10 Temmuz 2018
İstanbul

Türkiye–Venezuela İş Forumu

Venezuela Devlet Başkanı Sn. Nicolás Maduro,
İstanbul Valisi Sayın Vasip Şahin,
Venezuela Ekonomi Başkan Yardımcısı Tareck El Aıssami,
Venezüela Finans Bakanı Simon Zehra,
Venezuela Dış Ticaret ve Uluslararası Yatırım Bakanı Yomana Koteich,
Tarım Bakanı Vilmar Kastro Soteldo,
Sayın Büyükelçi Jose Gregerio Bracho,
İş Konseyi Başkanımız Selim Bora,
Türkiye ve Venezuela İş Dünyasının Kıymetli Temsilcileri,
Değerli Basın Mensupları,

Sizleri, şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu–DEİK adına saygıyla selamlıyorum.
Ünlü İtalyan denizci Vespucci’nin adlandırdığı ismiyle Küçük Venedik’inden , Venezuela’dan,
Antik Yunan, Roma ve Osmanlı İmparatorluklarına kadar medeniyetlere ev sahipliği yapmış
güzel şehrimize uzun bir yolculuk yaptınız. Hoş geldiniz!
Bienvenido a Estambul!
Öncelikle, dün, ülkemiz için çok önemli bir olaya hep birlikte, mutlulukla şahitlik ettik.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk gününde, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve
görev alan Bakanlarımızı tebrik ediyor, başarılı çalışmalar diliyor, DEİK ailesi olarak
çalışmalarına her zaman destek olmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum.
İzninizle, daha çok kendisini ve İşadamlarımızı dinlemek amacıyla, Sayın Devlet
Başkanının huzurunda, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerinin detaylarına girmek
istemiyorum.
Ülkelerimiz arasında 83 milyon $’a kadar düşen karşılıklı ticaret hacmine rağmen
Sayın Başkan Maduro’nun mesafeleri dert etmeyerek bizzat ülkemize yaptığı resmi temaslar
ve ziyaretler sayesinde, Türkiye–Venezuela ilişkileri tekrar ivme kazanmaya başladı.
“Bizi, özgür bir idare kuracağımız konuma neyin ulaştırabileceğini söyleyeyim, bu
kesinlikle birliktir” diyen El Libertador Simon Bolivar’ın sözleriyle, iki ülke arasındaki birlik,
başta ekonomi olmak üzere, tekrar bir gelişim sürecine girdi.
Bizler, yardımlaşmanın ve dürüst alışverişin önemine inanan bir kültürün mirasçıları
olarak tabii ki Venezuela ile geçmekte olduğu bu zor dönemde yakın temasta ve ilişki içinde
olmaktan mutluluk duyarız.

Bu bağlamda iki ülke arasındaki mesafeleri yakınlaştırmaya dönük tüm engelleri
kaldırmak için geçtiğimiz yıl Ankara’da düzenlenen ‘Venezuela ile Karma Ekonomik
Komisyon’un temelini oluşturacak Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması, Güvenlik İşbirliği
Anlaşması, Hava Ulaştırma Anlaşması, Tarım Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı,
Turizm İşbirliği Programı ile Sivil Havacılık Alanında Mutabakat Zaptı olmak üzere önemli
anlaşmalar imzalandı. Ya da bu yıl başında teknik müzakereleri tamamlanan ve geçtiğimiz
mayısta imzalanan ‘Ticareti Geliştirme Anlaşması’ gibi son bir yılda imzalanan tüm
anlaşmalar iki ülkenin, ama özellikle Venezuela’nın, kaderini büyük ölçüde değiştirecek
kapsamda ve güçte anlaşmalardı.
Özellikle son iki yılda her düzeyden karşılıklı temas ve fikir alışverişinin süreklilik
kazandığı, hükümetler arası anlaşmaların imzalandığı ülkelerimiz arasında, geçtiğimiz yıl
Sayın Maduro’nun yaptığı, Türk iş insanlarına dönük çağrı da, daha büyük anlam ihtiva
ediyor. Kendisinin öncülüğünde, ikili ticaretimizin serbest hale gelmesi ve yatırımların
kolaylaşması için, bölgede faaliyet gösteren ve göstermeyi planlayan Türk iş insanlarının
ihtiyaç duyduğu adımlar atılıyor.
Nitekim 2017 yılı Ocak–Kasım dönemi ikili ticaret hacminin iki katından fazla artarak
149 milyon $’ı aşması da atılan adımların etkinliğini göstermesi bakımından iyi bir ölçüttür.
Yine devlet başkanları ve bakanlar düzeyinde ticaret, finansman, bankacılık alanlarında
önemli kolaylıklar sağlaması hedeflenen altyapı çalışmaları da yoğun bir şekilde devam
ediyor ki 2018 yılı ikili ticaret hacminin de geçen yılı ikiye katlamaması için hiçbir neden
göremiyorum.
Bizler de DEİK Ailesi olarak, bu süreçlere aracılık etmeye ve ülkelerimiz arasında
birlik ve beraberlik inşa edecek karşılıklı teması sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz.
Sayın Devlet Başkanı,
Uluslararası ticaretin birleştirici gücüne inanan bir insan olarak, bu alanda faaliyet
gösteren DEİK’i ve faaliyetlerimizi özetlemek istiyorum.
DEİK, Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini organize eden bir ‘iş platformu’ ve
ana misyonu “Ticari Diplomasi”.
Ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmak için, gönüllü üyelik esasına göre 32 yıldır
çalışıyoruz. Faaliyetlerimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın desteğiyle
devam ediyor. 137’si ülke ve bölge bazlı olmak üzere, 144 iş konseyimiz var. Türkiye ve
Venezuela arasındaki ilişkilerin gelişmesi amacıyla 2012 yılında kurulan ve Başkanlığını
Sayın Selim Bora’nın yürüttüğü Türkiye–Venezuela İş Konseyimiz de, ülkelerimiz arasındaki
ekonomik işbirliğini güçlendirmek için çalışıyor.
Venezuela bugün, başta petrol olmak üzere, doğal kaynakların ekonomisinde büyük
rol oynadığı, problemleri olan ancak büyük potansiyeller barındıran bir ülke.
Her şeyden önce dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ve en büyük 10 petrol
üreticisi arasında yer alıyor. OPEC istatistiklerine göre, toplam dünya ham petrol rezervlerinin
296,5 milyar varillik kısmına sahip olan Venezuela, OPEC rezervlerinin %25’ine, toplam
dünya rezervlerinin ise %20’sini oluşturuyor. Yani Türkiye’nin yaklaşık 1200 yıllık petrol
ihtiyacını karşılayabilecek bir büyüklükten söz ediyorum. Aynı zamanda GSMH’nın %30’u,
ihracat gelirlerinin 95’i ve kamu gelirlerinin %56’sı petrol sektöründen elde edilen Venezuela,
ihracatçımız için önemli bir fırsat olmasının yanında, enerji ithalatçısı ülkemiz ve doğal
kaynak cenneti olması nedeniyle yatırımcılarımız için önemli fırsatlar sunuyor.

Geçen yıl düzenlediğimiz forumda da belirtilen, Venezuela’nın acil gereksinim
listesindeki ürünlerle ilgili önemli aşama kaydedildiğini düşünüyorum. Müteahhitlik ve inşaat
sektöründe güçlü olan ülkemizin, Venezuela’da da ihtiyaca yönelik, çözüm odaklı proje ve
çalışmalar hayata geçirdiğini ve geçirebileceğini biliyorum. Bugün burada olan; enerji,
müteahhitlik, turizm ve otomotiv şirketlerimizin, Venezüela’daki yatırım ve ticaret fırsatlarıyla
ilgileneceklerinden şüphem yok. Venezuela’da çözüm ihtiyacı olan maden, petrokimya,
petrol, doğalgaz, turizm, sanayi, tarım, hizmetler sektörü, finans, bankacılık gibi alanlarda iş
fırsatlarının tarafından takip edilmesi, hem Venezuela, hem ülkemiz açısından büyük önem
arz ediyor.
Bu anlamda, forumumuz önemli gelişmelere imza attığımız bir yılın etraflı bir
değerlendirmesinin yapılması, aşama kaydettiğimiz ve acilen aksiyon almamız gereken
alanların hızlıca tespit edilmesi açısından da oldukça yararlı olacağına inanıyorum. Dileğim
ikili görüşmelerden çok sayıda iş birliğinin çıkması ve ileriye dönük işbirlikleri için temasların
sağlanması yönünde..
Son olarak, aslında tarihi geçtiğimiz haftaydı, ancak şimdi yüz yüze gelebildiğimiz için,
Venezuelalı dostlarımızın 5 Temmuz Milli Bağımsızlık Günü’nü kutluyor, nice özgür ve
problemlerini geride bırakmış 207 seneler diliyorum.
Bu duygularla, programımızı teşrif eden, başta Venezüela Devlet Başkanı Sayın
Maduro, Venezuela Dış Ticaret ve Uluslararası Yatırımlar Bakanı Sayın Yomana Koteich,
Sayın Büyğkelçi, İstanbul Valisi Sayın Vasip Şahin olmak üzere, iş dünyası temsilcilerimize
ve basın mensuplarına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
Nail Olpak
DEİK Başkanı

