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GENEL BĠLGĠLER 

Resmi adı:            Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti 
Yönetim Ģekli:        Federal Cumhuriyet  
BaĢkent:  Karakas 

Önemli Ģehirler: Karakas(1,8), Zulia (2,9), Carabobo (1,9)   

KomĢuları: Brezilya, Kolombiya, Guyana 

Yüzölçümü:  912.050 km2 

Nüfus:  28.04 milyon 
Resmi Dili:  İspanyolca 
Etnik Gruplar: İspanyol, İtalyan, Arap, Alman, Afrikalı ve Yerli Halk 
Din:                          %96 Katolik, %2 Protestan, %2 Diğer 
Para Birimi:             Bolivar “fuerte” 
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SĠYASĠ VE ĠDARĠ 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. 

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 EKONOMĠSĠ 

Petrol, 1920’lerden beri Venezuela ekonomisinin en önemli öğesidir. Hükümet 
gelirlerinin neredeyse yarısını oluşturan petrol, ihracat gelirlerinin de yaklaşık %95’ni 
sağlamakta ve GSYİH’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 

İktidara 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 GSYİH 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 
KOBİ’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. İkinci 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 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. 

 

  
2010a 

 
2011a 

 
2012b 

 
2013c 

 

 
2014c 

Nominal GSYİH (milyar dolar) 392,0 316,5 382,5 342,0 428,5 

Reel GSYİH Artışı (%) -1,5 4,2 5,6 0,4 3,5 

Brüt Sabit Yatırımlar Artış Hızı (%) -6,3 4,4 23,3 3,0 4,0 

İşsizlik Oranı (ort. %) 8,5 8,2 7,8 9,3 9,2 

Tüketici Fiyat Enflasyonu (ort %) 28,2 26,1 21,1 31,1 25,1 

Kredi Faiz Orani (%) 18,3 17,2 16,5 18,8 19,8 

Mal İhracatı, fob (milyar dolar) 65,7 92,6 97,5 98,1 101,5 

Mal İthalatı, fob (milyar dolar) 38,6 46,4 63,0 62,1 65,3 

Cari Denge (milyar dolar) 12,0 27,2 15,0 17,0 17,1 

Dış Borç (milyar dolar) 61,2 67,9 74,4 76,4 80,2 

 

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

 
Venezuela DıĢ Ticareti 
 
 
 

(Milyon dolar) 

Yıllar Ġhracat Ġthalat Denge 

2008a 95.021 -50.971 44.050 

2009a 57.603 -39.646 17.957 

2010a 65.745 -38.613 27,132 

2011b 92.602 -46.441 46.161 

2012b 97.522 -63.066 34.457 

2013c 98.112 -62.178 35.934 

2014c 101.590 -65.312 36.277 
 
a: gerçekleşenb: EIU tahmini, c: EIU öngörü 
Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Venezuela Country Report, Nisan 2011 



Venezuela DıĢ Ticareti BaĢlıca Ġhracatı  (1000 dolar)   
 

GTĠP Ürün Adı 2010 2011 2012 

 Toplam 56.583 66.962 91.338 

2709 
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar) 35.844 44.156 60.913 

2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar 18.356 18.160 27.217 

2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 172 682 560 

7203 
Ağırlık %99-94’u demir olan (parca, pellet vb) 
müstahzarlar 293 565 432 

7208 
Demir/çelik sıcak hadde yassı mamülleri-genişlik 
600mm.den fazla 146 105 292 

7601 İşlenmemiş alüminyum 339 436 206 

8905 
Fener, yangın söndürme, tarak gemileri, yüzer 
vinçler vb. 8 10 177 

3102 Azotlu mineral/kimyasal gübreler 52 61 125 

8901 
Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük 
gemileri, mavnalar 42 1 117 

2901 Asiklik hidrokarbonlar 40 128 101 

2701 
Taşkömürü, taşkömüründen elde edilen briketler, 
topak vb katı yakıtlar 15 192 75 

2814 Saf amonyak/amonyağın sulu çözeltileri 5 109 73 

7202 Ferro alyajlar 129 260 68 

7209 
Demir/çelik yassı mamül, soğuk haddelenmiş 
kaplanmış (600mm.den geniş) 114 32 62 

2818 Suni korendon alüminyum oksit ve hidroksit 53 223 60 

7213 
Demir/çelik filmasin (sıcak haddelenmiş, rulo 
halinde) 55 40 54 

7605 Alüminyum teller 76 134 54 

2905 
Asiklik alkoller vb halojenlenmiş, sülfolanmış, 
nitrolanmış/nitrozalanmış 52 64 53 

8906 
Diğer gemiler (savaş gemileri ve kurtarma gemileri 
dahil, kürekli hariç) 6 117 42 

2803 Karbon (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen) 13 46 38 

3817 Karışım halinde alkalıbenzenler, alkalınaftalenler 30 72 32 

7210 
Demir/çelik yassı mamül, kaplı, sıvanmış 
(600mm.den geniş) 33 19 28 

2716 Elektrik enerjisi 15 17 27 

3004 
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış) 20 41 28 

7614 
Alüminyum tellerden halatlar, örme halatlar vb. 
(izole ariç) 8 31 22 

7207 Demir/alaşımsız çelikten yarı mamüller 75 17 20 

8544 
İzole adilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik 
iletkenleri, fiber optik 12 35 16 



8431 Ağır iş makina ve cihazlarının aksam ve parçaları 11 24 16 

0306 Kabuklu deniz canlıları 13 30 13 

8904 Römorkörler ve itici gemiler 0 54 13 

3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb ürünler 6 7 12 

8426 
Gemi vinçleri, macunalar, halatlı vinçler, döner 
köprüler 10 1 11 

2208 
Etil alkol, alkollü içkiler ve likör-alkol 
derecesi %80’den az, tağyir edilmemiş 12 24 11 

7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 0 29 11 

2619 
Curuf, moloz ve demir/çeliğin imalinden elde edilen 
diğer döküntüler 0 23 9 

3923 
Eşya taşıma ambalajı için plastik mamülleri, tıpa, 
kapak, kapsül 4 25 9 

4101 Sığı ve at cinsi hayvanların derileri 1 8 8 

3808 
Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok 
edici 15 39 8 

2835 Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar, polifosfatlar 10 19 8 

2707 
Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının 
damıtılmasından elde yağlar  786 13 8 

Kaynak: Trademap 
 
 
 
 
 

Venezuela DıĢ Ticareti BaĢlıca Ġthalatı  (1000 dolar) 
 
 

GTĠP Ürün Adı 2010 2011 2012 

 Toplam 38.676 32.342 36.230 

3004 
Tedavide/korunmada kullanılan ilaçlar 
(dozlandırılmış) 1.818 1.986 2.105 

8525 
Radyo(televizyon yayını için verici cihazlar, görüntü 
kaydediciler 1.204 1.023 969 

9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları 493 805 877 

8906 Diğer gemiler 85 9 708 

8433 Hasat, harman biçme makinaları 135 196 707 

0102 Canlı sığır 617 1.011 603 

9021 Ortopedik cihazlar 146 248 595 

2304 Soya küspesi 468 559 592 

3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb 300 432 517 

8419 
Isı değişikliği yöntemiyle maddeleri işlemek için 
cihazlar 282 180 516 

8436 
Tarım, ormancılık, kümes hayvancılığına mahsus 
makina, cihazlar 90 227 485 

7304 Demir/çelikten dikişsiz tüp, boru, içi boş profil 340 366 484 

8502 Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvertisörleri 228 1.153 482 



1001 Buğday ve mahlut 419 407 437 

0402 Süt, krema 427 194 401 

8411 Turbojetler ve turbo-properler, diğer gaz türbinleri 500 917 392 

8471 Otomatik bilgi işlem makinaları, üniteleri 623 424 375 

3822 Laboratuarlarda teşhiste kullanılan karma reaktifler 67 216 350 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 345 237 346 

1507 Soya yağı ve fraksiyonları 228 243 329 

8504 
Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, 
endüktörler 233 372 321 

1005 Mısır 309 291 320 

8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri 305 249 313 

8501 Elektrik motor ve jeneratörler 136 337 310 

8708 Kara taşıtları aksam ve parçaları 490 330 293 

4818 
Tuvalet kağıtları, kağıt havlu, mendil, kumaş, masa 
örtüsü vb 256 157 267 

8414 
Hava vakum pompası, hava/gaz kompresörü, 
vantilatör, aspiratör 271 274 237 

8537 Elektrik kontrol, dağıtım tabloları 148 227 231 

8430 
Toprak, maden cevheri taşıma, ayırma, seçme vb 
iş makinaları 123 39 227 

8481 
Muslukçu, borucu eşyası, basınç düşürücü, 
termostatik valf dahil 236 179 216 

8904 Römorkörler ve itici gemiler0 0 17 209 

0202 Siğir eti (dondurulmuş) 246 213 206 

3507 Enzimler, müstahzar enzimler 23 52 206 

2901 Hidrokarbonlar 16 98 204 

8429 
Dozerler, greyder, kreyper, ekskavatör, küreyici, 
yükleyici vb 301 114 196 

8431 Ağır iş makina ve cihazlarının aksam ve parçaları 122 76 196 

0207 Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı 108 3 194 
Kaynak: Trademap 

 
 
 
 
 
 
Venezuela’nın DıĢ Ticaret Partnerleri (1000 dolar) 
 

 
Ülkeler 

   

Sıra 2010 2011 2012 

 
Toplam 62.561 80.689 68.065 



1 ABD 33.381 43.862 39.343 

2 Çin 6.698 11.731 14.458 

3 Singapur 2.728 3.412 3.792 

4 İspanya 939 806 1.719 

5 Brezilya 832 1.269 996 

6 Malezya 184 161 756 

7 İngiltere 587 649 726 

8 Kolombiya 304 563 609 

9 Almanya 955 1.046 609 

10 Belçika 627 824 585 

11 Hollanda 276 129 551 

12 İsveç 561 578 548 

13 Fransa 354 421 365 

14 İtalya 335 476 275 

15 Japonya 105 39 273 

16 Ekvador 549 962 239 

17 Kanada 761 746 220 

18 Uruguay 757 811 220 

19 Portekiz 194 196 211 

20 El Salvador 132 232 211 

Kaynak:Trademap 

 
 
 
 
 
 
 

Venezuela ’da Yabancı Yatırımlar 

Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü 

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

Ülkede ĠĢ 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.  
- 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 İdaresi’nden (SENIAT) bir Vergi Bilgi Kaydı 
almalıdır. 

Yatırımlara Sağlanan TeĢvikler 

-Yabancı Yatırımlar Teftiş İdaresi’nin (SIEX) Fonksiyonları: 
-Yabancı Yatırım Kaydı ve Teknoloji İthalatını 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 İdaresi (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) 

 

 



Türkiye-Venezuela Ekonomik ĠliĢkileri 

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), İğne 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 İnşaat Aksamı gibi ürünler Venezuela’ya olan toplam 
ihracatımızın yaklaşık %46’sını oluşturmaktadır. 

 

 

 

Türkiye-Venezuela DıĢ Ticareti (1000 dolar) 

Yıl Ġthalat Ġhracat Denge Hacim 

2009 120.742 36.420 -84.322 157.162 

2010 149.846 44.166 -105.680 194.012 

2011 153.280 84.241 -69.038 237.522 

2012 197.720 156.267 -41.452 353.987 

2012* 144.567 121.157 -23.409 265.724 

2013* 159.799 60.195 -99.604 219.994 

*Ocak-Ağustos 

 

 

Türkiye’nin Venezuela’ya Ġhracatı (milyon dolar) 
 

GTIP Ürün Adı 2010 2011 2012 

 Toplam 44.170 84.232 156.267 

7214 Demir/alaşımsız çelikten çubuklar 
(dövülmüş, sıcak haddelenmiş, 
haddeleme işleminden geçmiş vb) 

63 27.355 50.546 



9406 Prefabrik yapılar - 6.739 30.156 

3401 Sabunlar, yüzey aktik organic ürünler ve 
müstahzarlar 

3.261 4.734 7.866 

7308 Demir/çelikten inşaat ve inşaat aksamı, 
inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış 
demir/çelik 

7.135 2.597 5.721 

5509 Sentetik devamsız liften iplik (dikiş ipliği 
hariç, toptan) 

1.756 6.380 5.074 

1902 Makarnalar ve kuskus 7.865 - 3.748 

7306 Demir/çelikten digger ince ve kalın 
borular ve içi boş profiler 

2.089 17 3.634 

6802 Yontulmaya veya inşaata elverişli 
işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç), 
mozaik için küp şeklinde taşlar 

2.745 3.712 3.104 

2941 Antibiyotikler - 239 2.067 

1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda 
müstahzarları 

734 1.212 2.012 

9028 Gaz,sıvı ve elektrik sayaçları (bunların 
kalibre cihazları dahil) 

- - 1.880 

1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer 
ekmekçi memüller, hosti, boş ilaç 
kapsülü mühür güllacı, pirinç 

250 732 1.619 

5206 Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık 
itibariyle %85’den az pamuk içerenler; 
perakende satış) 

164 278 1.444 

4010 Vulkanize kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve 
transmisyon kolanları 

- 1 1.415 

8426 Gemi vinçleri, diğer vinçler, hareketli 
kaldırma çerçeveleri, lastik tekerlekli 
taşıyıcılar vs 

457 - 1.125 

8504 Elektrik transformatörleri, static 
konvertörler (ör: redresörler) ve 
endüktörler 

422 37 1.044 

9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve 
parçaları 

65 330 1.026 

8537 Elektrik kontrol, dağıtım 
kabloları,panolar, panolar, konsollar, 
kabinler, diğer mesnetler ve sayısal 
control panoları 

2 115 934 

2523 Çimento - 137 925 

3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 

540 651 886 

8431 Özellikle 8425 ile 8430 pozisyonlarındaki 
makina ve cihazlar ile birlikte 
kullanılmaya mahsus 

70 68 836 

5503 Sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş) 150 - 802 

7216 Demir/alaşımsız çelikten profiler 1.005 62 759 

2515 Mermer ve traverten, ekosin, su mermeri, 
kireçli taşlar 

669 822 752 

5205 Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç; ağırlığı 
%85’ten az veya eşit, ve perakende 
olarak satılacak) 

1.079 1.995 734 



4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 155 240 662 

3917 Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı 
elemanları (manşon, nipel, dirsek, 
flanşlar) 

292 784 650 

0802 Diğer kabuklu meyveler 
(taze/kurutulmuş, kabuğu 
çıkarılmış/soyulmuş)) 

622 290 646 

9506 Kültür, fizik, jimnastik, atletizm vb 
mahsus eşya ve malzeme, yüzme 
havuzları ve küçük oyun havuzları 

97 1.300 638 

8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçaları, 
aksesuarları 

288 998 614 

4418 Ağaçtan bina ve inşaat için marangozluk, 
mamüller, doğrama parçaları 

- 0.172 606 

4803 Tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt, 
havlu veya kağıt peçete vb kağıtlar 

- - 586 

3214 Macunlar, reçineli çimentolar ve 
boyacılıkta kullanılan dolgu ve sıvama 
maddeleri 

19 681 557 

2836 Karbonat, peroksikarbonat; amonyum 
karbonat içeren ticari amonyum karbonat 

458 447 541 

3304 Güzellik, makyaj ve cilt bakımı için 
müstahzarlar 

151 306 511 

6305 Eşya ambalajında kullanılan torba ve 
çuval 

58 286 473 

3808 Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, 
zararlıları yok edici, sürgünleri önleyici 
bitkilerin büyümesine karşı ilaç 

52 199 472 

2530 Tarifenin başka yerinde yer almayan 
mineral maddeler 

56 433 445 

8428 Kaldırma, elleçleme, yükleme, boşaltma 
makinaları (asansörler, yürüyen 
merdivenler, konveyörler vb) 

95 362 425 

7610 Alüminyumdan inşaat ve inşaat aksamı 
(köprüler, köprü aksamı, kuleler, pilonlar, 
ayaklar, sütunlar vs) 

0.900 183 393 

Kaynak: Tuik 

 

 

 

Türkiye’nin Venezuela’dan Ġthalatı (milyon dolar) 
 

GTIP Ürün Adı 2010 2011 2012 

 Toplam 149.846 153.280 197.720 

2713 Petrol koku, bitumen ve yağlarının veya 
bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlardan 

61.786 73.453 65.041 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 

54.527 - 32.545 



2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen 
briketler, topak vb katı yakıtlar 

- 36.900 23.760 

4401 Yakmaya mahsus ağaçlar, ince dilimler 
veya yongalar halinde ağaç, talaş, 
döküntü ve artıklar 

- 11.397 21.764 

7601 İşlenmemiş alüminyum 102 1.615 935 

7605 Alüminyum teller 46 598 431 

4101 Sığır (bufalo dahil) ve at cinsi hayvanların 
ham post ve derileri 

- - 326 

3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi 
reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, 
polialiesterler 

- 104 262 

2403 Homojenize edilmiş tütün ve tütün yerine 
geçen madde hülasaları ve esansları 

- - 212 

4104 Sığır (bufalo dahil) ve at cinsi hayvanların 
dabaklanmış veya arakurutmalı (crust) 
post ve derileri 

- - 127 

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik 
devresi teçhizatı 

146 258 126 

3404 Suni mumlar ve müstahzar mumlar - 33 81 

7614 Alüminyumdan demetlenmiş teller, 
kablolar, örme halatlar vb 

- - 52 

2924 Karboksiamid gruplu bileşikler, karbonik 
asidin amid fonks.yonlu bileşikleri 

- - 39 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça, 
aksesuar 

0.239 13 20 

9811 Naklihane eşyası - - 10 

6702 Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyveler - - 5 

8512 Motorlu taşıtlar, bisiklet, motorsikletler 
için aydınlatma veya işaret cihazları, cam 
siliciler 

9 9 3 

8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer 
bilgileri almaya veya vermeye mahsus 
diğer cihazlar 

0.480 0.186 3 

3206 Diğer boyayıcı maddeler, lüminofor 
olarak kullanılan inorganic ürünler 

99 - 2 

3701 Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale 
getirilmiş boş fotoğraf levha ve filmler 

- - 2 

8529 Sadece veya esas itibariyle 8525 ile 
8528 pozisyonlarında yer alan cihazlara 
mahsus aksam ve parça 

- - 1 

8483 Transmisyon milleri, kranklar, yatak 
kovanları ve mil yatakları, dişliler ve 
sistemleri, vidalar, diş  

3 - 0.772 

6109 Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve 
diğer iç giyim eşyası (örme) 

- - 0.673 

6105 Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler 
(örme) 

4 - 0.404 

5502 Suni filament demetleri - - 0.297 

6104 Kadın ve kız çocuk için takım elbise, 
takım, ceket, blazer, etek,pantalon, sort, 
tişört (örme) 

- 11 0.215 

1207 Diğer yağlı tohumlar ve meyveler 937 141 - 



1302 Bitkisel özsu ve hülasalar, pektik 
maddeler, pektinatlar,pektatlar, agar-agar 

0.358 - - 

1803 Kakao hamuru - 1 - 

2905 Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, 
sülfolanmış, nitrolanmış veya türevleri 

- 4 - 

2917 Polikarboksilik asitler, anhidritleri, 
halojenürleri ve türevleri 

101 - - 

3214 Macunlar, reçineli çimentolar ve 
boyacılıkta kullanılan dolgu ve sıvama 
maddeleri 

- 0.203 - 

3304 Güzellik, makyaj ve cilt bakımı için 
müstahzarlar (güneşlenme kremleri 
dahil) 

2 - - 

3824 Dökümhane maçalarına veya kalıplarına 
mahsus müstahzar bağlayıcılar, kimya ve 
bağlı sanayide kullanılan dökümhane 

8 - - 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 311 1.333 - 

3904 Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş 
olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) 

2.618 274 - 

3920 Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, 
folyo (gözeneksiz) 

- 3 - 

3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya 
ambalajlanmasına mahsus malzeme, 
tıpa, kapak, kapsül vs 

- 0.202 - 

3926 Plastikten diğer eşya 0.875 - - 

Kaynak: Tuik 

 

 

Türkiye’nin Ġhracat Potansiyeli Olan BaĢlıca Sektör ve Ürünler 

 Şekerli ve çikolatalı mamuller 

 Kuru meyveler 

 Sert kabuklu meyveler 

 Makarna 

 İnşaat malzemeleri 

 Elyaf ve iplik 

 Kimya sanayi 

 Temizlik maddeleri 

 Demir ve çelik 

 Maden ve mineraller 

 Doğal taşlar 

 İlaç sanayi 

 Otomotiv ana ve yan sanayi 

  

 



 Ġki Ülke Arasındaki AnlaĢma ve Protokoller 

AnlaĢma Adı Ġmza Tarihi 

Kültürel, Eğitsel ve bilimsel 
İşbirliği Temel Anlaşması 1991 

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

Turizm İşbirliği Anlaşması 1999 

Umuma Mahsus Pasaportların Vize 
Muafiyetine İlişkin 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, İstanbul TOBB Plaza’da, Türk-Amerika İş 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. 

 
 
 
 
 

Ġki Ülke Arasındaki Vize Uygulamaları 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKĠYE’NĠN UYGULADIĞI 
REJĠM 

TÜRKĠYE’YE UYGULANAN 
REJĠM 

Diplomatik Resmi 
Umuma 
Mahsus 

Diplomatik Resmi 
Umuma 

Mahsusu 

Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf 



DEĠK/Türk – Amerika ĠĢ Konseyleri Venezuela Etkinlikleri 
 
 
Venezuela BaĢkonsolosu Sayın Jose Gregorio Bracho Reyes ile Toplantı, 2 
Temmuz 2010, TOBB Plaza, Ġstanbul 
 
Türkiye’deki görevinde ikinci yılını doldurmakta olan Venezuela Başkonsolosu Sayın 
Jose Gregorio Bracho Reyes, Venezuela ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri 
geliştirmek ve ekonomik ortaklık kurmak için girişimlerde bulunmak üzere DEİK/Türk-
Amerika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Güney Amerika Sorumlusu 
Sayın Aykut Eken ile 2 Temmuz 2010 tarihinde TOBB Plaza’da biraraya 
geldi.  Başkonsolos Bracho Reyes, Venezuela’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 Venezuela’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, Venezuela 
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 İstanbul 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 Venezuela 
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, DEİK olarak katkıda bulunmaya hazır olduklarını belirten Sayın Eken ise, 
Türkiye’den ayrıca metal ve maden ihracatı konusunda da Venezuela ile işbirliği 
yapmaya hazır girişimcilerin bulunduğuna dikkati çekti.  Anılan toplantıda, 15-16 
Temmuz 2010 tarihlerinde DEİK evsahipliğinde ve DEİK/ Türk-Brezilya & Türk-
Meksika İş Konseyleri öncülüğünde gıda, tekstil, maden, petrol ve enerji sektörlerinde 
faaliyet gösteren Türk girişimcilerini, Venezuela Dışişleri Bakanı ve beraberindeki 
heyet ile biraraya getirecek bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırıldı. 
 
 
Venezuela-Türkiye KeĢif BuluĢması, 13 Eylül 2010, TOBB Plaza, Ġstanbul 
 
Venezuela’nın Orta Doğu ve Okyanusya’dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. 
Temir Porras Ponceleon başkanlığında, aralarında Venezuela Bolivar Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi Raúl José Betancourt, İstanbul Başkonsolosu Jose Gregorio 
Bracho Reyes, Dış Ticaret Bankası – BANCOEX ve özel firma temsilcilerinin de yer 
aldığı heyet eşliğindeki toplantı, DEİK/ Türk-Amerika İş Konseyleri ev sahipliğinde ve 
Türk-Amerika İş 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 DEİK filminin ardından açılış 
konuşmasına, DEİK’in yapısını, misyonunu ve DEİK bünyesindeki iş konseylerinin 
dünya ülkeleri ile olan ticari işbirliğini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini özetleyen bir 
sunum ile devam etti.  Sn. Eken, sunumunda özellikle Türkiye ve Venezuela arasında 
gelişmeye açık ticari ortaklık alanlarına dikkat çekti.   Venezuela 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, Venezuela 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 İhsan 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. 
 
Venezuela’nın Dış Ticaret Bankası BANCOEX Satış Geliştirme Müdürü Sn. Mirtha 
Quintero da Venezuela’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 Venezuela ekonomisinin % 4 tarım, % 36.8 sanayi ve % 59.2 hizmet 
sektörüne dayandığını belirtti.  Venezuela 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 İran’dan sonra petrol 
üretiminde dünyada 3. petrol ihracatında 5., 150 trilyon küplük doğal gaz rezervi ile 
dünyada 8. ve Latin Amerika’da 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 İspanyol dilindeki yazılı basın haricinde yabancı 
yatırımcıların yerli yatırımcılar ile eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğunu belirten 
Quintero, yatırım kayıtlarının Venezuela 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 Venezuela’ya yatırımda 
bulunan başlıca ülkelerin Çin (% 46), İtalya (% 22), Brezilya (% 15) ve Rusya (% 5) 
olduğunu ve Venezuela’nın Rusya, Çin ve İran 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 Venezuelalı firmaların temsilcileri ile bir 
saat süren ikili görüşmelerini yaptılar. 
 

 

DEĠK/Türk-Amerika ĠĢ Konseyleri tarafından düzenlenen Venezuela DıĢiĢleri 
Bakanı Nicolas Maduro ile Toplantı ve Ġkili GörüĢmeler, 5 Kasım 2010, TOBB 
Plaza, Ġstanbul 
 
DEİK/Türk-Amerika İş Konseyleri Venezuela 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 İkili ve Çok Taraflı İlişkiler Genel 
Direktörü Francisco Navarro ve Sanayileşmeden Sorumlu Genel Direktör Santiago 
Lazo’nun da katılımlarıyla Türk-Amerika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı 
ve Güney Amerika Sorumlusu Aykut Eken’in ev sahipliğinde TOBB Plaza’da 5 Kasım 
2010 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi.  
 
Aykut Eken açılış konuşmasında Venezuela'nın sosyal kalkınmada ilerleme 
gösterdiğini ve son 10 yılda izlenen politikalarla atılımlar gerçekleştirildiğini belirterek, 
Venezuela 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 DEİK 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 Venezuela 
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 Venezuela'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, 
''İstanbul-Caracas arasında doğrudan uçuş olacağı günün hayalini kuruyoruz. Orta ve 
Güney Amerika'ya açılmak için Venezuela sıradışı bir yer. İstanbul-Caracas arasında 
doğrudan uçuşların başlaması için anlaşma hazırlaması konusunda bakan 
yardımcısına talimat verdim'' diye konuştu. Venezuela'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. Venezuela'da İran, 
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 Venezuela arasında ortak projeler için 
uygun formüller yaratılabileceğinin ve bu konuda güvence verdiklerinin altını çizdi. 
Maduro, Rusya ve Venezuela ortak bankasının, Caracas, Moskova ve Çin'de faaliyet 
gösterdiğini, Latin Amerika'da Brezilya, Arjantin ve Uruguay'da benzer bankalar 
olduğunu söyledi. PETKİM 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 Venezuela 
resmi heyeti ile Türk firma temsilcileri arasında ikili görüşmelerin gerçekleştirilmesiyle 
toplantı sona erdi.  
 
 
1.Venezuela-Türkiye Ticaret ve Yatırım Semineri, 6 Aralık 2011, ĠTO Binası 
 
DEİK/Türk-Amerika İş Konseyleri ile işbirliğinde; Venezuela Başkonsolosluğu ve 
İstanbul Ticaret Odası tarafından 6 Aralık 2011 tarihinde İstanbul’da bir toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, Türkiye’nin AB’deki yavaşlamadan 
minimum düzeyde etkilenmesi için Venezuela gibi krizden en az etkilenen ülkelerle 
ticaretini artırması gerektiğini vurguladı. Yalçıntaş, İTO 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 DEİK/Türk-
Amerika İş 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 İstanbul Başkonsolosu Jose Gregorio Bracho 
Reyes ise iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 61 yıldır sürdüğünü anımsatarak, 
Başkonsolosluğun açıldığı 3 yıldan beri İstanbul’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 İTO 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. 
 
 

Venezuela Gazeteciler Heyeti Onuruna Resepsiyon, 15 Ekim 2012, Yeniköy, 
Ġstanbul 
 
Venezuela’nın önde gelen gazeteci ve televizyon muhabirlerinden oluşan 6 kişilik 
heyet onuruna DEİK Güney Amerika Sorumlusu Aykut Eken’in evsahipliğinde, 
Venezuela İş Konseyi Başkanı Selim Bora’nın Başkanlığında bir resepsiyon 
gerçekleştirildi. Türkiye-Venezuela ikili ekonomik ilişkilerindeki gelişmelere vurgu 
yapılan toplantıda, heyet Türkiye ekonomisini tanıtıcı belgesel hazırlamak arzusunu 
iletti. Bu kapsamda İş Konseyi Başkanı Bora ile Venezuela ziyareti sırasında bir 
ropörtaj yapılmasına karar verildi. 
 

 

Yeni Venezuella Büyükelçisi Sayın ġule Öztunç ile Toplantı, 18 Temmuz 2013, 
TOBB Plaza, Ġstanbul 
 

Venezuela Büyükelçisi olarak atanan Sayın Şule Öztunç ile DEİK/Türk-Venezuela İş 
Konseyi Başkanı Selim Bora, Başkan Yardımcısı Ferzat Mercan, İş Konseyi Üyeleri 
Kaan Sert, Gökhan Kantarcıgil’in katıldığı bir tanışma toplantısı düzenlendi. 



Toplantı’da, Venezuela’daki inşaat sektörü potansiyelinin Türk firmalar nezdinde 
değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.  
 

 

 

 

 

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri 
 
15 Aralık-15 Ocak arasında özel sector ve kamu faaliyetleri durma noktasına 
gelmekte olduğu için, bu tarihler arasında iĢ ziyareti gerçekleĢtirilmemesinde 
fayda bulunmaktıadır. 
 

 Karnaval 

 19 Nisan: Bağımsızlık ilanı 

 1 Mayıs: İşçi Bayramı 

 24 Haziran: Carabobo Savaşı 

 5 Temmuz: Bağımsızlık Günü 

 24 Temmuz: Kurtarıcının Doğum Günü 

 12 Ekim: Yerli Direniş Günü 


