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Sayın Vali Yardımcım, Kaymakamlarım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Daire 
Başkanım,  
 
Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, İlçe Belediye Başkanlarım, İl Müdürlerim,  
 
Sayın Rektörüm, Değerli Hocalarım, 
 
Saygı Değer Oda Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Makine Mühendisleri Odası 
Şubelerinin Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri,  
 
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Birimlerinin Değerli Başkan ve Temsilcileri, 
 
Saygı Değer Delegeler/İzleyici ve Konuklar, 
 
Sevgili Öğrenciler, 
 
Değerli Oda Dostlarımız, 
 
Basınımızın Değerli Mensupları, 
 
Sizleri TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Yönetim Kurulu ve şahsım 
adına saygıyla, dostlukla selamlıyorum.  
 
Gebze Teknik Üniversitesinin bu güzel mekânında düzenlediğimiz Ulusal düzeyde 
gerçekleştirdiğimiz MMO 5. Enerji Verimliliği Kongresine hoş geldiniz. 
 
Oda Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda, 1 yılı aşkın süredir 
hazırlıklarını sürdürdüğümüz Kongre süreçlerinde; Kongre Kurullarımız, Kongre 
Sekretaryamız bir dizi toplantılar yapmıştır. Yine Kongremizi destekleyen 
Üniversitelerimiz ve ilgili bölümleriyle,  sektör dernekleriyle, Kocaeli Valiliğimiz, 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İlçe Belediyelerimiz, İl Müdürlüklerimiz, 
MMO’ ya bağlı Şubelerimiz ve Temsilcilikleri, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, 
Sanayi Kuruluşlarıyla ikili toplantılar yapılmış ve önerileri değerlendirilmiştir.  
 
TMMOB’nin ve Odamızın bugüne kadar her etkinliğinde gösterdiği sanayileşmeden, 
üretimden yana olan tavrı; bu kez de, bu kongrede ülke kaynaklarının verimli bir 
biçimde halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda; #geleceğimizenerji ana 
teması ile işlenecektir.  
 
Üretimsizliğin ve etkilediği işsizliğin her geçen gün daha da arttığı, gerçek 
enflasyonun düşmediği, özellikle üretimin ana girdilerinden olan elektrik ve doğalgaza 
yüksek oranlarda yapılan zamlarla birlikte üretim maliyetlerinin ciddi oranda 
yükseldiği bir ortamda, maalesef uluslararası rekabet edebilirliğimiz de zayıflamıştır. 
Bu durumla birlikte, % 75’ler civarında olan enerjide dışa bağımlılığımız, ekonomik 
etkilerin yanında ulusal bağımsızlığımızı da zafiyete uğratmaktadır.  
 



Yine evlerimizde kullandığımız elektrik ve doğalgazı, yüksek yeni birim fiyatlarıyla 
kullanmakta oldukça zorlanmaktayız. Bu durum, alternatif yakıtların devreye girmesini 
ve hava kirliği ile birlikte halk sağlığını da tehdit edecektir.  
 
Dünyada en önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtların hızla 
tükenmekte ve bu durum, var olan kaynakların kullanımında enerji verimliliği 
çalışmalarını çok önemi kılmakta; diğer yandan enerjinin üretimi ve kullanımı 
esnasında ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının sebep olduğu küresel  ısınma, iklim 
değişiklikleri gibi çeşitli çevresel sorunlar oluşturmaktadır. 
 
Özetle, yenilenebilir enerji kaynaklarımıza daha fazla odaklanmamız ve yerli üretim 
kaynakların kullanılması artık kaçınılmazdır.  
 
Makine Mühendisleri Odası olarak, Endüstride, Ulaşımda ve Binalarda Enerji 
Verimliliği konularında; mühendislerin-mimarların, üreticilerin, halkın ve tüm 
ilgililerinin bilinçlendirilmesi ve verimliliğin  bir davranış haline dönüştürülmesi; 
ekonomik olarak enerji için ülke dışına çıkan paranın ülkemizde kalması; çevre ve 
canlı sağlığının korunması gibi amaçlarla, teknolojik ve bilimsel esaslar 
doğrultusunda birçok çalışmayı yürütmekteyiz. 
 
Bu kongrede ise, 

 Sanayide Enerji Verimliliği  

 Binalarda Enerji Verimliliği  

 Ulaşımda Enerji Verimliliği 

 Enerjinin Geri Kazanımı 

 Enerji ve Çevre 

 Enerji Üretiminde Verimlilik 

 Yenilenebilir Enerji Kullanımı 

 Enerji İletim ve Dağıtımında Verimlilik 

 Enerjinin Depolanması 

 Enerji Sektöründeki Ekipmanların Yerli Üretimi 

 Enerjinin Ekonomi Politiği 

 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) 

 Enerji Arz Güvenliği 

 Türkiye Enerji Mevzuatı ve Organizasyonu 

 Enerji Yönetimi ve ISO 50001 

 Enerjide Endüstri 4.0  
 

konu başlıklarından oluşan paralel oturumların yanı sıra, açılış ve kapanış oturumları 
ile açılış paneli yer alacak ve toplamda 76 adet bildiri sunulacaktır. 
 
31 firmanın, yaptıkları işleri ve ürünleri tanıtacakları sergi alanı da meslektaşlarımızı 
ve firmaları enerji verimliliği alanındaki yeniliklerle buluşturacaktır.  
 
Enerji Verimliliği ve Kongremiz hakkındaki kısa bilgi paylaşımımın ardından, başta 
Kongre ve Sergimizi destekleyen üniversitelere, kurum ve kuruluşlara, bildiri sunan 
tüm katılımcılara, Kongre Düzenleme, Danışmanlar ve Yürütme Kurulları Üyelerine, 
Gebze İlçe Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyelerine,MMO Kocaeli Şube Enerji 
Komisyonu Üyelerine, Kongre Sekreterlerimize ve Şube çalışanlarımıza katkıları 
nedeniyle teşekkür ediyorum. 
 
Yine, Kongremizin gerçekleşmesi için kaynaklarını bizlerle paylaşan ve kongre-
sergimizin sizlerle buluşmasına önemli katkılarda bulunan, Kocaeli Büyükşehir 



Belediyesine, İzmit ve Darıca Belediyesine, Gebze Ticaret Odasına, içinde 
bulunduğumuz Kongre ve Sergi Merkezini tahsis eden Gebze Teknik Üniversitesine, 
SEPAŞ, TÜPRAŞ, Şişecam ve sergide yer alan firma ve temsilcilerine Kongre 
Düzenleme Kurulu ve MMO Şube Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyor; kongremizin 
ülkemize, halkımıza, meslektaşlarımıza ve ilgililerine ışık tutması ve  başarılı geçmesi 
dileğiyle, tüm konuklarımıza ve katılımcılara saygılarımı sunuyorum. 
 

 

 


