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V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ

AMAÇ / KAPSAM 

Enerjiden yararlanmak modern çağın gereği ve temel bir in-
san hakkıdır. Enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürek-
li, düşük maliyetli ve güvenilir bir şekilde sunulması, temel 
enerji politikası olmalıdır. Enerji verimliliği ise her ülkenin 
elindeki en önemli enerji kaynağıdır ve enerji politikalarının 
gerçekleştirilmesinde en etkin, ucuz maliyetli ve hızlı sonuç 
verecek yöntemdir.

Enerji verimliliğini arttırmayı hedefleyen politika ve uygula-
maların Ülkemizde söylemde kalmayıp, eyleme dönüştürül-
mesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında artış 
sağlanması ile, Ülkemizde birincil enerji tüketiminin azaltıl-
ması, ekonomimizin gelişimine büyük katkı sağlayacak ve 
enerjide dışa bağımlılığımızı aynı oranda azaltacaktır.

Enerji Verimliliği eğitimlerindeki alt yapısı ve mevcut yetki-
leri ile bu konudaki en önemli meslek örgütü olan Makina 
Mühendisleri Odası, 01-02 Haziran 2007 tarihlerinde ilkini, 
09-11 Nisan 2009 tarihlerinde ikincisini, 31 Mart-2 Nisan 
2011 tarihlerinde üçüncüsünü ve en son 13-14 Ekim 2017 
tarihlerinde dördüncüsünün gerçekleştirildiği Enerji Verim-
liliği Kongrelerinde; enerji sektöründe temel politikaları ve 
teknolojik gelişmeleri irdelemek, enerjinin etkin, verimli ve 
tasarruflu kullanımı için toplumsal "farkındalık", "bilgilenme" 
ve "bilinç" yaratmaya yönelik yeni açılımlar sunmak ve alter-
natifler üretmek sorumluluğunu yerine getirme doğrultu-
sunda önemli adımlar atmıştır.

Odamız, 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Gebze Teknik Üni-
versitesi Kongre Merkezi’nde #gelecegimizenerji ana te-
ması çerçevesinde gerçekleştireceği V. Enerji Verimliliği 
Kongresi’nde, Ülkemizin dört bir yanındaki sektörle ilgili 
akademisyenleri, uzmanları, kamu ve özel sektör yetkilileri-
ni, meslek kuruluşlarını, sektörde ürün ve hizmet üreten fir-
maları, işletmeleri ve çalışanlarını bir araya getirmeyi amaç-
layarak enerji verimliliği bilincinin ileriye doğru geliştirilmesi 
için önemli bir platform olacaktır.

Ayrıca bu Kongre ile, Odamız, önümüzdeki dönem için 
önerilen Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planının değerlen-
dirilmesi, eksikliklerinin belirlenerek geliştirilmesi ve uygu-
lanması konusunda önemli bir farkındalık yaratarak ülke, 
toplum, meslek ve meslektaş çıkarları için çalışan bir meslek 

örgütü olarak üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmiş 
olacaktır.

ETKİNLİK KONULARI
1. Sanayide Enerji Verimliliği

2. Binalarda Enerji Verimliliği

3. Ulaşımda Enerji Verimliliği

4. Enerjinin Geri Kazanımı

5.  Enerji ve Çevre

6. Enerji Üretiminde Verimlilik

7. Yenilenebilir Enerji Kullanımı

8. Enerji İletim ve Dağıtımında Verimlilik

9. Enerjinin Depolanması

10. Enerji Sektöründeki Ekipmanların Yerli Üretimi

11. Enerjinin Ekonomi Politiği

12. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023)

13. Enerji Arz Güvenirliği

14. Türkiye Enerji Mevzuatı ve Organizasyonu

15. Enerji Yönetimi ve ISO 50001

16. Enerjide Endüstri 4.0


