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Sayın Cumhurbaşkanlarım; 

Sayın Bakanlar;  

Kıymetli Hazirun; 

Öncelikle sizleri, şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına, saygıyla 

selamlıyorum. 

Bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Mozambik’e yapmakta olduğu 

resmi ziyaret münasebetiyle önemli bir işadamı heyetiyle kendisine eşlik ediyoruz.  

Ve düzenlediğimiz bu Forum vesilesiyle Türk ve Mozambik’li iş insanlarını Maputo’da bir 

araya getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  

Bu vesileyle sözlerimin başında İş Forumumuza teşrif ederek, bizleri onurlandırdığınız için siz 

kıymetli Cumhurbaşkanlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. 

 

Mozambik Cumhurbaşkanı Sayın Nyusi;  

Ve Mozambik’in Kıymetli İş İnsanları; 

Bizler DEİK olarak, Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini geliştirmek üzere 

yetkilendirilmiş; Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından akredite edilmiş bir kurumuz.  

Ama DEİK sadece kendi başına bir kurum değil. DEİK aslında ülkemizin ticaret ve sanayi 

odalarının, ihracatçı birliklerinin, sivil toplum örgütlerinin, kısacası en önemli iş örgütlerinin bir 

araya geldiği bir kurum.  

Hatta bu forumda DEİK’i oluşturan kurumlardan TİM, TOBB, MÜSİAD, TMB, İTO, ATO, KTO 

gibi kuruluşların Başkan veya temsilcileri yer alıyorlar.    

 

 



 

 

 

 

Bunları söylememin sebebi şu; Türkiye’de hangi sektörde, hangi alanda güvenilir firma 

arıyorsanız, doğru adres DEİK’tir. Biz, sizlerin ticaret, yatırım ve inşaat gibi hemen her 

alandaki taleplerinizi kurumlarımız arasında dağıtıp, sizin için en uygun ve güvenilir firmaları 

buluruz.  

Daha önceleri, farklı şekilde ve zamanlarda sizlere yaklaşan gruplara bundan böyle itibar 

etmeyiniz!  

Zaten bildiğiniz üzere, DEİK mensubu Limak, Gama, Rönesans, Sakarya gibi Türkiye’nin 

önde gelen uluslararası müteahhitlik ve yatırım grupları, halihazırda Mozambik’te yatırımlar 

yapıyor; ülke insanına istihdam sağlamaya çalışıyorlar. Ancak bu firmalar, DEİK’in sadece bir 

parçası.  

Ayrıca şunu da eklemek istiyorum; DEİK ile çalışmak demek, dünya genelinde geniş bir 

network’e ulaşmak anlamına da geliyor. Çünkü biz, tüm faaliyetlerimizi ülkeler arası ikili İş 

Konseyleriyle yürütüyoruz.  

Bugün 134 İş Konseyimiz var ve Türkiye-Mozambik İş Konseyi de bunlardan biri. Ama 

oldukça yeni bir İş Konseyi; daha 2015 yılında kuruldu. Konseyimizin Başkanı Erhan Bey, 

ekibi ile beraber Türkiye ve Mozambik arasında ikili ticaret ve yatırım hacmini artırmak üzere 

kollarını sıvamış durumda.   

  

Sayın Cumhurbaşkanlarım;  

Saygıdeğer Konuklar; 

Mozambik, biz Türk işadamları için büyük umut vaat eden bir ülke.  

Ülke karasularında bulunan yüksek miktardaki doğalgazın ticarileştirilmesi sonrasında, 

dünyanın bir numaralı sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı olacağı beklentisi, bizleri de 

heyecanlandırıyor.  

Hatta DEİK olarak Enerji Bakanlığımızla birlikte Mozambik’i de kapsayan Sahra Altı Afrika 

Ülkelerine yapılacak enerji yatırımları için model geliştirme çalışması başlattık. Dolayısıyla bu 

gelişme, bizi de yakından ilgilendiriyor. 

Sonuçta; bilhassa enerji başta olmak üzere her türlü altyapı, inşaat, tarım, madencilik ve 

turizm sektörlerinde rahatlıkla iş yapabileceğimiz birçok alan var.  

 



 

 

 

 

İşte bu noktadan hareketle bizler, Türk özel sektörü olarak Mozambik ile ilişkilerimizi 

güçlendirmek ve derinleştirmek istiyoruz. Bu husus, bizim için de önemli, sizin için de!  

Bu vesileyle bugün yapmakta olduğumuz forumun her ülke için hayırlı sonuçlar getirmesini 

ümit ediyor, İş Forumumuza katılarak bizleri şereflendirdiğiniz için başta Sayın 

Cumhurbaşkanlarımız ve Bakanlarımız olmak üzere her iki ülkenin iş dünyası temsilcilerine 

bir kez daha teşekkürlerimi arz ediyorum.  

Saygılarımla, 

 


