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GENEL BĐLGĐLER 

SĐYASĐ VE ĐDARĐ YAPI 

Venezuela’da geçerli olan anayasa 15 Aralık 1999’da halk oylamasıyla kabul edilen 
Bolivarcı Anayasa’dır. Anayasa’ya göre Venezuela demokratik, federal, adalet ve 
hukuka dayalı sosyal bir devlettir. Venezuela’da güçler ayrılığı uygulanmaktadır. Ancak 
klasik sistemlerden farklı olarak 3 yerine 5 güç bulunmaktadır. Bunlar yasama, 
yürütme, yargı, vatandaşlık ve seçim güçleridir. 

Yasama Gücü, tek kanatlı Ulusal Meclis’te toplanmıştır. Meclis 167 üyeden oluşur. 5 
yıllığına seçilen üyeler en fazla ikinci kez seçilme hakkına sahiptirler. Üyeler genel, 
doğrudan ve gizli oylarla seçilmekte olup; halkı ve seçildikleri eyaleti aynı anda temsil 
ederler. Üyeler yasalara uygun olarak yapılan bir halk oylamasıyla geri çağrılarak 
görevlerinden alınabilirler. Başkan’ın yasaları veto etme hakkı vardır. Bu durumda 
Meclis yasa tasarısını tekrar görüşür. Meclis’in Başkanlık Kurulu bir başkan, iki başkan 
yardımcısı, bir sekreter ve bir sekreter yardımcısından oluşur. 

Yürütme Gücü, başkan, başkan yardımcısı ve bakanlar kurulundan oluşur. Başkan, 
ulusal yürütme gücünün başıdır. Başkanın görev süresi 6 yıldır ve yeni görev süresi için 
tekrar seçilebilir. Başkan yardımcısı ve bakanlar başkan tarafından atanır. 

Yargı Gücü bağımsızdır. Yetki vatandaşlardan alınır ve devlet adına kanun yetkililerine 
verilir. Atama ve terfiler yargı mensuplarından oluşan jüri tarafından sınavlardan 
geçmiş adaylar arasından yapılır. En üst yargı organı olan Yüksek Adalet Divanı’na 
yargıçlar 12 senelik dönemler için seçilirler. 

Vatandaş Gücü Ombudsman, Başsavcı ve Sayıştay Başkanı tarafından oluşturulan 
Cumhuriyet Etik Konseyi tarafından yürütülür. Vatandaş gücünü yürüten organlar 
Anayasa ve kanuna uygun olarak kamu ahlakına ve idari ahlaka ters düşen konularda 
önlem almak, bunları araştırmak ve hüküm vermek; kamu mirasının doğru kullanımı ve 
iyi işleyişini gözlemlemek; devletin tüm idari faaliyetlerinde yasaların uygulanmasını 
sağlamak ve vatandaşlık haklarını oluşturan eğitim, dayanışma, özgürlük, demokrasi, 
sosyal sorumluluk ve emek konularını teşvik etme görevlerini yerine getirir. 

Resmi adı:            Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti 
Yönetim şekli:        Federal Cumhuriyet  
Başkent:  Karakas 

Önemli şehirler: Karakas(1,8), Zulia (2,9), Carabobo (1,9)   
Komşuları: Brezilya, Kolombiya, Guyana 
Yüzölçümü:  912.050km2

 

Nüfus:  29.1 milyon 
Resmi Dili:  Đspanyolca 
Etnik Gruplar: Đspanyol, Đtalyan, Arap, Alman, Afrikalı ve Yerli Halk 
Din:                          %96 Katolik, %2 Protestan, %2 Diğer 
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Seçim Gücü ise yönetici birim olan Yüksek Seçim Kurulu tarafından ve bu kurulun 
altında çalışan Milli Seçim Komitesi, Sivil ve Seçmen Kütüğü Komitesi ve Siyasi ve Mali 
Katılım Komitesi tarafından yürütülür. Seçim yasalarını düzenlemek, seçimleri kısmen 
ya da tamamen geçersiz kılmak, seçim ve referandumları düzenlemek Yüksek Seçim 
Kurulu’nun yetkisindedir. 

Venezuela idari açıdan; 1 Merkez Eyalet, 23 Federal Eyalet ve Federal Topraklardan 
oluşmaktadır. Federal topraklar eyaletlerin topraklarına dahil edilemeyen adalar ve kıta 
sahanlığında kalan adalardır. Karakas, Venezuela’nın başkentidir. 

 

Venezuela Hükümeti 
Devlet Başkanı Hugo Rafael Chávez Frías 
Başkan Yardımcısı Elías Jaua 
Đçişleri Bakanı Tareck El Aissami  
Dışişleri Bakanı Nicolás Maduro Moros 
Ulaştırma ve Đletişim Bakanı Francisco José Garcés Da Silva 
Savunma Bakanı Carlos Mata Figueroa 
Ticaret Bakanı Richard Cannan 
Temel Sanayi ve Maden Bakanı José Salamat Khan Fernández 
Turizm Bakanı Alejandro Fleming 
Tarım Bakanı Juan Carlos Loyo 
Yüksek Eğitim Bakanı Yadira Cordova 
Eğitim Bakanı Jennifer Gil Laya 
Sağlık Bakanı Eugenia Sader Castellanos 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı María Cristina Iglesias 
Bayındırlık ve Đskan Bakanı Ricardo Molina 
Enerji ve Petrol Bakanı Rafael Ramírez Carreño 
Çevre Bakanı Alejandro Hicther 
Planlama ve Kalkınma Bakanı Jorge A. Giordani C. 
Teknoloji ve Ara Sanayi Bakanı Ricardo Menendez 
Đletişim ve Bilgi Bakanı Andrés Izarra 
Kamu Bakanı Isis Ochoa 
Gıda Bakanı Félix Osorio Guzmán 
Kültür Bakanı Francisco Sesto 
Başkanlık Ofisi Bakanı Francisco José Ameliach Orta 
Spor Bakanı Héctor Rodríguez Castro 
Kadın Hakları ve Cinsiyetler Eşitliği Bakanı Nancy Pérez Sierra 
Yerli Halk Bakanı Nicia Marina Maldonado 
Elektirk Enerjisi Bakanı Alí Rodríguez Araque 
Kamu Bankası Bakanı Humberto Rafael Ortega Díaz 
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VENEZUELA EKONOMĐSĐ 

Petrol, 1920’lerden beri Venezuela ekonomisinin en önemli öğesidir. Hükümet 
gelirlerinin neredeyse yarısını oluşturan petrol, ihracat gelirlerinin de yaklaşık %95’ni 
sağlamakta ve GSYĐH’nin %25’ine karşılık gelmektedir.2007 yılında dünyanın 9. en 
büyük petrol ihracatçısı olan ülke aynı zamanda Batı yarımkürenin en büyük 2. 
doğalgaz rezervlerine sahiptir 

Đktidara gelen son hükümetler ülke ekonomisinin çeşitlendirilmesi konusunda başarılı 
adımlar atamamışlardır.Son yıllarda ise önemli sektörlere devletin müdahalesi artmıştır. 

Hugo Chavez’in 1999 yılında iktidara gelmesinin ardından siyasi ve ekonomik anlamda 
büyük değişiklikler yaşanmıştır.21. yüzyıl sosyalizminin egemen olduğu ülkede kamu-
özel sektör çekişmesi her geçen gün daha çok hissedilmektedir.Özel sektör 
yatırımlarının düşük olması yüksek teknoloji gerektiren sanayi ve tarım sektörlerinin 
güçsüz olmasına neden olmaktadır.Bu durum da ülkenin tarımsal üretiminin düşük 
olmasını ve iç talebin karşılanması için ithalata yönelinmesini doğurmaktadır.Hükümet, 
tarım sektörünün geliştirilmesi ve daha çok kişiye istihdam sağlanması için çalışmalar 
yürütse de , ülkenin verimli topraklarına rağmen tarım sektörünün GSYĐH içerisindeki 
payı %4’ü geçememektedir.Venezuela tarım ürünleri tüketiminin %70’ini ithal 
etmektedir. 

Mineral kaynaklar bakımından oldukça zengin olan Venezuela’da madencilik sektörü 
büyük ölçüde devlet kontrolü altında olsa da, sektörde yerli ve yabancı yatırımlar da 
bulunmaktadır. Emlak sektöründe daha çok tüketici malları imalatı gerçekleştiren 
KOBĐ’lerin egemenliği söz konusudur.  

Petrol, kakao, soya fasulyesi, buğday, patates, şeker ve süt ürünleri Venezuela’nın ithal 
ettiği; pirinç, tütün, tahıl, deniz ürünleri, tropikal meyveler ve kahve ise ihraç ettiği 
başlıca tarım ürünleridir. 

Ekonomik Göstergeler 

2009 yılının ikinci çeyreğinden bu yana eksi büyüme rakamları gözlenen Venezuela 
ekonomisi, 2009 dördüncü çeyreğindeki dip noktasından sonra, en azından küçülme 
hızının azalması suretiyle nispi bir toparlanma sürecinden geçmektedir. 2010 yılının 
üçüncü çeyreğindeki küçülme hızı % 0,4’e gerileyen ekonominin ilk üç çeyrekteki 
performansı -% 2,4 olarak gerçekleşmiştir. 

2010 yılının ilk çeyreğinde, 2009 yılının çok kurak geçmesi nedeniyle hidroelektrik 
barajlar kaynaklı enerji arzındaki sorunlar ve yine 2009 yılında nispeten düşük 
seyreden petrol fiyatlarına bağlı olarak düşen ihracat gelirleri nedeniyle ithalat için 
tahsis edilen dövizin azalması yüzünden ekonomi % 5,8 küçülmüştür. Đkinci çeyrekte, 
yağmur mevsiminin başlaması ile elektrik enerjisi konusunda yaşanan nispi rahatlama, 
uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının toparlanması sayesinde artan ihracat gelirleri 
ile birleşince küçülme hızı % 1,9’a gerilemiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde ise, hem 
Yönetimin piyasaya döviz tahsis etmede döviz cinsinden borçlanma kağıtları takasına 
dayalı yeni bir sistem getirerek, ithalat için döviz talebini daha fazla karşılar hale 
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gelmesi, hem de kamu harcamalarının artması nedeniyle daralma % 0,4’e kadar 
gerilemiştir. 

Yılın son çeyreğinde, sözkonusu trend devam ederek, % 5,8’lik 2009 dördüncü çeyrek 
rekor küçülmesinin yarattığı baz etkisinin de yardımıyla, çeyrek itibarıyla % 0,5-1 
arasında bir büyüme rakamına ulaşmıştır, böylelikle 2010 yılı % 1,6 civarında bir 
daralma ile kapatılmıştır. Ekonominin genel büyüme performansı böyle olmasına 
rağmen, 2010 ilk üç çeyreği itibarıyla kamu sektörünün özel sektöre nispeten çok daha 
az küçülmesi de dikkat çekicidir (sırasıyla - % 1,4 ve - % 2,8). Diğer taraftan, 
Venezuela ekonomisi, büyüme konusundaki kötü performansı ile, küresel krizi çabuk 
atlatarak tekrar pozitif büyüme rakamlarına ulaşan Latin Amerika ülkeleri arasında 
tektir. 

Yıllık 2010a Tarihsel değişim (%) 2006-2010 

Nüfus 29,1 Nüfus artışı 1,6 

GSYĐH (US $ milyar, piyasa döviz 
kuru) 242.4 Reel GSYĐH artışı 3,5 

GSYĐH (US $ milyar; satın alma 
gücü paritesi) 348.4b Reel iç talep artışı 6,5 

Kişi başına düşen milli gelir (US $, 
piyasa döviz kuru) 8.466 Enflasyon 23,4 

Kişi başına düşen milli gelir (US $; 
satın alma gücü paritesi) 12,169b 

Cari hesap dengesi 
(GSYĐH%) 

8,6 

 
a: gerçekleşen b: EIU tahmini,  
Kaynak: The Economist Intelligence Unit 
 

 
 
Venezuela Dış Ticareti 
   
(Milyon dolar) 

Yıllar Đhracat Đthalat Denge Hacim 
2006a         65.578     -33.583      31.995         99.161     
2007a         69.010     -46.031      22.979        115.041    
2008a         95.138     -49.892      45.656        145.030    
2009a         57.595     -38.442      19.153         96.037     
2010a         65.786 -38.611      27,175    104.397    
2011b         82,199 -45,359      36,840    127.558    
2012b         76,500 -45,594      30,906    122.094    

 
a: gerçekleşenb: EIU tahmini, c: EIU öngörü 
Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Venezuela Country Report, Nisan 2011 
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Ürünlere göre Venezuela Dış Ticareti (1000 dolar)   
 

Đhracat Đhracat Đhracat 

Kod ÜRÜNLER 2008 2009 2010 

HS Tüm ürünler 83.477.840 56.583.100 66.962.673 

'27 Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar 78.199.528 54.232.156 62.541.069 

'72 Demir ve çelik 1.653.268 889.071 1.072.937 

'76 Aluminyum ve aluminyum eşya 948.210 458.013 711.246 

'26 Cüruf ve kül cevherleri 514.376 177.339 684.366 

'28 
Đnorganik kimyasal müstahsallar,organik,inorganik 
bileşikler 269.830 112.554 449.22 

'84 Makine, nükleer reaktörler, kazanlar 123.419 92.644 213.422 

38 Çeşitli kimyasal ürünler 104.894 48.786 178.652 

'87 Tramvay dışındaki araçların demiryolları 102.889 54.496 141.178 

'39 Plastik ve plastikten mamul eşya 67.581 22.695 129.037 

'29 Organik kimyasallar 321.424 61.746 89.925 

'31 Gübreler 159.729 54.606 73.602 

'85 Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları 94.444 28.478 65.366 

'30 Eczacılık ürünleri 32.651 26.937 54.767 

'22 Meşrubat,alkollü içkiler ve sirke 49.160 21.883 51.239 

'73 Demir ve çelikten eşya 104.159 34.535 48.57 

'88 Uçak, uzay aracı, ve bunların parçaları 29.317 6.834 42.17 

'03 
Balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, suda yaşayan 
omurgasız canlılar 28.240 14.112 30.853 

'40 Kauçuk ve kauçuktan eşya 48.270 8.811 27.304 

'90 
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi 
alet. 34.447 29.239 25.835 

'25 Tuz,kükürt,toprak ve taşlar,alçılar ve çimento 8.763 7.974 24.778 

'41 Ham postlar,deriler (kürkler hariç) ve köseleler 9.808 7.134 23.165 

'33 Uçucu yağlar,rezinoitler,parfümeri,kozmetikler vb 16.849 4.181 22.371 

'89 Gemiler, tekneler ve diğer yüzer yapılar 189.424 52.426 178.652 

'12 
Yağlı tohum ve meyvalar,sanayi bitkileri,saman,hayvan 
yemi 3.241 23.314 3.324 

'55 Sentetik ve suni devamsız lifler 14.048 12.063 3.831 

'78 Kurşun ve kurşundan eşya 2.965 11.654 2.888 

'18 Kakao ve kakao müstahzarları 15.952 8.068 9.051 

'70 Cam ve cam eşya 20.281 6.464 6.634 

'24 Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 6.828 6.168 8.685 

'82 Adi metallerden aletler,bıçakçı eşyası,sofra takımları 27.262 6.119 3.416 

'69 Seramik mamulleri 7.699 5.574 374 
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'34 
Sabunlar,yüzey aktif organik maddeler,yıkama-yağlama 
madde. 15.774 4.693 2.681 

'94 Mobilyalar,aydınlatma,reklam lambaları,prefabrik yapılar 11.461 4.637 1.288 

'44 Ağaç ve ağaçtan mamul eşya:odun kömürü 13.193 4.337 3.172 

'68 Taş,alçı,çimento,amyant,mika vb maddelerden eşya 9.095 4.301 2,035 

'07 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 1.087 4.010 33 

'62 örme giyim eşyası ve aksesuarları 3.414 3.643 395 

'21 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları 10.412 3.138 750 

'49 
Basılı kitap,gazete,resim vb baskı sanayi mamulu,el 
yazmaları 3.940 3.106 628 

'32 Devamsız liflerden türetilmiş bronzlaşma pigmentleri 12.881 2.406 1.653 

'08 
Yenilen meyvalar,kabuklu yemişler,turunçgil ve kavun 
kabuğu 3.007 1.960 938 

'96 Çeşitli mamul eşya 8.671 1.589 1.189 

'20 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları 10.728 1.491 194 
Kaynak: Trademap 
 
 

Đthalat Đthalat Đthalat 

Kod ÜRÜNLER 2008 2009 2010 

HS Tüm Ürünler 47,450,067 38,676,637 32,342,887 

84 Makine, nükleer reaktörler, kazanlar 9,134,237 7,272,706 6,082,794 

85 Elektrik elektronik ekipmanları 5,783,875 4,327,511 4,915,439 

30 Eczacılık ürünleri 1,708,077 2,254,355 2,604,027 

90 
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi 
alet. 1,511,284 1,336,818 1,555,776 

29 Organik kimyasallar 1,074,316 1,497,518 1,232,817 

87 Tramvay dışındaki araçların demiryolları 3,193,218 1,229,592 1,058,396 

01 Canlı hayvanlar 479,471 625,62 1,011,462 

73 Demir ve çelikten eşya 1,623,510 1,113,975 930,794 

39 Plastik ve plastikten mamul eşya 1,350,860 993,265 872,996 

10 Tahıl 1,146,715 769,92 706,075 

23 Artıklar, gıda sanayi atıkları, hayvan yemi 633,751 527,404 628,382 

48 Kağıt ve Karton, Kağıt Hamuru, Kağıt ve tahta eşya 872,991 855,243 626,525 

38 Çeşitli kimyasal ürünler 521,63 467,979 614,463 

40 Kauçuk ve Kauçuk mamülleri 745,738 655,098 556,615 

15 Hayvansal bitkisel katı ve sıvı yağlar, parçalanma ürünleri 651,987 462,163 503,208 

33 Uçucu yağlar,rezinoitler,parfümeri,kozmetikler vb 669,39 605,248 444,101 

28 
Đnorganik kimyasal müstahsallar,organik,inorganik 
bileşikler 486,361 367,543 405,396 

94 Mobilyalar,aydınlatma,reklam lambaları,prefabrik yapılar 593,656 509,697 373,645 
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04 Süt ürünleri, yumurta, bal, yenilebilir hayvansal ürünler 1,019,078 582,938 367,404 

72 Demir ve çelik 404,32 404,419 357,018 

61 Giyim aksesuar örgü ve ya tığ 949,282 460,46 306,535 

27 Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar 356,864 1,447,681 300,417 

64 Ayakkabılar, tozluklar vb parçalar 565,053 431,086 262,515 

62 örme giyim eşyası ve aksesuarları 613,654 314,661 243,339 

82 Araçlar, uygular, çatal, baz metal vb. 418,609 343,956 198,434 

17 Şeker ve şeker mamülleri 236,659 247,642 198,266 

21 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları 286,735 272,392 191,99 

69 Seramik mamulleri 317,407 247,952 148,591 

34 Sabunlar, yağlar , mumlar, mum, modelleme macunları 250,736 307,307 195,182 

95 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri 259,845 208,194 140,259 

02 Et ve yenilebilen sakatat 1,251,858 978,707 228,557 

32 Devamsız liflerden türetilmiş bronzlaşma pigmentleri 248,664 207,772 172,200 

19 Tahıl, un ,nişasta,süt ürünleri 346,145 250,031 179,797 

31 Gübreler 471,279 172,582 198,799 

22 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 217,948 234,063 118,574 

20 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları 228,391 195,834 148,969 

74 Bakır ve bakırdan eşya 337,306 166,723 182,556 

11 Değirmnecilik ürünleri , malt, nişasta, buğday gluteni 258,836 197,811 175,528 

89 Gemiler, tekneler ve diğer yüzer yapılar 206,111 247,86 152,908 

42 
Deri , hayvan bağırsağından koşum takımları, seyahat 
eşyası 168,886 122,775 107,297 

Kaynak: Trademap 

 
 
Venezuela’nın Dış Ticaret Partnerleri (1000 dolar) 
 

Denge  Đhracat   Đthalat   Ülkeler 
2010 2010 2010 

Dünya 
���������� ����������

32.342.887 

ABD 	����
���� ������
9.866.018 

Çin 	��������� ������
3.593.328 

Kolombiya 	������� 
�����
1.424.244 

Brezilya 	��������� ������
3,180,489 

Meksika 	�������
� �
����
1,445,568 

Belçika 
������
 ������ �������

Hollanda 	�����
 ���
��
260,461 
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Fransa 	����
�� ������
512,811 

Đspanya 	������� ��




882,735 

Đtalya 	�
����� �
���
755,4 

Kanada 	������� ���
�
485,032 

Ekvador 	������� �����
880,859 

Panama 	������� �����
737,889 

Almanya 	��������� �����
1,212,268 

Küba 	�
����� �����
226,649 

Peru 	����
�� ��
�

527,095 

Şili 	������� �����
555,231 

Kosta Rika 
������ �
��
 ����
�

Irlanda 	������ ����� ��
��
Đsviçre 	���
�� �����

345,029 

Dominik Cumhuriyeti 
������ ����� ������

Mısır 
������ ����� ���
�

Đsveç 	������� ����� ����
��
Trinidad ve Tobago 

������ ���

 ������
Birleşik Krallık 	������� �����

356,768 

Arjantin 	������� �����
923,532 

Ukrayna 
������ ����
 ���



Kore Cumhuriyet 	����
�� ���
�
231,648 

Hindistan 	������� ����� �������
Saudi Arabistan 	����� �
�� ���
��
Hong Kong, Çin 	������
 ����

235,668 

Japonya 	�����
� ����
449,55 

Yunanistan 
����� ���� �����

Endonezya 	������ ���� ������
Gürcistan 

��
�� ���� ����

El Salvador 	������ ��� ������

Türkiye 
����� �
��� ������

Kaynak:Trademap 
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 Dış Ticaret  Venezuela’nın Dış Ticaret Partnerleri (dolar) 

yıl 
  DĐĞER   LAĐA   AVRUPA   ÇĐN   AMERĐKA 

 
Kaynak: ITC Trademap 
 
 
 

Venezuela ’da Yabancı Yatırımlar 

Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü 

Yabancı yatırımlara ilişkin kısıtlamalar doğal olmayan gaz hidrokarbonlar, özel 
yasalarla düzenlenen profesyonel hizmetler ile Đspanyolca dilindeki açık radyo, 
televizyon ve basın için geçerlidir 

Ülkede Đş Kurma Mevzuatı 

 2095 sayılı yasaya göre şunlar yabancı yatırım sayılmaktadır:  
-Ülke dışından gelen, yabancı kişilere ait, bir firmanın sermayesinin parçası haline 
gelecek, serbestçe değiştirilebilir döviz veya maddi mallar şeklindeki katkılar 
(endüstriyel bitkiler, yeni veya yenilenmiş makineler, yeni veya yenilenmiş ekipmanlar, 
ikame mallar, yan sanayii, öncelikli materyaller veya ara mallar)  
-Ulusal parayla yapılmış, yabancı kişilerin veya firmaların mülkü olan, kamu 
hizmetlerinden, sermaye kazançlarından faizlerden veya kredi ödemelerinden gelen 
yatırımlar veya yeniden yatırımlar. Yabancı yatırımcıların yurtdışına transfer hakkı 
bulunduğu firmalara veya diğer hak yada kaynaklara katılım.  
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- Fiziksel mallar, teknik belgeler veya talimatlarda mevcut bulunabilecek marka, 
endüstriyel model, teknik destek ve patentli ibraz edilmemiş yöntemler gibi maddi 
teknolojik katkılar. 
2095 sayılı Karar, doğrudan yabancı yatırımların, yeniden yatırımların ve sermaye 
artışlarının değerinin Yabancı Yatırımlar Teftiş Kurulu Doğrudan Yabancı Yatırım 
Dairesi (SIEX, Registro de Inversión Extranjera Directa en la Superintendencia de 
Inversiónes Extranjeras) yoluyla ibraz edilmesini bildirmektedir. 

Venezuela’da iş kurmak isteyen yabancı yatırımcılar, öncelikle istedikleri yasal statüde 
(örneğin, kamu teşebbüsü) şirketlerini kurmalı ve ardından, şirketi kuruluş statüsü ve 
ticari adıyla birlikte Ticari Sicil Dairesine kaydetmelidir. Ayrıca, vergi ödemelerini 
yapmak için Vergi ve Gümrük Đdaresi’nden (SENIAT) bir Vergi Bilgi Kaydı almalıdır. 

Yatırımlara Sağlanan Teşvikler 

-Yabancı Yatırımlar Teftiş Đdaresi’nin (SIEX) Fonksiyonları: 
-Yabancı Yatırım Kaydı ve Teknoloji Đthalatını serbest bırakma. 
-Hidrokarbon ve madencilik sektörleri haricinde teknoloji ithalatı ile patent ve marka 
kullanımına ilişkin sözleşmeleri kaydetme. 
-Sorumlu olduğu sektörlerde faaliyet gösteren firmalara Yeterli Nitelik Belgesi verme.  
-Sorumlu olduğu sektörler için Venezuela’daki yabancı yatırım akışına ilişkin 
istatistikleri düzenli olarak yayınlama. 
-Yabancı yatırımın teşviki ve korunması konusunda diğer kuruluşlarla işbirliği etme.  
-Yerli ve yabancı yatırımın teşviki, çekilmesi ve korunmasına ilişkin politikaları 
destekleme ve uygulama.  
-Sorumlu olduğu alanlardaki uluslar arası müzakerelerde Ticarette Halkın Gücü 
Bakanlığı (the Ministry of People’s Power for Commerce) yetkililerini destekleme  
-Vergilendirme amacıyla yabancı yatırım ve teknoloji ithalatını takip.  
-Sorumlu olduğu konularda danışma komitelerinin faaliyetlerini koordine etme.  
  

Yatırım, ticaret ve firma kaydıyla ilgilenen kuruluşlar  
Yatırım kaydı: Yabancı Yatırım Teftiş Đdaresi (National Superintendence of Foreign 
Investment) 
Finans sektörünün kaydı ve denetimi: Banka Teftiş Kurulu (Superintendence of Banks) 
ve Diğer Finans Kuruluşları  
Sigorta kaydı ve denetimi: Sigorta Teftiş Kurulu (Superintendence of Insurance)  
Sanayi ve ticaretin geliştirilmesi: Ticarette Halkın Gücü Bakanlığı (the Ministry of 
People’s Power for Commerce) 
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Türkiye-Venezuela Ekonomik Đlişkileri 

2001 - 2010 yılları arasında Venezuela’ya olan ihracatımızın yaklaşık üç katına çıktığı 
bununla beraber Venezuela’dan olan ithalatımızın ise 69 kat arttığı görülmektedir. 

2010 yılında ihracatımız bir önceki yıla kıyasla %21 artış ile 44,1 milyon dolar olarak 
gerçekleşirken, Venezuela’ya ithalatımız ise %24 artış ile 149,8 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 

2001-2010 döneminde Türkiye aleyhine gerçekleşen bu ithalat artışı Petrol Koku 
(Kalsine Edilmemiş); Bitümenli Taşkömürü, Metanol (Metil Alkol), Đğne Yapraklı 
Ağaçlardan Yongalar; Diğer Sünger Görünüşlü Demirli Ürünler vb ürünlerin 
ithalatındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Son yedi yıllık dönemde Venezuela ile ticaret 
dengesi sürekli olarak açık vermiştir. 

2010 yılı itibarıyla Makarna, Demir Çelikten Kuleler ve Pilonlar, Alaşımlı Çelikten 
ürünler, Deterjan ve Sabun vb hijyenik ürünler, Mermer, Traverten ve Su Mermeri, 
Demir çelikten Diğer Đnşaat Aksamı gibi ürünler Venezuela’ya olan toplam ihracatımızın 
yaklaşık%46’sınıoluşturmaktadır. 
  

Türkiye-Venezuela Dış Ticareti 

Yıllar Đhracat TL Đthalat TL X/M Hacim Denge 

2011 146.306 256.237 0,570978 402,543 -109.931 

2010 44.171 149.846 0,294776 194.017 -105.675 

2009 36.420 120.742 0,301635 157.162 -84.322 

2008 27.696 198.284 0,139678 225.980 -170.588 

2007 41.699 132.454 0,314819 174.153 -90.755 

2006 41.856 88.083 0,475188 129.939 -46.227 

2005 38.618 59.174 0,652618 97.792 -20.556 

 

Ürünlere Göre Türkiye–Venezuela  Dış Ticareti 

 

                           Türkiye'nin Venezuela'ya Đhracatı ( TL/YTL )     
Ürün 
Kodu Ürünler 2010 2011 

484 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamülleri 372.022 1.235.668 
576 Đncir (taze/kurutulmuş) 398.732 486.836 

579 
Kavun, karpuz, papaya, elma, armut, ayva ve diğer meyveler 
(taze) 993.490 1.332.745 
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732 Ağırlığı 2 kg"dan fazla kap ve ambalajda kakao müstahzarı 460.395 880.068 

739 Diğer çikolata, kakao ihtiva eden gıda müstahzarları 365.664 835.890 

752 
Vanilya, tarçın, karanfil, kakule küçük hindistan cevizi ve 
kabuğu 937.167 1.723.931 

2731 Yontulmaya ve inşaata elverişli taşlar 1.017.327 1.382.763 

2789 
Tebeşir, barit, borat, silisli fosil unu, asfalt ve başka yerde 
belitilmeyen mineraller 85.618 702.602 

5335 Başka yerde belirtilmeyen pigment, boya sikatif, macun vs. 30.311 1.293.602 

5421 Antibiyotikler ve antibiyotikli ilaçlar 836.054 1.049.836 

5541 Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler 4.929.014 7.862.960 
6214 Vülkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar 155.597 974.813 

6513 Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) 1.880.592 3.866.204 

6518 Suni ve sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) 2.807.276 10.599.321 

6584 Yatak çarşafları, masa örtüler, bezler, örtüler. - 1.045.621 

6613 
Tabii taşlardan kaldırım, döşeme ve inşaata elverişli işlenmiş 
taşlar 4.124.203 6.295.781 

6761 Demir veya çelikten filmaşinler 668.139 2.613.732 

6762 Demir-çelik çubuklar (sıcak işlenmiş) 100.093 48.828.470 

6768 Demir veya çelikten profiller 1.534.704 884.182 

6911 Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı 10.804.987 4.389.009 
7843 Kara taşıtlarının diğer aksam-parçaları 432.690 1.695.973 

8110 Prefabrik yapılar - 12.403.329 

8454 Tişörtler, fanilalar, diğer iç giyim eşyası-örülmüş 30.446 797.792 

8911 
Harp silahları, tanklar, revolver, tabanca, kesici, dürtücü 
silahlar - 1.461.976 

8932 
Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve 
donanımları 86.161 1.003.885 

8933 
Plastikten yer kaplamaları (duvar ve tavan kaplamaları 
dahil), ev için eşyalar, tuvalet eşyası 6.175 824.914 

8947 
Başka yerlerde belirtrilmeyen oyun ve spor malzeme ve 
eşyaları 145.734 2.333.926 

Yıl 
Toplamı   66.604.024 146.306.160 

Kaynak: Tuik 

                       Türkiye'nin Venezuela'dan Đthalatı ( TL/YTL )   
Ürün 
Kodu Ürünler 2010 2011 

1223 Diğer mamül tütün ve tütün yerine geçen maddeler - 376.240 

2112 Sığır cinsi hayvanların bütün halindeki derileri (14 kg kadar) - 611.896 
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2461 Đnce ve dilimler/yonga halinde ağaçlar 16.759.992 36.372.904 

2671 Suni devamsız lifler, suni filement demetleri - 451 

3212 Bitümenli ve diğer taşkömürü 16.776.395 11.637.133 

3346 

Gaz yağı ve bitümlü minarellerden elde edilen yağlar (ham 
petrolm hariç) ve başka yerde sınıflandırılmamış 
müztahzarlar - 54.451.407 

3354 
Petro koku-bitümeni-yağlarından elde edilen yağların diğer 
kısımları 110.081.832 109.849.660 

3999 Gizli veri 39.582.177 26.822.302 

5147 Karboksiamid gruplu bileşikler - 60.613 

5221 Karbon, karbon karası-diğer şekilde karbonlar 88.354 12.672.786 
5331 Diğer boyayıcı maddeler - 4.967 

5741 Poliasetaller ve diğer polyesterler (ilk şekillerde) 148.428 436.257 

5983 Suni mumlar, müstahzar mumlar 49.953 151.205 

6114 Sığırların ve atların diğer deri ve köseleleri - 201.324 

6841 Đşlenmemiş aluminyum 2.437.167 1.479.027 

6842 Đşlenmiş aluminyum 913.068 742.689 
6931 örme halatlar, dikenli teller, burulmuş çelik tel-şeritler - 80.965 

7484 Dişliler, dişli sistemleri, bilyalı vidalar, dişli kutuları - 1.422 

7641 Telli telefon/telli telgrafa mahsus elektrikli cihazlar 286 5.583 
7649 (76)"da ki maddelerin aksam/parçaları - 2.085 

7725 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi techizatı 389.627 201.903 

7783 
Đçten yanmalı motorlarda kullanılan tertibat ve kara 
taşıtlarının aydınlatma, vs. cihazları 14.444 5.849 

7843 Kara taşıtlarının diğer aksam-parçaları 19.672 37.042 

8437 Gömlekler-erkek/erkek çocuk için (örme) - 661 

8442 
Kadın/kız çocuklar için takım elbise, takım, ceket, blazer, 
şortlar vs.-örme 17.766 331 

8454 Tişörtler, fanilalar, diğer iç giyim eşyası-örülmüş - 1.067 

8822 Hassas, boş levha ve filmler -fotoğrafçılıkta kullanılan - 4.666 

8992 Yapma çiçek, yapraklı dal, meyveler-mamulleri - 8.822 

9991 Gemi ve uçak kumanyası, zati eşya, naklihane eşyası 5.544 16.311 

Yıl 
Toplamı   224.041.055 256.237.568 

Kaynak: Tuik 
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Türkiye’nin Đhracat Potansiyeli Olan Başlıca Sektör ve Ürünler 

• Şekerli ve çikolatalı mamuller 
• Kuru meyveler 
• Sert kabuklu meyveler 
• Makarna 
• Đnşaat malzemeleri 
• Elyaf ve iplik 
• Kimya sanayi 
• Temizlik maddeleri 
• Demir ve çelik 
• Maden ve mineraller 
• Doğal taşlar 
• Đlaç sanayi 
• Otomotiv ana ve yan sanayi 

  

 Đki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 

Anlaşma Adı Đmza Tarihi 
Kültürel, Eğitsel ve bilimsel 
Đşbirliği Temel Anlaşması 1991 

Venezuela Pedro Gual Diplomatik 
Akademisi ile Türk Dışişleri Eğitim 
Merkezi arasında Mutabakat Zaptı 1998 

Turizm Đşbirliği Anlaşması 1999 

Umuma Mahsus Pasaportların Vize 
Muafiyetine Đlişkin Anlaşma 2005 

 

Venezuela son dönemde ikili ilişkilerin geliştirilmesi için Türkiye’ye resmi ziyaretler 
gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda, Venezuela Ortadoğu ve Okyanusya’dan Sorumlu 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Temir Porras başkanlığında bir heyet ülkemizi ziyaret etmiş, 
Đstanbul TOBB Plaza’da, Türk-Amerika Đş Konseyleri ev sahipliğinde “1. Venezuela-
Türkiye Ticaret Keşif Buluşması” adıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 
toplantıda Bakan Yardımcısı Porras, Türkiye ile özellikle inşaat, anahtar teslim projeler, 
müteahhitlik konularında işbirliğini arzu ettiklerini ve 2 milyon konuta ihtiyaç 
duyduklarını dile getirmiştir. 
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Đki Ülke Arasındaki Vize Uygulamaları 
 
 

 

 

 

 

DEĐK/Türk – Amerika Đş Konseyleri Venezuela Etkinlikleri 
 
Venezuella Başkonsolosu Sayın Jose Gregorio Bracho Reyes ile Toplantı, 2 
Temmuz 2010, TOBB Plaza, Đstanbul 
 
Türkiye’deki görevinde ikinci yılını doldurmakta olan Venezuella Başkonsolosu Sayın 
Jose Gregorio Bracho Reyes, Venezuella ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri 
geliştirmek ve ekonomik ortaklık kurmak için girişimlerde bulunmak üzere DEĐK/Türk-
Amerika Đş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Güney Amerika Sorumlusu 
Sayın Aykut Eken ile 2 Temmuz 2010 tarihinde TOBB Plaza’da biraraya geldi.  
Başkonsolos Bracho Reyes, Venezuella’nın tekstil ve gıda ihtiyaçlarının büyük bir 
bölümünü Kolombiya ve Peru’dan karşıladığını ancak politik çatışma yaşadıkları bu 
ülkelerin yerini alacak sözkonusu sektörlerde tedarikçi arayışı içinde olduklarını dile 
getirerek Venezuella’nın Türkiye için potensiyel bir pazar olduğunu vurguladı.  
Ülkelerinin de aynı zamanda Türkiye’nin petrol, doğalgaz, kahve, kakao ve rom 
ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğunu belirten Başkonsolos, Venezuella 
Dışişleri Bakanı Sayın Nicolas Maduro ve beraberinde Asya, Ortadoğu, Okyanusya ve 
geçici olarak Avrupa’dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Temir Porras’ın da 
yer aldığı heyetin Tahran ve Şam’daki resmi ticari görüşmelerinin ardından Venezuela 
Büyükelçiliği ve Konsololuğu’na teknik talimatlarda bulunmak üzere 15-16 Temmuz 
2010 tarihlerinde Đstanbul ve Ankara’ya birer günlük ziyaretlerde bulunabileceğini 
kaydetti.  Ayrıca, endüstriyel alanda gelişmişlik ve kalite stadandartını yakaladığına 
inandıkları Türkiye’nin Küba ile olan gıda ve alternatif enerji projeleri hakkında bilgi 
sahibi olduklarını, aynı şekilde Türkiye’nin Venezuella için gıda ve tekstil tedarikçisi 
olabileceğini gözönünde tutarak Dışişleri Bakanı Maduro’yu iki ülke arasında bir ticari 
ortaklık konusunda ikna çabalarının bu ziyaret ile somut bir getirisi olabileceğinin altını 
çizdi. Bu anlamda, Bakan’ın Türkiye’deki ürünlerle ilgili ikna olmuş olmasının 
hükümetlerarası bir ticari anlaşma ile sonuçlanabileceğini belirtti.  Son olarak, iki ülke 
arasında 2006 yılında devletlerarası bir turizm anlaşması imzalandığını ancak bu 
konuda somut bir adım atılmadığını dile getiren Bracho Reyes,  girişimcilerin desteği ile 
turizm ilişkilerinin de arzu edilen düzeyde aktif bir boyut kazanacağı kanısında 
olduğunu ifade etti.  Böylesi bir ticari girişime, DEĐK olarak katkıda bulunmaya hazır 
olduklarını belirten Sayın Eken ise, Türkiye’den ayrıca metal ve maden ihracatı 
konusunda da Venezuella ile işbirliği yapmaya hazır girişimcilerin bulunduğuna dikkati 
çekti.  Anılan toplantıda, 15-16 Temmuz 2010 tarihlerinde DEĐK evsahipliğinde ve 
DEĐK/ Türk-Brezilya & Türk-Meksika Đş Konseyleri öncülüğünde gıda, tekstil, maden, 
petrol ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Türk girişimcilerini, Venezuella Dışişleri 

TÜRKĐYE’NĐN UYGULADIĞI 
REJĐM 

TÜRKĐYE’YE UYGULANAN 
REJĐM 

Diplomatik Resmi 
Umuma 
Mahsus Diplomatik Resmi 

Umuma 
Mahsusu 

Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf 
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Bakanı ve beraberindeki heyet ile biraraya getirecek bir toplantı düzenlenmesi 
kararlaştırıldı. 
 
Venezuella-Türkiye Keşif Buluşması, 13 Eylül 2010, TOBB Plaza, Đstanbul 
 
 
Venezuella’nın Orta Doğu ve Okyanusya’dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. 
Temir Porras Ponceleon başkanlığında, aralarında Venezuella Bolivar Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi Raúl José Betancourt, Đstanbul Başkonsolosu Jose Gregorio 
Bracho Reyes, Dış Ticaret Bankası – BANCOEX ve özel firma temsilcilerinin de yer 
aldığı heyet eşliğindeki toplantı, DEĐK/ Türk-Amerika Đş Konseyleri ev sahipliğinde ve 
Türk-Amerika Đş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Güney Amerika 
Sorumlusu Aykut Eken öncülüğünde 13 Eylül 2010 tarihinde TOBB Plaza’da 
gerçekleştirildi. 
 
Sayın Aykut Eken, konuk heyeti takdiminin ve DEĐK filminin ardından açılış 
konuşmasına, DEĐK’in yapısını, misyonunu ve DEĐK bünyesindeki iş konseylerinin 
dünya ülkeleri ile olan ticari işbirliğini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini özetleyen bir 
sunum ile devam etti.  Sn. Eken, sunumunda özellikle Türkiye ve Venezuella arasında 
gelişmeye açık ticari ortaklık alanlarına dikkat çekti.   Venezuella Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Sn. Porras ise iki ülke halkını daha fazla kaynaştırmak ve ticari işbirliği 
çerçevesinde Türk girişimciler ile neler yapabileceklerini tespit etmek adına böylesi bir 
ziyarette bulunduklarını belirtti. Ülkelerinin petrol, gaz ve enerji sektörlerinde dünya 
üretim ve ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Porras, gıda ve tekstil 
alanında ihracatçı ülkeler, inşaat, mühendislik ve bilişim teknolojisi alanlarında ise 
mesleki eğitim ve program yönetiminde bulunacak firma arayışı içerisinde olduklarını 
belirtti.  Ayrıca, Venezuella Devlet Başkanı Sn. Hugo Chavez’in yakın zaman içerisinde 
Türkiye’ye bir resmi ziyarette bulunmayı planladığını aktardı. Toplantının ilk bölümü Sn. 
Eken tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Porras’a hediye takdim edilmesiyle son 
buldu. 
 
Toplantının ardından taraflar ikili görüşmelerde bulunmak üzere yuvarlak masa 
toplantısına katıldı.  Görüşmeler öncesinde, Dr. Ali Đhsan Özeroğlu tarafından Türkiye 
ekonomisinin genel profili, doğrudan yabancı yatırım verileri ve ülkelere göre dağılımı, 
ticari işbirliğine açık başlıca ithalat ve ihracat sektörleri, dış ticaret verileri ve 
Türkiye’deki iş ortamının avantajları üzerine bir sunum gerçekleştirildi.  Özeroğlu 
ayrıca, Türkiye’nin dünyanın önde gelen tekstil ve hazır giyim üreticisi, dünyada 15. ve 
Avrupa’da 5 otomotiv üreticisi, Orta Doğu, Orta Asya ve Balkanlar’da inşaat 
sektöründeki yükselen çizgisine dikkat çekti. 
 
Venezuella’nın Dış Ticaret Bankası BANCOEX Satış Geliştirme Müdürü Sn. Mirtha 
Quintero da Venezuella’nın genel ekonomik profiline ilişkin verilerin yanı sıra 
ülkelerindeki iş ortamının avantajlarını aktardı.  Buna göre, $337 milyar dolarlık GSMH 
ve kişi başına düşen 13.100 dolarlık GSMH ile dinamik bir pazar ve satınalma gücüne 
sahip Venezuella ekonomisinin % 4 tarım, % 36.8 sanayi ve % 59.2 hizmet sektörüne 
dayandığını belirtti.  Venezuella ile ticaret avantajlarını petrol ve doğalgaz başta olmak 
üzere zengin doğal kaynakları, demir, boksit, altın, pırlanta, bakır, taşkömürü, fosfat ve 
zink madenleri, Suudi Arabistan ve Đran’dan sonra petrol üretiminde dünyada 3. petrol 
ihracatında 5., 150 trilyon küplük doğal gaz rezervi ile dünyada 8. ve Latin Amerika’da 
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2. sırada yer alması, % 65’i hidroelektrik olmak üzere 21.767 Megawatlık elektrik üretim 
kapasitesi, mühendislik ve telekomünikasyonda eğitimli işgücü, uluslararası 
rezervlerdeki 34 milyar doların üzerinde birikim ve ödeme gücü ile güvenilir ekonomisi, 
elverişli iklimi ve geniş ekim alanları, en önemlisi Latin Amerika pazarına açılmayı 
mümkün kılan CARICOM, MERCOSUR, ALADI, ALBA gibi ekonomik örgüt üyelikleri, 
ve Kanada, ABD ve Latin Amerika ülkelerinin yanısıra çeşitli Avrupa ülkeleri ile yatırım 
teşvik ve koruma anlaşmaları olarak sıraladı.   
 
Radyo, TV programları ve Đspanyol dilindeki yazılı basın haricinde yabancı 
yatırımcıların yerli yatırımcılar ile eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğunu belirten 
Quintero, yatırım kayıtlarının Venezuella Merkez Bankası aracılığı ile gerçekleştirildiğini 
aktardı.  Banka ve Finans Denetim Kurumu, Enerji ve Petrol Bakanlığı, Temel Sanayi 
ve Madencilik Bakanlığı ve Sigorta Denetim Kurumu’nun sorumluluğu dışındaki diğer 
tüm ekonomik sektör yatırımlarına ilişkin kayıtların (şirket sınıflandırması, yatırım 
hacmi, veri güncellemesi, sermaye girişi, vs.) Yabancı Yatırım Dairesi (SIEX) 
tarafından alındığını kaydetti.  2008 yılında Venezuella’ya yatırımda bulunan başlıca 
ülkelerin Çin (% 46), Đtalya (% 22), Brezilya (% 15) ve Rusya (% 5) olduğunu ve 
Venezuella’nın Rusya, Çin ve Đran ile ortak yatırım projelerinin finansmanı konusunda 
önemli ikili yatırım fonlarına sahip olduğunun altını çizdi.  Ayrıca yatırımda 
hedefledikleri sektörleri otomotiv, petrol, doğalgaz, madencilik ve telekomünikasyon 
olarak sıraladı.  Küresel ekonomik krizin etkilerini hafifletmek üzere ekonomik büyümeyi 
teşvik, istihdamı artırma, enflasyon oranını düşürme gibi önlemlerin yanı sıra 2007-
2013 Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Ulusal Planı’na dayalı bir özel yatırımın teşvik 
edildiğini kaydetti.  Bu çerçevede, kamu ve özel firma ortaklığında oluşacak istihdam 
yaratan firmaların tercih sebebi olduğu, ulusal talebi karşılayacak yenilikçi, teknolojik 
gelişme odaklı, doğal kaynaklara ilişkin stratejik sektörleri içine alan ve milli kalkınma 
odaklı  ülke üretim politikalarının izleneceği bilgisini verdi. Ouintero, iş ve yatırım 
olanaklarında sundukları dinamik sektörlerin telekomünikasyon, gıda, petrol, emlak ve 
yapı, kimya ve petro-kimya, madencilik ve turizmi olduğunu ekleyerek  sözlerine son 
verdi. Bu iki sunumun ardından toplantıya katılan Türk firma temsilcileri, muadilleri olan 
Venezuellalı firmaların temsilcileri ile bir saat süren ikili görüşmelerini yaptılar. 
 

 

DEĐK/Türk-Amerika Đş Konseyleri tarafından düzenlenen Venezuella Dışişleri 
Bakanı Nicolas Maduro ile Toplantı ve Đkili Görüşmeler, 5 Kasım 2010, TOBB 
Plaza, Đstanbul 
 
DEĐK/Türk-Amerika Đş Konseyleri Venezuella Dışişleri Bakanı Nicolas Maduro’nun 
Türkiye ziyareti kapsamında, PDVSA Başkan Yardımcısı Asdrúbal Chávez, Petrol 
ürünlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Iván Orellana, Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Temir Porras Ponceleón, Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Tarım ve Köyişleri Bakan 
Yardımcısı Danixe Aponte, Ticaret Bakanlığı Đkili ve Çok Taraflı Đlişkiler Genel Direktörü 
Francisco Navarro ve Sanayileşmeden Sorumlu Genel Direktör Santiago Lazo’nun da 
katılımlarıyla Türk-Amerika Đş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Güney 
Amerika Sorumlusu Aykut Eken’in ev sahipliğinde TOBB Plaza’da 5 Kasım 2010 
tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi.  
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Aykut Eken açılış konuşmasında Venezuella'nın sosyal kalkınmada ilerleme 
gösterdiğini ve son 10 yılda izlenen politikalarla atılımlar gerçekleştirildiğini belirterek, 
Venezuella ekonomisinin üçüncü ve dördüncü çeyrekten itibaren yeniden büyüme 
sürecine gireceğinden emin olduklarını ifade etti. Eken; tekstil, petrol, gıda, madencilik 
sektörlerinde ortak yatırımlar yapılabileceğine işaret ederek, ekonomik ve ticari 
ilişkilerin artırılması konusunda ortak bir fon oluşturulabileceğini söyledi. Aykut Eken’in 
konuşmasının ve DEĐK filminin ardından toplantı Dışişleri Bakanı Nicolas Maduro’nun 
açılış konuşması ile devam etti. Nicolas Maduro konuşmasında dün Ankara'da çeşitli 
görüşmeler ve anlaşmalar yaptıklarını, Türkiye ile Venezuella arasında karma 
ekonomik işbirliği komisyonu kurulmasına karar verildiğini belirterek, işbirliğine geçmek 
üzere belirlenen konuları, enerji, ticaret, deniz ve hava ulaşımı, sanayi ve teknoloji 
transferi, inşaat ve finans olarak sıraladı. Enerji konusunda ilk anlaşmanın dün 
yapıldığını hatırlatarak, anlaşmanın içeriğinde petrol çıkarmak amacıyla yatırım 
yapmanın bulunduğunu, bu konuda hukuki altyapının hazır olduğunu söyledi. 
Şirketlerin Venezuella'dan Türkiye'ye petrol getirebileceğini, iki ülke ortaklığında 
üçüncü ülkelere yatırım yapılabileceğini anlatırken, petrokimya alanında bu ülkeye 
yatırım yapmak isteyen yatırımcıları davet etti. Ticaret konusunda yapılacak şeyler 
olduğunu belirterek, Serbest Ticaret Anlaşması konusunda hazır olduklarını söyledi. 
Deniz ve hava ulaşımının işbirliğinin öneminin altını çizerek, ''Đstanbul-Caracas 
arasında doğrudan uçuş olacağı günün hayalini kuruyoruz. Orta ve Güney Amerika'ya 
açılmak için Venezuella sıradışı bir yer. Đstanbul-Caracas arasında doğrudan uçuşların 
başlaması için anlaşma hazırlaması konusunda bakan yardımcısına talimat verdim'' 
diye konuştu. Venezuella'nın 90 yıl boyunca pratikte ''petrol fabrikası''na benzeyen bir 
ülke olduğunu dile getirerek, Devlet Başkanı Hugo Chavez ile ekonomiyi 
çeşitlendirmenin yollarını aradıklarını, Türkiye'den gelebilecek teknoloji alanındaki 
yatırımlara açık olduklarını bildirdi. Ülkenin Güney Amerika, Orta Amerika ve 
Karayipler'e açılmak için önemli bir noktada bulunduğuna işaret ederek, tekstil, 
otomotiv, tarım sektörlerinde işbirlikleriyle ilgilendiklerini, gıdada en iyi koşullarda 
birlikte yatırım ve üretim yapmak istediklerini ifade etti. Venezuella'da Đran, Portekiz ve 
Rus firmaların inşaat sektöründe faaliyette gösterdiğini kaydeden Maduro, ''Konut, 
altyapı alanlarında Türkiye'den şirketlerin yatırım yapmasının zamanının geldiğini 
düşünüyoruz'' dedi. Finans alanında ülkenin Çin ile yaptığı işbirliklerinden örnek 
vererek, Türkiye ile Venezuella arasında ortak projeler için uygun formüller 
yaratılabileceğinin ve bu konuda güvence verdiklerinin altını çizdi. Maduro, Rusya ve 
Venezuella ortak bankasının, Caracas, Moskova ve Çin'de faaliyet gösterdiğini, Latin 
Amerika'da Brezilya, Arjantin ve Uruguay'da benzer bankalar olduğunu söyledi. 
PETKĐM ve TÜPRAŞ ile petrokimya ve rafineri alanında işbirliği konusunda görüşme 
yapıp yapmadıklarına ilişkin bir soruya Maduro, Türkiye ile entegre enerji anlaşmasının 
ilkini gerçekleştirdiklerini, şu anda bu planı somutlaştırmak için çalışmalar yapıldığını 
söyledi. Konuşmaların ardından Venezuella resmi heyeti ile Türk firma temsilcileri 
arasında ikili görüşmelerin gerçekleştirilmesiyle toplantı sona erdi.  
 
1.Venezuela-Türkiye Ticaret ve Yatırım Semineri, 6 Aralık 2011, ĐTO Binası 
 
DEĐK/Türk-Amerika Đş Konseyleri ile işbirliğinde; Venezuela Başkonsolosluğu ve 
Đstanbul Ticaret Odası tarafından 6 Aralık 2011 tarihinde Đstanbul’da bir toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Đstanbul Ticaret Odası (ĐTO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, Türkiye’nin AB’deki yavaşlamadan 
minimum düzeyde etkilenmesi için Venezuela gibi krizden en az etkilenen ülkelerle 
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ticaretini artırması gerektiğini vurguladı. Yalçıntaş, ĐTO olarak Kuzey ve Güney Amerika 
için oldukça önemli girişimlerde bulunduklarını, 2010’da iş adamlarının talepleri 
doğrultusunda Latin Amerika için açılım başlattıklarını ifade etti. Bunun ilk ayağını 2010 
yılında Brezilya’da gerçekleştirdiklerini ve 2012 yılında da Meksika’da Türk ihraç 
ürünleri sergisi düzenleyeceklerini hatırlatan Yalçıntaş, bir sonraki etkinliği ise 
Venezuela’da yapmak istediklerini belirtti. Ticaret yapılan ülkelere yönelik uçak 
seferlerinin önemine de değinen Yalçıntaş, Türk Hava Yolları hangi ülkeye doğrudan 
uçmaya başlamışsa, o ülke ile ticaretin ikiye veya üçe katlandığını aktardı. Yalçıntaş, 
Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaret hacminin 193 milyon dolar gibi düşük bir 
seviyede olduğuna dikkati çekerek, bu rakamın 44 milyon dolarının Türkiye’nin ihracatı, 
149 milyon dolarının ise Türkiye’nin Venezuela’dan ithalatından oluştuğunu kaydetti. 
Yalçıntaş’ın ardından söz alan THY Üretim Planlama Başkanı Hulki Balakbabalar ise 
yolcu taşımada Avrupa’nın 4. büyük hava yolu şirketi olduklarını, dünyada da network 
büyüklüğüyle 8. hava yolu haline geldiklerini anımsatarak, geçen yıl 29,5 milyon olan 
yolcu sayısını bu yılın sonunda 34 milyona çıkarmayı öngördüklerini söyledi. 
Balakbabalar, THY açısından “en bakir kalan” bölgelerden birinin Güney Amerika 
olduğunu, bölgedeki potansiyelin farkında olduklarını, bunun için çalışmaların 
sürdüğünü ifade ederek, yakın dönemde söz konusu coğrafyadan pay alma yönündeki 
çalışmalarını artıracaklarını ifade etti. Yakın zamanda Venezuela’ya direkt veya 
aktarmalı sefer yapmayı planladıklarını aktaran Balakbabalar, Güney Amerika’nın 
büyüme potansiyeli açısından önemli bir bölge olduğunu iletti. THY temsilcisinin 
ardından konuşmasını gerçekleştiren DEĐK/Türk-Amerika Đş Konseyleri Koordinatör 
Başkan Yardımcısı, Güney Amerika Sorumlusu Aykut Eken ise, Latin Amerika ve 
Karayip Bölgesinin 33 ülkeden oluşan ve 600 milyon civarında nüfusa sahip zengin bir 
bölge olduğunu, ancak Türkiye’nin Karayip ülkeleri ve kıtadaki ülkelerle ticaret hacminin 
5 milyar dolar gibi çok düşük bir rakamda seyrettiğini ifade etti. Türkiye’nin Paraguay ile 
250 milyon dolarlık dış ticaret hacmi göz önüne alındığında, bu ülkeden daha büyük ve 
zengin olan Venezuela ile 200 milyon dolara yakın olan hacmin çok düşük olduğunun 
altını çizen Eken; Venezuela ile ticari ilişkilerin geliştirilmesinde THY’nin seferlerinin 
büyük önem taşıdığını aktarırken, THY’nin Venezuela’ya uçmasının şart olduğunun 
altını çizdi. Venezuela’daki iş imkanlarına da değinen Eken, bu ülkede 2015 yılına 
kadar 2 milyon konut yapılmasının öngörüldüğünü, bunun Türk müteahhitleri, 
mühendisleri, hatta işçileri için büyük bir fırsat oluşturabileceğini vurguladı. Eken’in 
ardından söz alan Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Đstanbul Başkonsolosu Jose 
Gregorio Bracho Reyes ise iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 61 yıldır sürdüğünü 
anımsatarak, Başkonsolosluğun açıldığı 3 yıldan beri Đstanbul’dan Caracas’a giden 
yolu kısaltmak için çalıştıklarını kaydetti. Reyes, Türkiye’nin bölgesinde yükselen bir 
yıldız olduğunu dile getirerek, Venezuela’da çalışmak isteyen bütün Türklere kapılarını 
açmak istediklerini aktardı. Seminerin ardından ĐTO tarafından restorasyonu 
gerçekleştirilen Yeni Cami Hünkar Kasrı ziyaret edilerek, Kasr’ın içerisinde yer alan 
UNESCO Kültür Mirası listesinde bulunan Coro Şehri Fotoğraf Sergisi’nin açılışı 
yapıldı. 
 
 


