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TOPLANTI 
NOTU
Interconnected Business Series: 
Türkiye-Venezuela webinarı, DEİK 
Başkanı Nail Olpak, T.C. Karakas 
Büyükelisi Şevki Mütevellioğlu, 
Venezuela-Türkiye İş Konseyi 
Başkanı Vittorio D’Alessandro, 
Bancoex Başkanı Guillermo 
Lara’nın katılımlarıyla ve İş Konseyi 
Başkanımız Ahmet Altuğ Oğuz’un 
moderatörlüğünde 27 Ocak 2021 
Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında yapılan 
açılış konuşmalarının akabinde 
katılımcılar, şirket tanıtımları 
amaçlı tarım ürünleri, sağlık ve ilaç 
inşaat ve turizm odaklı dört farklı 
sektörel odaya ayrılmıştır. Etkinlik, 
100’den fazla iş insanının katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir.
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DEİK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı Ahmet Altuğ Oğuz yaptığı 
konuşmada, iki ülke arasındaki iş birliğinin arttırılması ve ticari ilişkileri bir üst 
seviyeye taşımak adına toplantının önemini vurgulayarak sözlerine başladı. 
Özellikle 2018 Aralık ayında DEIK ile Bancoex arasında imzalanan iş birliği 
anlaşmasının işlerlik kazanmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu 
vurgulandı. 

Ayrıca, Venezuela’da Aralık sonu yayınlanan kararname ile gümrük kodu bazında 
4611 adet ürünün ithalatında nisan sonuna kadar KDV ve gümrük vergisi istisnası 
getirildiğinin altını çizen Oğuz, anılan istisnaların Türk firmalarına duyurulmasının 
önemini vurguladı.  

DEIK Interconnected Business Series toplantılarının ana hedefinin, firmaların 
buluşması ve tanışmasını sağlayarak, karşılıklı iş birliği arayışlarında ilk adımın 
atılmasında platform olduğu belirtildi. 

AHMET ALTUĞ OĞUZ
DEIK/Türkiye–Venezuela 
Iş Konseyi Başkanı 
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DEİK Başkanı Nail Olpak yapmış olduğu konuşmada; Türkiye’nin Venezuela ile iş 
birliği yapmak için gayret içinde olduğunu fakat pandemi sebebiyle fiziki anlamda 
bir araya gelmenin zorlu olduğunu belirterek sözlerine başladı. 

Söz konusu zorluklar karşısında daha çözüm odaklı olmanın sağlıklı olduğunu 
belirten Olpak, pandeminin ulaşılabilirlik kavramını ve tek kaynağa bağlı olmanın 
riskini ortaya çıkardığının altını çizdi. 

Venezuela’nın hemen her sektörde ithalat ihtiyacı bulunmasından kaynaklanan 
nedenlerle Türkiye’nin ihracat avantajı söz konusu olduğu ifade edildi. Ülkedeki 
döviz sorununu çözülmesi halinde; otomotiv yan sanayi, makine teçhizat, tekstil ve 
giyim, kimya ve cihaz gibi alanlarda ihracat potansiyelinin çok yüksek olduğunun 
altı çizildi.

TL ile ticaret ve takas sistemi gibi ödeme sistemlerine yönelik alternatif yöntemlerin 
geliştirilmesi iki ülke ekonomisine fayda sağlayacağını ifade eden Olpak, Karma 
Ekonomik Komisyon (KEK) mekanizmasının hayata geçirilmesinin büyük önem 
taşıdığını belirtti.

DEİK Başkanı Nail Olpak; ‘Türkiye ve Venezuela’nın iş dünyası temsilcileri olarak, başta 
dostluğumuz olmak üzere, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek 
için tüm gücümüzü ortaya koymaya devam edeceğiz’ ifadesiyle konuşmasına son 
verdi.

NAIL OLPAK
DEIK Başkanı 



Bancoex Başkanı Guillermo Lara yapmış olduğu konuşmada; Bancoex’in Türkiye 
ile ticari ilişkilerde yeni bir seviyeye açılan kapı olduğunu belirterek sözlerine 
başladı.  Bancoex ile DEİK arasında imzalanan anlaşmanın iki ülke arasında itha-
lat ve ihracatı arttıracak bir avantaj olduğundan bahsedilirken, Bancoex’in bütün 
ticari, finansal ve teknik desteklerinin güvenilirliğinin altı çizildi.

GUILLERMO LARA
Bancoex Başkanı 
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T.C. Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu yapmış olduğu konuşmada, 2020’nin 
pandemi nedeniyle zor geçtiğinden ve dolayısıyla iki ülke arasındaki mesafenin zorluk 
yarattığından bahsetti. Türkiye ve Venezuela’nın birbirine rakip ülke olmadığının, 
aksine iki ülkenin de birbirini tamamlayıcı unsurlara sahip olduğunun altını çizdi. 

Türkiye’nin son zamanlarda Venezuela’ya çoğunlukla gıda maddesi, gübre, ayçiçek 
yağı ve temizlik malzemeleri ihraç ettiğini belirtilerek; bu sene ise bakliyat, tıbbı 
ilaç, çikolata ve otomotiv ürünlerinin eklendiğini vurgulandı. Aynı zamanda Türkiye 
olarak Venezuela’dan hurda, methanol, maden, alüminyum, deri, kömür ve demir 
cevheri ithal edildiği ifade edildi. Önümüzdeki yıllarda ithalat ve ihracatta daha fazla 
ürün ile ticaret yapılacağına inanıldığı vurgulandı.

2018 yılında imzalanan ticareti geliştirme anlaşmasının öneminin altını çizen 
Mütevellioğlu, bahse konu anlaşmanın her iki ülkeye de karşılıklı ticaret bağlamında 
imkanlar sunduğunu ve önümüzdeki yıllarda anlaşma gereği bazı ürünlerde gümrük 
vergisinin sıfırlanacağının öngörüldüğünü belirtti. Ayrıca, çifte vergilendirmenin 
önlenmesi anlaşmasının ise imzalandığı fakat onay beklendiği belirtildi. Venezuela’nın 
imkanları ve Türkiye’nin tecrübesi bir araya geldiğinde birçok alanda başarıya imza 
atılabileceği ifade edildi. 

Ayrıca, Venezuela’da yeni çıkan yaptırım karşıtı yasanın yürürlüğe girdiği ve söz 
konusu yasa ile tek taraflı yaptırımlar karşısında ülkenin kaynaklarını koruması için 
sistemin oluşturulduğu belirtildi. Söz konusu kararın aynı zamanda Türk girişimciler 
için önem arz ettiğini belirten Mütevellioğlu; tarım, ormancılık, balıkçılık gibi 
sektörlerin Venezuela’da önem kazanmasıyla beraber, Venezuela’da bir tarım teknik 
heyeti oluşturulduğu ifade edildi.

ŞEVKI MÜTEVELLIOĞLU
T.C. Karakas Büyükelçisi 
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Venezuela-Türkiye İş Konseyi Başkanı Vittorio D’Alessandro ise; Türkiye’nin Ve-
nezuela açısından Avrupa’ya açılabilmek adına önemli bir ülke olduğunu vurgu-
ladı. İstisnaya tabii tutulan ürünlerin Türkiye açısından çok büyük bir fırsat oldu-
ğunun altı çizilirken, Bancoex ve DEİK arasında imzalanan anlaşmanın amacının 
her iki ülkenin de iş insanlarına platform hizmeti sunmak olduğuna değinildi. Ve-
nezuela’nın potansiyelinden bahseden D’Alessandro, Venezuelalı iş insanlarının 
Avrupa’ya yapacakları ihracatın Türkiye üzerinden yapılmasının önemini vurgula-
dı. Son olarak, Venezuelalı iş insanlarının da Türkiye’ye ihracatta bulunmalarına 
teşvik edildiğini sözlerine ekleyerek konuşmasına son verdi.

VITTORIO D’ALESSANDRO
Venezuela-Türkiye Iş Konseyi Başkanı 
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“Interconnected Business Series: Türkiye-Venezuela” online etkinliğinin son 
kısmında, DEİK/Türkiye- Venezuela İş Konseyimiz ve Banco de Comercio Exterior 
(Bancoex) iş birliğinde, Tarım Ürünleri , İnşaat, Sağlık ve İlaç ve Turizm sektörlerinde 
iki ülkenin iş insanları bir araya gelerek sunumlar gerçekleştirdı ve potansiyel iş 
birlikleri ele alındı. 

SEKTÖREL IŞ GÖRÜŞMELERI
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NAİL OLPAK
DEİK Başkanı

CANER ÇOLAK
Genel Sekreter

MERİH KEPEZ ÖRNEK
Genel Sekreter Yardımcısı

ECEM MİRZALOĞLU
Bölge Direktörü
E-posta: emirzaloglu@deik.org.tr 

İLKİMEYLÜL BİÇER
İş Konseyi Koordinatörü
E-posta: ibicer@deik.org.tr
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DEİK üyeliği için lütfen 
tıklayınız.

Semineri izlemek için lütfen 
tıklayınız.

Bahse konu etkinlik 
kapsamında yapılan sunum 

ve katılımcı listesine  
ulaşılabilmek için lütfen 

tıklayınız.

http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-26181
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-26177
https://www.youtube.com/watch?v=QI1vVMcTNM0&feature=youtu.be
https://www.deik.org.tr/uyelik-uyelik-kosullari

