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22. Dünya Petrol Kongresi İstanbul’da Gerçekleştirildi 

Türkiye Petrollerinin Ev Sahibi Ülke Sponsoru Olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi 9 – 13 Temmuz 

tarihlerinde İstanbul Kongre Vadisi’nde gerçekleştirildi. 

Dünya Petrol Konseyi tarafından her üç yılda bir düzenlenen dünyanın en prestijli petrol ve doğal gaz 

etkinliği olan, Dünya Petrol Kongresi tarihinde ilk kez Türkiye’de düzenlendi. “Bridges to our Energy 

Future” temasıyla şekillenen kongrede Türkiye’nin enerji dünyasındaki anahtar ülke rolü vurgulandı. 

“TurKEY for Energy” mesajıyla 5 ayrı kıtadan 90’dan fazla ülkeden gelen 4.000’e yakın delege ağırlandı. 

İstanbul’da gerçekleştirilen 22. Dünya Petrol Kongresi’ne 3 ülke başkanı, 4 başbakan, 40’a yakın ilgili 

bakanın yanı sıra 500 sektör yöneticisi, 600’den fazla uzman konuşmacı, 4.000’e yakın delege ve dünyanın 

dört bir köşesinden 1.000 civarında şirket temsilcisi katılım gösterirken 20.000’e yakın ziyaretçi 22. Dünya 

Petrol Kongresi ve Sergisini ziyaret etti. 

T.C. Cumhurbaşkanlığınınım himayelerinde ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının tam desteği ile 

tamamlanan kongre kapsamındaki Cumhurbaşkanlığı Töreni’nin açılış konuşmaları T.C. Cumhurbaşkanı 

Sn.Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Berat Albayrak ve T.C. Başbakanı Sn. 

Binali Yıldırım’ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Sn. 

Aleksandar Vucic, Arnavutluk Başbakanı Sn. Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Sn. Boyko Borisov gibi dünya 

liderleri ile gerçekleştirildi.  

Enerji Kaynakları İnsanlığın Huzur ve Refahı İçin Kullanılmalı 

Açılış konuşmaları sırasında güçlü ülke olmanın yolunun enerji kaynaklarına sahip bulunmaktan 

veya bunlar üzerinde söz sahibi olmaktan geçtiğini kaydeden T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel çatışmaların merkezinde yer alan enerji kaynakları ve 

yolları üzerinde hâkimiyet kurma çabalarının çoğu zaman iç çatışmalar, darbeler ve işgallerle 

sonuçlandığını görüyoruz. Var olduğu coğrafyalarda zenginliğin ve refahın kaynağı olması 

gereken petrol ve doğal gazı ne yazık ki daha çok savaş, kan ve gözyaşı ile birlikte anmak zorunda 

kaldık. Biz Türkiye olarak en başından beri, bu kaynakların insanlığın huzur ve refahına katkı 

sağlayacak şekilde kullanılması gerektiğini savunuyoruz”. 

TurKEY for Energy 

Kongreye vizyonu ve liderliği ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın tam desteğini 

sağlayan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Başkanlar Oturumu’nda yaptığı 

konuşmada Türkiye’nin Enerji’de Anahtar Ülke olduğunun altını çizerek; “Ülkemizin enerji 

sektörü, enerjide hızlı talep artışı ve ithalat bağımlılığıyla tanımlanıyor. Sektörü yönetebilmek için 

hızlı ve politik reflekslere, iyi yönetişime, öngörülebilir bir düzenleyici çerçeveye ve özel sektör 

yatırımlarının harekete geçirilmesi için önemli düzenlemelere ihtiyaç var. İşte bu nedenle, milli 

enerji ve maden politikamızı hayata geçirdik. Denizlerimizde arama ve üretim faaliyetlerimize 
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odaklandık. Akdeniz'deki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Karadenize de bu 

anlamda aynı yoğunlukta eğiliyoruz. Sismik araştırmaların ardından keşif ve sondaj çalışmalarına 

yoğun bir mesai harcayacağız. Bu çalışmaların, Akdeniz ve Karadeniz'in potansiyelinin 

anlaşılması, Türkiye'nin enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve bölge coğrafyasına da katkı 

yapması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. 

4 gün boyunca, dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz başta olmak üzere enerji alanındaki 

önemli yöneticilerinin deneyimlerini ve geleceğe yönelik projeksiyonlarını paylaştığı 22.Dünya 

Petrol Kongresi’nde 100’den fazla oturum gerçekleştirildi. Sürdürülebilir yönetim, diyalog ve iş 

birliği konuları ön plana çıktı.  

Riskler ve Zenginlik Küresel Çapta Paylaşılmalı 

Dünya Petrol Konseyi Türk Millli Komitesi Başkanı olarak kapanışta yaptığı konuşmasında küresel 

iş birliği ve paylaşıma vurgu yapan Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 

Besim Şişman sektör olarak insan kaynağına yatırım yapılması, shale gaz ve petrol şokuna adapte 

olunması, peak oil teorisinin daha derinden anlaşılması, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara 

rağmen çok ve kararlı çalışılması gerektiği, sosyal sorumluluğun bir yaşam mücadelesi haline 

getirilmesi, enerji verimliliğinin ön plana çıkarılması ve Türkiye’nin son dönemde uygulamaya 

aldığı yerli ve milli enerji politikalarının yaygınlaştırılması gibi konulara vurgu yaparak; “ Bu 

adımların hepsinden önce aramızdaki iş birliği ve diyalogu arttırmalıyız. Riskleri ve enerji 

kaynaklarının getirdiği zenginliği küresel olarak paylaşmadan enerji arz güvenliğini sağlamak 

mümkün değil” dedi. 

“Mükemmel Bir Kongre Oldu” 

Bir sonraki Dünya Petrol Kongresi’nin ev sahipliği’ni yapacak Houston adına, WPC Heykelini T.C. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Sn. Fatih Dönmez’den devralan Houston Belediye 

Başkanı Sylvester Turner ise, Türkiye Milli Komitesi'nin müthiş bir iş çıkarttığını belirterek, 

'Mükemmel bir kongre düzenledi. İçerik açısından da başından sonuna çok verimli bir kongreydi. 

Çıtayı çok yükseğe çıkarttınız. Bu da mükemmeliyet anlamına gelmektedir.' diye konuştu.  
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Türkiye Petrolleri Hakkında: 

Türkiye Petrolleri 60 yılı aşkın tecrübesiyle yurtiçi ve yurt dışında 6 farklı noktada, hidrokarbon arama, sondaj, 

üretim ve dağıtım faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Ana faaliyet alanlarının yanı sıra; derin deniz aramacılığı, ankonvansiyonel, doğal gaz depolama ve boru hatları 

ile taşımacılığı alanlarında da çalışmalarına devam etmektedir. Faaliyetlerini Türkiye merkezli sürdüren TP, 

Azerbaycan, Irak, Afganistan, KKTC ve Rusya’da önemli projeler yürütmektedir.  

İş geliştirme faaliyetleri çerçevesinde de yatırım portföyünü hidrokarbon kaynaklar açısından zengin Orta 

Doğu ve Hazar Bölgesini kapsayacak şekilde genişletmektedir. Bölgesinde lider, dünyada etkin bir enerji 

şirketi olma hedefiyle yola çıkan Türkiye Petrolleri insana, topluma ve çevreye saygı yaklaşımıyla 

çalışmalarını geniş bir coğrafyada sürdürmektedir. 

Uzun yıllara dayanan birikimiyle, Türkiye’de petrol ve doğal gaz sektörünün kurulması ve gelişmesine öncülük 

eden Türkiye Petrolleri, kurulduğu günden bugüne sürekli Türkiye’nin en karlı kuruluşu listelerinde başı 

çekerken, son yıllarda da yurtdışında en çok yatırım yapan Türk şirketi olmuştur. 

22. WPC Hakkında: 

Üç yılda bir düzenlenen Dünya Petrol Kongresi, Türkiye Petrolleri Ev Sahibi Ülke Sponsorluğunda ve TC 

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2017 yılında 9-13 Temmuz  tarihleri arasında İstanbul ICC’de 

düzenlenmiştir. 3 ülke başkanı, 4 başbakan 50’ye yakın bakan, 500’den fazla sektör yöneticisi uluslararası ajans 

yönetiminin yanı sıra “Bridges to our Energy Future” teması altında düzenlenen kongrede 20.000 civarında 

ziyaretçi kongre ve eş zamanlı sergiye ilgi göstermiştir. 
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