Ice Konferansı 14-17 Eylül 2014 Tarihlerinde
İstanbul'da Yapılacak
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Kadir Has Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Başkanı Prof. Dr. Ediger:
"Dünyadaki ilk petrol dağılımının, paylaşımının yapıldığı yer İstanbul'dur"
"Kuzey Irak, Suriye, İran gibi bütün bu bölgelerin petrolle ilgili ana görüşmeleri
İstanbul'da yapılmaktadır.
Amerikan Petrol Jeologları Derneği tarafından her yıl düzenlenen uluslararası ICE
Konferansı'nın 7'ncisi 14-17 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.
Uluslararası petrol ve enerji konferanslarından ICE öncesinde düzenlenen bilgilendirme
toplantısında konuşan Kadir Has Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Başkanı Prof.
Dr. Volkan Ediger, konferansa 800'ü aşkın teknik bildiri başvurusu yapıldığını belirterek, 60
farklı oturumda toplam 300 tebliğ verileceğini kaydetti.
TPAO'nun ana sponsor olarak yer aldığı konferansta ayrıca 10 ayrı özel oturumda 67 uzman
görüşünün sunulacağını aktaran Ediger, konferansın sadece teknik düzeyde kalmayıp
dünyanın en büyük petrol şirketlerinin sahipleri ve üst düzey yöneticilerinin de ağırlandığı
uluslararası petrol platformu niteliği taşıdığını söyledi.
Ediger, günümüz petrol endüstrisinin dünyanın en büyük şirketlerinden oluştuğu dikkate
alındığında, İstanbul'da gerçekleştirilecek konferansın ne kadar önemli olduğunun daha iyi
anlaşıldığını ifade ederek, "ICE 2014'ün başarıyla organize edilmesi için dünyanın değişik
ülkelerinden uzmanların katıldığı bir düzenleme komitesi oluşturuldu. Benim başkanlığımda
oluşturulan komitede 13'ü yabancı ülkelerden, 24'ü başta TPAO olmak üzere çeşitli
şirketlerden ve üniversitelerden toplam 37 kişi görev yapmaktadır" şeklinde konuştu.
Başta petrol ve gaz olmak üzere enerji sektörünün önemini anlatan Ediger, şunları kaydetti:
"Petrol şirketleri bütün dünyada çok önemli. Dünyadaki en büyük 10 şirketin 8'inde enerji
şirketleri bulunmaktadır. Dünyadaki ilk petrol dağılımının, paylaşımının yapıldığı
yer İstanbul'dur. Bütün büyük petrol şirketleri burada temsilcilik açmıştır ve bütün işler
buradan organize edilmiştir. 100 yıl sonra bugün de aynı misyonu İstanbul ve Türkiye
üstlenmektedir. Kuzey Irak, Suriye ve İran gibi bütün bu bölgelerin petrolle ilgili ana
görüşmeleri İstanbul'da yapılmaktadır. İstanbul dünyada bir enerji merkezi konumuna
girmektedir."

Kadir Has Üniversitesi olarak enerji konferanslarına çok büyük önem verdiklerine işaret
eden Ediger, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında bu alanda İstanbul'da konferanslar
düzenleneceğini ve bütün bunların İstanbul'un eski misyonuna döndüğünü gösterdiğini dile
getirdi.
Ediger, konferansa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da katılım göstereceğini
sözlerine ekledi.
Tanıtım toplantısına Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın ile Türkiye
Petrol Jeologları Derneği (TPJD) Başkanı İsmail Bahtiyar da katıldı.
ICE Konferansı
ICE Konferansı, Amerikan Petrol Jeologları Derneği (AAPG) tarafından 2009 yılından bu
yana yapılıyor. AAPG'nin bu uluslararası etkinliğinin İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 7'nci
toplantısında, yerel ortaklığı AAPG'nin Avrupa ve Ortadoğu Bölge Teşkilatları
ile TPJD yürütüyor.
Konferans boyunca ayrıca çeşitli turistik ve teknik geziler düzenlenecek. 14 Eylül Pazar günü
İstanbul'da gerçekleşecek bir turistik geziyle binaların kayalarının tanıtılacağı özel bir tur
yapılacak. Bunların yanı sıra 3'ü konferans öncesi, 1'i de konferans sonrası olmak üzere 4 ayrı
jeolojik gezi gerçekleştirilecek. Gezilerin haricinde 13-14 Eylül'de "Şeyl Rezervuarların
Karakteristiği" konulu kısa bir kurs verilecek.
Genel Başkanlığını Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger ve ev
sahipliğini TPJD'nin üstlendiği konferansın ana sponsorluğunu ise Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı yapacak. - İstanbul
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