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AHMET ALTUĞ OĞUZ 
DEİK/Türkiye-Venezuela  

İş Konseyi Başkanı 

Yaptığı konuşmada, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkilerin önemine 
değindi. Türk iş dünyasının Venezuela’ya büyük bir ilgisi olduğunu vurgulayan 
Oğuz, başta bankacılık ve ödeme sistemleri olmak üzere çeşitli yapısal ve temel 
sorunlar çözülürse ticaret hacminin ciddi boyutlarda artabileceğini vurguladı.

Küresel ticaretin yavaşladığı, negatif büyümelerin gözlendiği, jeopolitik risklerin 
arttığı bir dönemde ekonomilerini devamlı büyütmek zorunda olan ülkeler olarak 
ilişkilerin kuvvetlenmesinin önemli olduğuna değinen Oğuz,  Venezuela’nın 
sahip olduğu zengin doğal kaynakları, verimli toprakları, pazar büyüklüğü ile 
önemli bir ekonomik potansiyel taşıdığını belirtti. Pandemi sürecinde Türkiye’nin 
elde etmiş olduğu başarı ve  deneyim ile sağlık turizmi, medikal ürünler ve ilaç 
sektörlerinde Venezuela’ya destek olunabileceğini ifade etti. 

Korona sonrası dönemde, iki ülke arasında ilişkilerin sürdürülebilir olması için 
ekonomik ilişkileri sadece karşılıklı ticaret olarak sınırlamayıp, karşılıklı yatırım 
ilişkilerinin de canlandırılması gerektiğini ifaderek sözlerini sonlandırdı.



Türkiye ve Venezuela’nın ekonomik yapılarının birbirini tamamlayıcı nitelikte 
olduğunu belirten DEİK Başkanımız Nail Olpak, Türk girişimcilerinin, dünyanın 
en uzak coğrafyalarındaki en zor ortam ve zamanlarda gösterdikleri başarılar, 
elde ettikleri birikim ve tecrübeyle Venezuela’nın potansiyelini değerlendirmeye 
hazır olduğunu vurguladı. Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkilerin güçlenmesi 
için aşağıda yer alan maddelere dikkat çeken Olpak, İş Konseyi faaliyetleri ile 
Türkiye ve Venezuela arasındaki ticaret ve yatırımları artırmaya devam edileceğini 
vurguladı.

• 32 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği ihracat bedellerinin 180 
gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğuna Venezuela için de istisna 
sağlanması,

• Venezuela’nın Türk bankalarındaki bloke edilmiş mali varlıklarının gıda ve ilaç 
ihracatı için kullanılması,

• THY’nin Venezuela’ya olan yakıt borcunun gıda ve ilaç ihracatı için kullanılması,

• Lojistikle ilgili problemlerin çözülmesi (THY’nin kargo hizmetine başlaması, 
belirli periyotlarla doğrudan gemi taşımacılığı gerçekleştirilmesi)

• TL ile ticaret, takas sistemi gibi ödeme sistemlerine yönelik alternatif yöntemler 
geliştirilmesi,

• Karma Ekonomik Komisyon Mekanizmasının hayata geçirilmesi,

• Yürürlüğe girme ve onay süreçleri devam eden anlaşmaların sonuçlandırılması,

• İki ülke kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve eğitim programlarının 
düzenlenmesi.
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NAİL OLPAK
DEİK Başkanı



ŞEVKİ MÜTEVELLİOĞLU
T.C. Karakas Büyükelçisi

Venezuela’nın ticari bakımından potansiyel barındıran bir ülke olduğunu belirtti. 
İki ülke liderlerinin yakın dostluğunun her alanda pozitif gündem oluşturduğunu 
belirten Mütevellioğlu, halklar arasında sempati olduğunu ifade etti. Tüm 
dünyada olduğu gibi Venezuela’da da COVID-19 ile ilgili önlemler alındığını, 
normalleşme kapsamında Venezuela’da önemli adımlar atıldığını belirtti. Türkiye 
ve Venezuela arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından üst düzey ziyaretlerin 
ve heyet ziyaretlerinin önemli olduğunu ifade ederek, THY’nin Venezuela’ya 
uçmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Ticari İlişkiler açısından THY seferlerinin 
yeniden başlamısının önem arz ettiğini belirten Büyükelçi, kargo seferlerinin de 
başlaması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye ve Venezuela ekonomilerinin birbirine 
rakip değil tamamlayıcı nitelikte olduğunu; Venezuela’da tarım, tarım makinaları, 
balıkçılık, gübre ve petro-kimya, ilaç, madencilik, sanayi tesisleri işletilmesi gibi 
alanların öncelikli olduğunu ve anılan alanlar da iş yapılabileceğini belirtti.

Doğal kaynak bakımından zengin, potansiyel barındıran ve dinamik iş gücüne 
sahip olan Venezuela’nın, Latin Amerika’ya açılan bir kapı olduğunu vurguladı. 
Venezuela’da altyapı ve büyük projelere ihtiyaç  olduğunu belirten Büyükelçi, 
Türkiye’nin önde gelen sektörlerinden olan Müteahhitlik firmalarının  bu alanda  
fırsatlar  yakalayabileceğine değindi. 

T.C. Karakas Büyükelçisi konuşmasını; Venezuela’da tarım, tarım yatırımları ve 
turizmin öne çıktığını ve COVID-19 sonrası bahse konu alanlarda iş birliği üzerine 
çalışmalar yapılabileceğini belirterek sonlandırdı.
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Yapmış olduğu sunumda, Venezuela’daki yatırım olanakları ve iş fırsatlarına ilişkin 
bilgi verdi. İki ülke arasındaki dostluğun ikili ilişkilere yansıdığını belirten Bakan, 
Türkiye tarafından Venezuela’ya ilgi olduğunu vurguladı. Özellike turizm alanında 
Türkiye’nin çok başarılı olduğunu ve çok gelişme gösterdiğini belirtirken, bu tarz 
gelişmenin Venezuela’da da yaşanmasını istediklerini ifade etti. Venezuela’nın 
turizm alanında çok fazla potansiyele sahip olduğunu, stratejik konumu nedeni 
ile Latin Amerika’ya  açılan bir kapı ve bağlantı noktası olduğunu vurguladı.

Geniş bir pazara hitap eden Venezuela’nın inşaat ve altyapı alanlarında önemli 
fırsatlar ve yatırım olanaklarını barındırdığını dile getirdi. Altyapı yatırımlarının 
geliştirilmesine ilişkin makro projelerin olduğunu belirterek, ilgili Bakanlıklarla 
görüşülerek detaylı bilgi alınacağını ifade etti. Ayrıca, Venezuela’da 700 yataklı 
otel inşaatının yabancı yatırım beklediğini belirten Plasencia, söz konusu yatırım 
fırsatlarının Türk iş insanlarına daha fazla tanıtılmasının önemini vurguladı. 
Venezuela’nın yabancı yatırımlara ilişkin bir kitapçığının bulunduğunu ancak 
anılan kitapçığın dağıtımının konusunda problem yaşadıklarını ifade etti. Bahse 
konu kitapçığın dağıtılması ile Venezuela’nın tanıtımının daha çok ülkeye 
yapılabileceğinin önemine değindi. 

Devamla, Venezuela’da tarım alanında önemli fırsatların bulunduğunu ve zengin 
tarım alanlarına sahip olduğunu belirtti. Ucuz enerji, zengin topraklar ve büyük 
tarım alanları sebebi ile tarım konusunun ilgi çekebileceğini ifade eden Plasencia, 
Türkiye’nin tarım konusundaki bilgi birikimi ile dünyaya açılabileceklerini belirtti. 
Türk ürünlerinin Venezuela’da bulunduğunu ve ilgi görülüğü ifade ederek, 

FÉLIX PLASENCIA
Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti  

Turizm ve Dış Ticaret Bakanı
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söz konusu ürünlerin Türk yatırımları ile birlikte Venezuela’da üretilebileceği 
ve bu alanda iş birliği yapılabileceğini belirtti. Ayrıca, Venezuela kahve ve 
kakaosunun çok iyi olduğunu belirten Bakan, bahse konu ürünleri Türkiye’ye 
ithal edebileceklerini ve Türkiye üzerinden de başka ülkelere açılabileceklerini 
belirtti. Türkiye’nin konumu ile önemli pazarlara açılan bir kapı olduğunun altı 
çizildi. 

Venezuela’da yaşanan bankacılık sistemi sorunları ve transfer sıkıntıları nedeni 
ile firmaların çekince yaşadığını, bu sebeple anılan konu hakkında çalışma 
yapıldığını ve belli finansal rotaların oluşturulduğunu belirtti. Ayrıca, barter 
yöntemi ile ticaret yapılmasına ilişkin konunun kabine toplantılarında gündeme 
getirileceği ve detaylı bir raporun Türkiye tarafına iletileceği belirtildi. Ödeme 
konusunda sıkıntıların aşılması ile birlikte, yol haritası oluşturularak; inşaat ve 
altyapı projelerinde yatırımların artacağını ifade etti. İnşaat, madencilik ve tarım 
sektörlerinin önceliklendirildiğini belirten Bakan, sağlık ağını ve hastaneleri 
güçlendirme adına kamu ve özel sektör olarak çalışmalar yapıldığını belirtti. 

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Turizm ve Dış Ticaret Bakanı Félix Plasencia 
konuşmasını; Türkiye ve Venezuela arasındaki güçlenen ilişkilerle, iki ülkenin 
potansiyelinin iyi değerlendirilerek ve ortak projelerle iki ülkenin ekonomisine 
katkı sağlanacağının altını çizerek sonlandırdı.

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Turizm ve Dış Ticaret Bakanı Félix Plasencia 
tarafından yapılan sunuma http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-25059 
bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Yaklaşık 2 saat süren webinara Türkiye ve Venezeula’dan yaklaşık 100 iş dünyası 
temsilcisi katıldı.
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İş Konseyi Başkanı
Ahmet Altuğ Oğuz

İş Konseyi Bölge Direktörü
Ecem Mirzaloğlu
emirzaloglu@deik.org.tr

İş Konseyi Koordinatörü
Melike Hocaoğlu Çağlıöz
mhocaoglu@deik.org.tr

İş Konseyi Koordinatörü
İlkimeylül Biçer
ibicer@deik.org.tr

DEİK üyeliği için lütfen 
tıklayınız.

Semineri izlemek için lütfen 
tıklayınız.

TÜRKİYE-VENEZUELA 
İŞ KONSEYİ 

https://www.youtube.com/watch?v=-c7QoHDD2Vo&feature=youtu.be
https://www.deik.org.tr/uyelik-uyelik-kosullari

