BASIN BÜLTENİ
“ENERJİDEN SON SIRA PETROLDE”
9-13 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul’da Gerçekleştirilecek olan 22. Dünya Petrol
Kongresi (WPC) İçin Delege Kayıtları Başlıyor!
.Dünya Petrol Konseyi (WPC) ve Türk Milli Komitesi 2017’de gerçekleştirilecek olan 22.
Dünya Petrol Kongresi’nin kayıtlarının başladığını, Dünya Enerji Kongresi sırasında
duyurdu. Bunun yanısıra, Kongrede sunulmak üzere özet makale gönderimi için son
tarihinin de 31 Ekim 2016’ya uzatıldığı belirtildi.
22.WPC için Kayıtlar Başladı ve Özet Makale Başvurularının Son Günü 31 Ekim
2016’ya uzatıldı!
Dünya Petrol Konseyi (WPC) Genel Direktörü Pierce Riemer 22. Dünya Petrol Kongresi
(WPC) kayıtlarının başladığını duyurmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. Riemer ayrıca; “
Özet makale başvuruları için son gün 31 Ekim 2016’ya kadar uzatıldı. Bugüne kadar 1000’den
fazla makale özeti başvurusu oldu ve son güne kadar daha pek çok başvurunun gerçekleşeceğini
bekliyoruz” dedi.
Türkiye Büyük Sorumluluk Üstleniyor
Türkiye Petrolleri Genel Müdürü ve Dünya Petrol Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanı Besim
Şişman, Türkiye’nin OECD ülkeleri içerisinde enerji artışının en hızlı yaşandığı ülke olduğunu;
ve Türkiye’nin hızla artan enerji talebinin karşılanması için yerli kaynaklarını en makul şekilde
kullanmaya çalışırken, diğer yandan jeopolitik konumunun verdiği avantaj ile önümüzdeki
yıllarda hayata geçecek projelerle bölgesinin önde gelen enerji koridoru ve terminali olma
rolünü pekiştireceğini belirtti. Şişman, “Türkiye, enerjinin bütün paydaşlarının ortak
çıkarlarının bulunduğu kazan-kazan politikasına dayalı enerji politikası ile bölgenin huzur ve
refahının artırılması konusunda büyük bir sorumluluk üstleniyor.” dedi. İstanbul’da
düzenlenecek 22. Dünya Petrol Kongresi’nin bu anlamda dünya liderleri, bakanlar, CEO’lar ve
enerji uzmanlarını bir araya getirerek sektörün geleceğinin şekillenmesinde öncü bir rol
üstleneceğine gönülden inandığını ve tüm ilgilileri kayıt konusunda erken davranmaları ve
makale yollamaları için desteklediğini belirten Şişman ayrıca, “9-13 Temmuz 2017 tarihleri
arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek 22. Dünya Petrol Kongresi’nin ev sahibi ülke sponsoru
Türkiye Petrolleri olarak misafirlerimizi İstanbul’da ağırlayacak olmanın heyecanını
taşıyoruz.” diye ekledi.
22. WPC Endüstride bir Dönüm Noktası Olacak
22. Dünya Petrol Kongresi’nin petrol ve gaz endüstrisi özelinde alınacak stratejik kararlar için
bir dönüm noktası olacağını belirten Şişman, “Enerji Geleceğimize Köprüler” (Bridges to our
Energy Future) teması ile sektörü doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen ekonomi, teknoloji,
işbirliği gibi bütün bileşenlerin bütüncül bir yaklaşım ile ele alınacağı 22. Dünya Petrol

Kongresi şirketlere ve ülkelere yeni dönemdeki stratejik pozisyonlarını güçlendirecek yeni
kararlar almalarına yardımcı olacak Sektörün tüm paydaşlarını 9-13 Temmuz 2017’de 22.
Dünya Petrol Kongresi’ne İstanbul’a bekliyoruz” dedi.
Editör için:
Dünya Petrol Konseyi (WPC)Hakkında
1933 yılında kurulan Dünya Petrol Konseyi petrol ve gaz endüstrisinin dünya çapında bir araya
gelmelerini sağlayan bir forum oluşturmuştur. Tarafsız ve apolitik olan örgüt petrol ve gaz
endüstrisinde bilimsel gelişmelerin uygulanması, teknoloji ve bilgi transferi ve dünya petrol
kaynaklarının sürdürülebilir şekilde herkesin yararına kullanılması için çalışmaktadır. WPC
Birleşik Krallık ’ta bir yardım kuruluşu olarak kayıtlıdır. 70 üye ülkesi 5 kıtayı ve dünya petrol
ve gaz üretici ve tüketicilerinin %96’sını kapsamaktadır.
Dünya Petrol Kongresi (WPC) Hakkında
Petrol ve Gaz endüstrisinin en büyük ve prestijli etkinliği üç yılda bir düzenlenen Dünya Petrol
Kongresi’dir. Petrol ve Gaz sektörünün olimpiyatları diye de bilinir. 22. Dünya Petrol Kongresi
9-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul, Türkiye’de gerçekleştirilecektir.
Detaylı bilgi için: www.22wpc.com
22. WPC Hakkında:
About 22nd WPC
Türkiye Petrolleri Ev Sahibi Ülke Sponsorluğunda 3 yılda bir düzenlenen Dünya Petrol
Kongresi, 2017 yılında 9-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul ’un en büyük fuar
ve sergi alanı olan CNR Expo Center’da gerçekleştirilecektir. “Bridges to our Energy
Future” teması altında düzenlenecek kongrede 20.000’den fazla katılımcı, 5000 üst düzey
yönetici, 50 bakan ve 100’den fazla ülkenin temsil edilmesi beklenmektedir.
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