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DEİK WEBINAR 

Business and Investment Opportunities  

in the Post-Corona World: Venezuela 

28 Mayıs 2020, 17.00 

 

Venezuela Turizm ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Félix Plasencia, 

Karakas Büyükelçimiz Sayın Şevki Mütevellioğlu, 

Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanımız ve moderatörümüz 

Sayın Ahmet Altuğ Oğuz, 

Değerli Katılımcılar,  

 

Teşekkür ederim Ahmet Altuğ Bey. 

Öncelikle sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK Başkanı olarak 

saygıyla selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum. 

Bugünkü webinarımızda COVID-19 sonrası normalleşme sürecinde, 

Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmenin 

yollarını konuşacağız. Bu güzel organizasyonu online olarak düzenleyerek 

bizleri bir araya getirdikleri için Türkiye-Venezuela İş Konseyimize teşekkür 

ediyorum. 

COVID-19 salgını ve sonrasında, dünyanın ve hayatımızdaki birçok 

unsurun eskisi gibi olmayacağı; ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerde birçok 
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başlığın yeniden tesis edileceği görülüyor. Özellikle iki dost ülke Türkiye ve 

Venezuela olarak, bu süreçte birlikte hareket etmeyi iş dünyası olarak 

önemsiyoruz. 

Hepimizin bildiği gibi, Türk girişimcilerimiz, dünyanın en uzak 

coğrafyalarındaki en zor ortam ve zamanlarda gösterdikleri başarılar, elde 

ettikleri birikim ve tecrübeyle Venezuela’nın potansiyelini değerlendirmeye 

hazır.  

Bu doğrultuda kısaca ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlenmesini 

sağlayacağını düşündüğüm birkaç maddeyi dikkatinize sunmak isterim: 

 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, 
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 Yürürlüğe girme ve onay süreçleri devam eden anlaşmaların 

sonuçlandırılması, 

 İki ülke kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve eğitim 

programlarının düzenlenmesi. 

İki ülkenin iş dünyası olarak yeni normale birlikte ayak uyduracağız. 

İçinde bulunduğumuz süreçten en az hasarla çıkacağımızdan ve 

yaralarımızı birlikte saracağımızdan şüphem yok.  

DEİK olarak 2012 yılında kurulan Türkiye-Venezuela İş Konseyimiz ile 

Ahmet Altuğ Oğuz başkanlığında, ülkelerimiz arasındaki ticaret ve 

yatırımları artırmaya devam edeceğiz. 

Sözlerime son vermeden DEİK olarak bu süreçte neler yaptığımızı da 

kısaca anlatmak isterim. “İşlerimizi Askıya Almıyoruz”, “İşletmelerimizin ve 

çalışanlarımızın sağlığını ve istihdamını koruyoruz” sloganlarımız ile 

çalışmalarımıza ve üyelerimizin sesi olmaya devam ediyoruz. 

Her gün, Büyükelçilerimiz ve Ticaret Müşavirlerimizin de video 

konferans yöntemiyle katıldığı 3-5-10 adet İş Konseyi Yürütme Kurulu 

Toplantısı, karşı kanat görüşmeleri, webinarlarımız ile, hem işlerimizi 

yürütüyor, hem de buralardan aldığımız sorun, öneri, teşekkür her türlü 

bilgiyi, Devletimizin ilgili birimlerine ileterek, çözüme katkı sunmak adına 

çalışmaya durmaksızın devam ediyoruz. 

Latin Amerika’nın bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve Venezuela 

halkının efsanevi lideri Simón Bolívar’ın ‘’Düşünce, saksıda büyüyen bitki 

gibidir, kökleri hiçbir zaman saksının elverdiğinden fazla gelişmez.’’ diye bir 

sözü vardır.  
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Ufkumuzu ve iş birliklerimizi her zamankinden daha fazla 

genişleteceğimiz inancıyla, hepinizi saygıyla selamlayarak, sözü Karakas 

Büyükelçimiz Sayın Şevki Mütevellioğlu’na bırakıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 
 


