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Çorlulular  

Ortak Akıl Platformu 
 

 

Tanım 
 

Çorlu’da doğup, büyüyen, burada okuyan ya da farklı nedenlerle Çorlu’ya gelip 

yerleşen, hizmet veren, yaşamının bir bölümünü burada geçirip Çorlu’yu 

benimseyen ve kendini Çorlulu hisseden kişilerin; Çorlu’ya Çorlululara, çevreye, 

bölge halkına yarar sağlayacak nitelikte düşünce ve bu çerçevede proje üreterek, 

Türkiyemize katkıda bulunmak amacıyla oluşturdukları bir birlikteliktir.   

 

 

Amaç 

 

Temel amaç; Çorlu’da yaşama dokunmak ve bu dokunuşla Çorlulularda geleceğe 

yönelik olumlu bir duygu -ve yaşamlarında da olumlu sonuçlar- oluşmasına çaba 

göstermektir. 

 

Platform, bu amaç için 

 Sağlık 

 Eğitim 

 Adalet 

 İletişim 

 Tanıtım 

 Çevre (hayvan hakları, doğa vb) 

 İş yaşamı (sanayi, ticaret) 

 Kültür 

 Turizm 

 Tarım 

 Tarih 

 Sosyal etkinlik 

 Sanat 

 Spor ve 

 Kadın, yaşlı, işçi, esnaf, gençlik, çocuk sorunları gibi 

 

insan yaşamına dair her alanda proje üretimine dönük toplantılar yapar, 

görüşmeler yapar, gruplar oluşturur, tartışma açar, tüm ilgili çevrelerle doğrudan 

ilişki kurar ve işbirliği yapar. 

 

Açıklama 
 

Topluluğun öznesi; Çorlululardır. 

Çorlulu; aşağıdaki özelliklerden en az birini taşıyan kişidir: 

 Çorlu’da doğan, okuyan, büyüyen, burada çalışan  



2 

 

 Çorlu’ya farklı nedenlerle gelip, belli bir süre burada yaşayan, eğitim alan, 

iş kuran 

 Çorlu’ya ve insanlarına, çevreye,  bölgenin tarihine, tarımsal üretimine, 

köylerine, köylüsüne, coğrafyasına, turizmine ilişkin olumlu düşünceler 

taşıyan, bu alanlarda çalışmaları olan; yöre halkına sağlık, eğitim, güvenlik, 

ekonomi, kültür-sanat, spor ve diğer alanlarda hizmet veren; bugün 

Çorlu’da yaşamasa bile bu nedenlerin var ettiği duygu ve düşüncelerle 

kendini “Çorlulu” sayan 

 

Üyelerin Özellikleri 

 

Platform aktif üyelerinin şu özellikleri taşımaları tercih edilir: 

 Platform oluşturulması nedenlerinden en az birine ilgi duymak 

 Platformun amaçlarına uygun çalışmalara katılacak zamana sahip olmak 

 Amaçların gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak bilgi birikimine sahip 

olmak 

 Amaçların gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak bilgi ve çevre 

potansiyeline sahip olmak 

 Amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunacak özel ya da resmi kişi kurum 

ve kuruluşlarla ilişkili olmak veya ilişki kurabilecek durumda olmak ve bu 

ilişkiyi sağlayacak sosyal statüde olmak 

 

İlkeler 

 

Platformun tüm çalışmalarında; din, mezhep, siyasi parti veya etnik grup gibi 

toplum katmanları arasında ayırım yapılmaz. 

Platforma katılanlar, Atatürk ilke ve devrimlerini, Türkiye Cumhuriyetinin temel 

ilkelerini benimsemiş, insan haklarına saygılı, toplumun sorunlarına duyarlı, 

çağdaş yaşamı özümsemiş, doğa bilinci gelişmiş, demokrat, özgür, yurtsever 

bireylerdir. 

 

Uygulamalar 

 

Platformun iki temel öğesi vardır: 

 Üyeler ve 

 Amaç 

Bu iki temel öğe ile ilgili -üye sayısı artışı ve amaç doğrultusunda yapılacak 

çalışmalar konusunda- kararlar programlı toplantılarda alınır. 

 

Programlı toplantı; tarihi, yeri ve içeriği tüm üyelere duyurularak 

gerçekleştirilen buluşmaları ifade eder. 

Başlatılmış çalışmaların yürütülmesinde -gerekli görülmesi durumunda- toplantı 

yapılmasını beklemeden telefon ve diğer iletişim kanalları kullanılarak danışma 

ve katkı sağlanabilir. 

 

Sorumluluk 
 

Platformda her üye eşit statüdedir. Sorumluluklar bu anlayışla paylaşılır. 
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Toplantı düzenlenmesi, haberleşme, üyeler arası koordinasyonun sağlanması gibi 

yarı kurumsal nitelikteki yükümlülükler “Sanal Yönetici” tarafından yürütülür. 

Sanal Yönetici; düzenleme-koordinasyon sorumlusudur.  Bu kişi, platform 

üyelerinin kararıyla belirlenir. İki yılda bir yeniden karar verilir. 

Sorumlu; çalışmaların düzenlenmesinde kendisine destek verecek yeter sayıda üye 

belirleyebilir. 

 

Yöneticinin (sorumlunun) görevi: 

 Yeri ve zamanı ÇOAP üyeleri tarafından belirlenmiş olan toplantıları 

düzenler 

 Üyeler arasında iletişimi sağlar 

 Üyelerden gelecek görüş, öneri ve istekleri -gerekli görürse- ara 

zamanlarda(*)  üyelere iletir 

 Gündemdeki herhangi bir çalışmayla ilgili olarak ara zamanlarda üyelerle 

itişime geçerek görüş alır, yazışma yoluyla üyelerle bilgi alışverişi yapar 

 Alınmış kararların, belirlenmiş projelerin yürütülmesinde -toplantı 

günlerini beklemeksizin- edinilmiş bilgileri sorumluluk almış olan üyelerle 

paylaşır, görüşür, görüşme özetini tüm üyelere elektronik posta ile bildirir 

(*) Ara zaman; son yapılan ve bir sonra yapılacak olan iki programlı toplantı 

arasındaki zaman dilimidir. 

 

Parasal Kaynak 

 

Platformun hiçbir parasal kaynağı yoktur. 

Toplantı, görüşme, kutlama, ulaşım nedeniyle yapılan harcamalar, bu etkinliğe 

( toplantı, görüşme, kutlama, yol gideri vb) katılanlar tarafından eşit paylaşımla 

karşılanır. 

Üyeler üstlendikleri (konferans, davet, yemek vb) etkinlikle ilgili harcamaları (yol 

ve konaklama dahil) –karşı tarafça karşılanmıyorsa- kendileri karşılar.  

Özel durumlar için programlı toplantıda karar alınarak ortak harcama yapılabilir. 

Bu durumlar için “anlık fon” oluşturulur; üyelerden harcama bedeli kadar para 

toplanabilir. Gerekli görülürse, üyeler paylarına düşen bedeli, özel durum 

harcamasını yapacak üyemizin banka hesabına yatırabilir. 

Platform adına herhangi bir banka hesabı açılmaz. 

 

Sonuç  

 

Çorlulular Platformu; tanımında, amaçlarında, üye yapısında ve uygulama 

ilkelerinde açıkça belirtildiği gibi bir “gönüllüler topluluğu”dur. 

Her platform üyesi, şu düşünceyi benimser: 

“Ülkemi ve insanları seviyorum. Benim bugünkü konuma gelmem bu toplum 

sayesindedir. Doğası, olanakları, bana tanıdığı ilerleme fırsatları, bugünkü 

durumuma gelmemi sağlayan etkenlerdir. Bu nedenle toplumuma borçluyum. 

Şimdi gücüm yettiğince toplumuma şükran borcumu ödüyorum. Bu toplumdan 

aldığımı, bir ölçüde topluma veriyorum.” 

 


