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Sayın Kaymakamım,  

Değerli Oda Başkanlarımız, Meslektaşlarımız ve Konuklarımız; 

 Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Gebze İlçe Temsilciliği olarak 

düzenlediğimiz “DÜNYANIN YENİ ÇALIŞMA MODELİ, DİJİTAL DÖNÜŞÜM İLE VERİMLİLİK” 

temalı “Endüstri 4.0” sempozyumumuza hoş geldiniz. Sizleri Gebze İlçe Temsilciliğimiz 

Yürütme Kurulu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.  

Makina Mühendisleri Odası olarak halktan, emekten, bilimden yana anlayışla 
mesleğimiz ve meslek haklarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Gebze İlçe Temsilciliği olarak 1500 e yaklaşan üye sayımızla, mesleki ve sosyal 

etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Kentimizi ve halkımızı ilgilendiren her konuda 

emekten yana ve halktan yana olan tavrımızla, bilimi ve tekniği emekçi halkımızın yararına 

kullanma hedefimizden bir adım geri durmadan çalışıyoruz. 

Değerli Katılımcılar; 

 Bu sempozyum için uzun bir süredir çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arkadaşlarımız 

ciddi bir emek ve özveri ile çalıştılar. 2 gün sürecek olan sempozyumumuzda, çalışma 

yaşamımıza ve hayatımıza hızlı bir girişi yapan “Endüstri 4.0”’ı çok farklı yönleri ile ele 

alacağız. Dijitalleşme, robotik sistemler, istihdam sorunu, akıllı enerji sistemleri, insana 

etkileri gibi birçok konuyu bu iki günlük süre içerisinde konuşacağız. 

Saygıdeğer katılımcılar; 

Bölgemiz bir sanayi havzası, teknolojide ve sanayide yaşanan tüm gelişmeler anında 

buralarda hayat buluyor. Bizler artık endüstride yaşanan gelişmelerin dışarıdan değil 

ülkemizden ve bölgemizden yükselmesini istiyoruz. Avrupa da, Amerika da ve ya uzak 

doğuda gelişen bir teknolojik gelişmeyi maalesef bizler çok sonra öğreniyoruz.   Endüstri 4.0’ı 

bir çok yönüyle bugün konuşacağız, ancak ben önemli gördüğüm bir konuya değinmek 

istiyorum. Eğitim müfredatlarımızı ve mühendislik eğitimlerimizi gelişen bilimsel çalışmalara 

uygun hale getirmeliyiz. Endüstri 4.0’ın temel ayaklarını fen bilimleri, tasarım teknikleri ve 

matematik oluşturuyor. Eğitim sistemimizde bu alanlara daha çok önem vermemiz gerekiyor. 

Bakınızı son TÜİK verilerine göre mühendislik mesleklerinde işsizlik her geçen gün artıyor. 

2017 yılı verilerine göre mühendislik mesleklerinde işsizlik %10 seviyelerinde. Ayrıca ülke 

olarak AR-Ge harcamalarımız dünya genelinde maalesef iyi noktalarda değil. Bakınız OECD 

verilerine göre gayrisafi yurtiçi harcamalarında İsrail %4,3, Kore %4,2, Japonya % 3,3’nü Ar-

Ge çalışmalarına harcarken ülkemizde ise bu oran maalesef %0,9. Teknolojiyi ithal etmekten 



artık uzaklaşmamız gerekiyor. Bunun yolu da üniversitelerimizde nitelikli ve akılcı bir eğitim 

olmasından geçiyor. 

 Değerli katılımcılar; 

Endüstri 4.0 sadece sanayide konuşulmuyor, sağlık sektörü, ulaşım, eğitim, iletişim gibi çok 

farklı alanlarda da gelişimini sürdürüyor. Diğer devrimlere oranla hızı, genişliği, derinliği ve 

sisteme etkisi çok güçlü olan Endüstri 4.0 artık hayatımızın içinde. Biz teslim olmadan, bu 

gelişmeye hâkim olma ve kontrolü ele alma zamanıdır. 

Konuşmama son vermeden, bu sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm 

arkadaşlarımıza, kurumlara teşekkür etmek istiyorum,  

Öncelikle bu sempozyum için ciddi bir emek ortaya koyan Endüsti 4.0 komisyonu üyesi 

meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum,  

Ayrıca Gebze Ticaret Odasına, katılım gösteren firmalara, ve Gebze Kent Kültür Merkezi 

çalışanlarına ve siz değerli katılımcılara destekleriniz için teşekkürler, 

Sempozyumumuzun verimli geçmesi dileğiyle, hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyorum.   
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