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[     ]ÇORLU TEMSİLCİLİĞİ

1980'li yıllara kadar Asya ve Avrupa arasında ki bağlantı yolu 
üzerinde bir mola noktası olarak süren Çorlu'daki yaşam 
tarzı, İstanbul Zeytinburnu'ndaki deri sanayinin bu bölgeye 
kaydırılması ile değişmeye başlamıştır. Çorlu artık sanayi 
kenti olma yolunda bir adım atmış ve günümüze kadar 
bu anlamda büyümüştür. Sanayi tesislerinin hızla bölgeye 
yönelmesi, beraberinde hep bilinen sorunları da bölgeye 
taşımış, aşırı ve kontrolsüz göç, çarpık kentleşme, suç 
oranlarındaki artış, su ve toprak kirlenmesi ve hava kirliliği 
gibi sorunlar farkında olmadan hayatımıza girmiştir. 

12 Eylül sonrası toplumsal muhalefetin hemen hemen hiç 
olmadığı dönemde Trakya'nın verimli buğday ve ayçiçeği 
tarlalarının sanayi arazilerine dönüştürülmesiyle altyapısı ve 
arıtma tesisi olmayan yüzlerce tekstil fabrikasının bölgeye 
geliş süreci başlamıştır.

Elektrik Mühendisliği her ne kadar teknolojik gelişmeleri 
uygulama ve takip konusunda bir dinamizmi içinde 
barındırsa da çoğu zaman idari ve siyasi yapılanmalar 
bu dinamizmin bir adım önüne geçmiştir. Bu bakımdan 
temsilciliğimizce yıllardır çevre, kirlenme, su kaynaklarının 
acımasızca yok edilmesi gibi duyarlılık gerektiren konularda 
yaptığımız uyarılar dikkate alınmamıştır. Ne acıdır ki kendi 
toprağının ve yeraltı sularının kirlenmesini 20 yıl boyunca 
seyreden insanlar tehlikenin yeni farkına varmaktadırlar. 
Bunun en somut örneğini, Çorlu Belediyesi’nin su imtiyaz 
hakkını özel bir şirkete devretme kararına karşı 40’tan fazla 
sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesini sağlayan 
toplumsal muhalefet oluşturmaktadır.

Çorlu'nun günlük kullanım suyu 35.000 m3/gün olup, 
bölgede yer alan 2 adet kola fi rmasının yeraltından çekerek 
pazarladığı su miktarının 114.000 m3/gün olduğu belediye 
başkan yardımcısı tarafından açıklanmıştır. Uluslararası 
fi rmaların bu imtiyazları nasıl ve ne zaman elde ettikleri ayrı 
bir tartışma konusu olduğu gibi geri kalan yüzlerce tekstil 
- boya fabrikasının yeraltından çekip boyama işleminden 
sonra doğaya saldığı ağır metaller, zehirli bileşikler ve 
kanserojen maddeler içeren atıklar bölge insanının sağlığını 
tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Yapılan ölçümler, 600m’lik 
yeraltı suyu kalınlığının 200m’ye düştüğünü, doğanın bu 
kaybı artık telafi  edemediğini göstermektedir. 2010 yılında 
yeraltı rezerv suları artık kullanılamaz durumda olacaktır. 

Petrol kaynakları için her türlü insanlık dışı eylemi kendine 
hak gören emperyalizmin, içinde bulunduğumuz coğrafyada 
yaşamın temel kaynağı olan su için ne tür eylemleri göze 
alacağını tahmin etmek çok da güç olmasa gerek. Hem 
dünya görüşü aynı, evrensel değerlere sonuna kadar bağlı 
bireyler olarak, hem de TMMOB çatısı altında mühendislik 
formasyonu ve tecrübe sahibi teknik elemanlar olarak 
bir araya gelen beş oda temsilcisi, artık çözüm üretmenin 
zorunluluk haline geldiğinin farkına varmıştır.

Bu ana fi kir etrafında bir dizi toplantı sonucunda, birlikte 
hareket etmek konusunda temel birtakım kararlar alarak 
ilgili kurumlarla temasa geçilmiştir. Bu birlikteliğin gönüllü 
bir oluşum olmasının yanısıra kamuoyunda kimliği olan 
bir duruş sergilemesi düşüncesiyle yapılan yazışmalar 
sonucunda, 12 Ağustos 2008 tarihinde ÇORLU İLÇE 
KOORDİNASYON KURULU resmen kurulmuş, bu konuda 
fi kir üretecek eğitimli kadro eksiği çekilen bölgemizde 
potansiyel bir güç olacağının sinyallerini vermiştir.

TMMOB Çorlu İlçe Koordinasyon Kurulumuzun bileşenleri 
şu birimlerden oluşmaktadır: Elektrik,  Harita ve Kadastro, 
İnşaat, Makine Mühendisleri Odası Çorlu Temsilciliği ve 
Mimarlar Odası Çorlu Temsilciliği.

Ayrıca kurulumuza gözlemci statüsüyle; Jeoloji 
Mühendisleri Odası, Şehir ve Bölge Planlamacıları Odası 
Çorlu Temsilcilikleri, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu 
Mühendislik Fakültesi katılmaktadır.

TMMOB İl Koordinasyon Kurullarının kuruluş amacı; kısa 
vadede, TMMOB Yasası ve Ana Yönetmeliğinde belirtilen 
amaçlara ulaşabilmek için, bağlı  Oda birimlerinin 
çalışmalarını koordine etmek, daha etkin ve verimli bir 
çalışma ortamı sağlamak için gerekli olan güç birliği, 
dayanışma ve ortak davranışı sağlamak olsa da, uzun 
vadede bölgenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının yanı sıra 
ekonomik sorunlarına da çözüm sağlayacak politikaları 
üretmek olacaktır.

EMO Çorlu Temsilciliği 20 SMM, çeşitli sanayi tesislerinde 
çalışan 120 bordrolu elektrik mühendisi ile bölgede birçok 
aktivitenin içinde yer almaktadır. 9 Ekim 2008 günü Namık 
Kemal Üniversitesi,  Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik 
Mühendisliği Bölümü ile Temsilciliğimizin organize 
ettiği etkinliğe NETES A.Ş.’nin sektöre ilişkin eğitim ve 
bilgilendirme çalışmasının yanı sıra EMO adına Doç. Dr. 
Belgin TÜRKAY konuşmacı olarak katılmıştır. Meslek onuru 
adına her türlü sorumluluğunu yerine getirme çabasındaki 
temsilciliğimiz yaklaşık 12 yıldır elektrik tesislerinde 
topraklama ölçümlerini yaparak Topraklama Yönetmeliği 
şartlarının sağlanmasında çoğu zaman gönüllü bilirkişilik 
de yapmaktadır. Son zamanlarda katodik koruma, aydınlık 
seviyesi ölçümü, gürültü seviyesi ölçümü konusunda da 
raporlandırma yapmaktadır.

TMMOB İlçe-il koordinasyon kurullarının Trakya'nın diğer 
yerleşim merkezlerinde de oluşturulması hem mühendislik 
bilinci açısından, hem de bu dünyayı paylaşan bireyler 
olmanın sorumluluğu açısından kayıtsız kalamayacağımız 
sorunları çözmek adına zorunluluk arz etmektedir.
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