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ASYA EKSPEDİSYONU BAŞLIYOR 

 

1983 yılından bu yana Anadolu’nun coğrafi envanteri üzerinde çalışmalarını sürdüren Cemal Gülas, 

Anadolu’nun bağlı olduğu ana kıta Asya’da çalışmalarını sürdürmek üzere Türkiye Petrollerinin desteği 

ile yola çıktı. 

 

Son 10 yılda Bulutların Ülkesi, Zamanın Tanığı ile Keşif ve Macera adlı belgesel yapımları 

ekranlara taşıyan Cemal Gülas, 18 ay sürecek Asya Ekspedisyonu projesi ile İstanbul Boğazı ve 

Bering Boğazı arasındaki geniş coğrafyada insan-doğa ilişkisine, bu coğrafyaların yarattığı eşsiz 

hikâyelere tanıklık edecek. 

 

Asya Ekspedisyonu ekibi, Türkiye Petrollerinin ev sahipliğinde 2017 yılında İstanbul’da 

düzenlenecek 22. Dünya Petrol Kongresi için Anadolu’dan Asya’ya uzanan kültürlerin 

buluşmasını film yapacak. 

 

Cemal Gülas önderliğindeki Asya Ekspedisyonu yapım ekibi 21 Haziran 2015 Pazar günü 

saat 14.00’te İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde yapılacak uğurlama töreni ile 

gezegenin en büyük kara parçası olan Asya kıtasındaki zorlu rota için yola çıktı. Türkiye Petrolleri 

Genel Müdürü Besim ŞİŞMAN ve diğer davetliler ile basın mensuplarının katıldığı uğurlama 

töreninden sonra ekip ilk durağı olan Gürcistan’a doğru hareket etti.  

 

TP Genel Müdürü Besim Şişman, Asya Ekspedisyonu projesi ile İstanbul’un 2017 yılında 

ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Petrol Kongresini Avrupa’dan Asya’ya uzanan geniş bir 

coğrafyaya mâl etmek istediklerini belirtti. Şişman, “Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev 

sahipliği yapan Türkiye, 21. yüzyılda bu kez enerji köprüsü olarak daha güçlü bir şekilde yeniden 

tarih sahnesine çıkıyor. İstanbul’un dinamizmi ve enerjisinden ilham alarak gerçekleştireceğimiz 

bu dev organizasyon inanıyorum ki ortaya koyacağı yeni perspektif ile sadece ülkemizin gelecek 

dönemde enerjideki hedeflerine büyük katkılar sağlamayacak aynı zamanda enerjinin küresel 

geleceğine dönük yeni bir sayfanın açılmasına da aracılık edecek.” dedi. 

 

Asya Ekspedisyonu Hakkında: Asya Ekspedisyonu, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine 

bağlayan İstanbul Boğazı'ndan, Asya ve Amerika kıtalarını birbirine bağlayan Bering Boğazı'na 
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kadar uzanan coğrafyada coğrafi, etnolojik, antropolojik ve kültürel zenginliklere tanıklık edecek 

ve kayıt altına alacak zorlu bir yolculuğu kapsamaktadır.  

 

Türkiye Petrollerinin desteğiyle özel donanımlı arazi tipi kamyonla gerçekleşecek bu yolculuk ile 

Asya Ekspedisyonu Ekibi, zorlu rotası üzerinde yaklaşık 18 ay boyunca toplam 12 ülkeyi ziyaret 

ederek. Ekip 40 bin kilometrenin üzerinde yol kat edecektir. 

 

Asya Ekspedisyonu Tanıtım Filmi: https://www.youtube.com/watch?v=7ZgQRbJq3_0 

 

Dünya Petrol Kongresi Hakkında: İlk kez 1933 yılında İngiltere’nin başkenti Londra’da 

düzenlenen dünyanın en prestijli petrol ve doğalgaz etkinliği olan Dünya Petrol Kongresi (WPC) 

2017 yılında İstanbul’da gerçekleştirilecek. 

23 Ekim 2013 tarihinde Kanada'nın Calgary kentinde yapılan oylamada, Kopenhag, Astana ve 

Houston gibi güçlü rakipleri geride bırakan İstanbul, daha önce iki kez talip olduğu Dünya Petrol 

Kongresi’ne bu kez ev sahibi olma hakkını kazandı. Son turda Dünya Petrol Konseyi üyesi 

ülkelerin %55’inin oyunu almayı başaran İstanbul ile birlikte Türkiye bu gururu yaşayan 20. ülke 

olacak.  

1933 yılında kurulan Londra merkezli Dünya Petrol Konseyi’nin 65 üyesi bugün dünya petrol ve 

doğal gaz üretim ve tüketiminin %95’ini kapsamaktadır. Dünya Petrol Konseyi’nin üyeleri 

üreticiler, tüketiciler, OPEC, Non-OPEC, Milli Petrol Şirketleri (NOC), Uluslararası Petrol 

Şirketleri (IOC), Üniversiteler ve Enstitü mensuplarından oluşmaktadır. “Sektörün Olimpiyatları” 

olarak adlandırılan ve her üç yılda bir düzenlenen Dünya Petrol Kongreleri her yıl Devlet 

Başkanları, Başbakanlar, Bakanlar, şirket CEO’ları başta olmak üzere enerji uzmanları, delegeler 

ve çok sayıda katılımcıyı bir araya getirmektedir. 

 

22. Dünya Petrol Kongresi ile ilgili daha fazla bilgi için 22wpc.com. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZgQRbJq3_0

