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VENEZUELA DEVLET BAŞKANI MADURO, TÜRK İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ İLE 

ANKARA’DA BULUŞTU 

  

TOBB ve DEİK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye-Venezuela İş 

Forumu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 

TOBB Başkanı M. Rifat Hicarcıklıoğlu ve DEİK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı Selim 

Bora’nın katılımları ile 6 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.  

  

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro açış konuşmasında, Venezuela iş dünyası 

temsilcilerinin katılımı ile Ankara’da yoğun bir çalışma  gerçekleştirildiğini belirtti. Maduro, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iki ülke arasındaki ilişkinin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için 

ticaretin canlandırılması üzerine görüştüklerini aktardı. Maduro, İstanbul’un Afrika, Asya ve 

Ortadoğu’ya açılan kapı olduğunu, iki ülke arasında turizm, tarım, endüstri, güvenlik ve ekonomi 

olmak üzere beş alanda işbirliği anlaşmasının imzalandığını söyledi. Venezuela’nın bir dönüşümden 

geçtiğini vurgulayan Maduro, Türkiye ile Venezuela’nın yeni bir döneme adım attıklarını ve iki 

ülkenin işbirliği yapacağını vurguladı. Venezuela’nın yaklaşık 1 asırdır petrol üzerinden geçimini 

sağladığını vurgulayan Maduro, petrole bağımlı dönemin sona erdiğini ve ekonominin canlanması 

konusunda yeni reformlar yapıldığını vurguladı. Maduro, Türk iş dünyasına her türlü desteği 

vermeye hazır olduklarını söyledi ve Venezuela’daki ekonomik dönüşümün tüm sektörlerde bir 

parçası olmak üzere, Türk yatırımcıları ülkesine davet etti. 

 T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, “Önümüzdeki en kısa sürede Ekonomi Bakanlığı ve 

DEİK eliyle çok güçlü bir iş dünyası ekibiyle Venezuela'ya bir daha gideceğiz" dedi.  Venezuela’ya 

düzenlenecek ziyaretin şirket şirket eşleştirme yapılarak iki ülke iş dünyasını iş yapar hale 

getirileceğini beliren Zeybekci,  iki ülke arasında mesafelerin çok uzun olduğunu; ancak bu uzaklığı 

"okyanus dolusu fırsatlar" şeklinde değerlendirdiğini söyledi. Venezuela Devlet Başkanı 

Maduro'nun ardından önümüzdeki günlerde Venezuela'dan önemli bir ekibin geleceğini açıklayan 

Zeybekci, "Bütün platformu sizin için hazırlıyoruz. Çok hızlı bir şekilde iki ülke arasındaki ticaretin 

önündeki tüm engellerin kaldırılması, ticaretin serbest hale gelmesi ile ilgili adımları çok hızlı 

atıyoruz. Ayrıca, ticaret, finansman, bankacılık alanlarında da çok önemli kolaylıkların getirileceği 

altyapıları hazırlıyoruz" dedi.  

TOBB Başkanı M. Rifat Hicarcıklıoğlu, “Efsanevi lider Hugo Chávez zamanında başlayan ve 

Sayın Maduro zamanında devam eden kaynakların adil dağıtılması politikasını yakından takip 

ediyoruz” dedi. Venezuela’da yaşanan sıkıntılar dolayısıyla son 5 yılda ikili ticaret hacminin 83 

milyon ABD Doları seviyesine kadar düştüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, Türk şirketlerinin 

Venezuela'nın tarım, gıda, ilaç ve temizlik malzemeleri konusundaki acil ihtiyaçlarını, en iyi kalitede 

en rekabetçi fiyatlarla karşılayabileceğini söyledi. Venezuela’da kullanılmayan milyonlarca hektar 

tarım arazisi olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu arazilerin Türk şirketleri ile ilgili kamu otoriteleri 

arasında yapılacak işbirlikleri ile ekonomiye kazandırılabileceğini ifade etti.  



 

 

 

Dünya’nın en iyi kakao aromasına sahip ülkesi olan Venezuela ile, kahve ve çikolata üretiminde 

tecrübe sahibi olan Türk şirketlerinin işbirliği yapabileceğini vurgulayan TOBB 

Başkanı  Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Venezuela’nın acil olarak sosyal konutlara ihtiyacı 

olduğunu biliyoruz. Daha önce ülkenizde sosyal konut inşaatı gibi projeler üstlenmiş ve başarıyla 

teslim etmiş olan şirketlerimiz konut projelerinizi yüksek kalite ile ivedilikle üstlenebilir. Limanlarınızı, 

Türk şirketleri kamu otoriteleriniz ile işbirliği yaparak modernize edebilir. Venezuela limanlarının 

yenileneme ihtiyacı yüzünden ihracat potansiyelinizi tam olarak kullanamadığını biliyoruz.” 

  

Türkiye-Venezuela Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2016) 

Türkiye’den Venezuela’ya yapılan ihracat: 18 milyon ABD Doları 

Başlıca ihracat kalemleri: Elektrik transformatörleri, statik konvertörler, antibiyotikler, makarna, 

sabun, römorkörler ve itici gemiler, yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar. 

Türkiye’nin Venezuela’dan  yaptığı  ithalat: 65,2 milyon ABD Doları 

Başlıca ithalat kalemleri: Petrol kökü, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli 

minerallerden elde edilen yağlar, demir cevheri, tohum ve meyve, karbon. 

Toplam dış ticaret hacmi: 83,2 milyon ABD Doları 

Dış ticaret dengesi: Venezuela lehine 47,2 milyon ABD Doları 

 


