Türkiye-Mozambik İş Konseyi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında karşı kanat kuruluşu
CTA’in başkanı ve yardımcısı ile 18 ve 20 Temmuz’da temasa geçerek bilgi vermiş; 20
temmuz’daki ise resmi yazı ile olmuştur. Sonrasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İcra Kurulu
tarafından ilk etapta uygulanması gerektiği bildirilen 26.07.2016 tarihli 11 maddelik Acil Eylem
Planı kapsamında, belki de ilk harekete geçen DEIK İş Konseylerinden birisi olarak 27.07.2016
tarihinde Mozambik’in başkenti Maputo’ya gelinmiş ve ivedi olarak daha önceden temasta
olunan bakanlar, temsilciler, karşı kanat kuruluşu başkanı, başkan yardımcısı, genel sekreteri
kanaat önderleri, işadamları ile birebir görüşmeler yapılarak Türkiye’deki gelişmeler ve
gerçekleri anlatılmış; Türkiye yatırım atmosferinin güçlü şekilde devam ediyor olduğu, bunun
tüm şirketlerimizin, yabancı ortaklı ve yabancı şirketlerin, finans kuruluşlarının tüm
operasyonlarına devam ettiklerinden rahatlıkla okunabileceği, herhangi bir negatifliğin
sözkonusu olmadığı gerçekçi biçimde aktarılmış; Türkiye’nin ekonomik ve siyasi gücü ve
stabilitesinden hiç bir şekilde ödün vermeyeceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, 01.08.2016
tarihinde, Türkiye’nin Maputo Büyükelçisi Sayın Aylin Taşhan ve Maputo Büyükelçiliği Ekonomi
Müşaviri Sayın Ahmet Mahir Yener ile beraber CTA Yönetim Kurulu ile gerçekleştirilen geniş
ve etkin katılımlı toplantıda, 15 Temmuz ve sonrası anlatılarak ülkemizin demokrasiyi
korumada olan topyekun kararlılığı ve ülke gerçeklerini aktarma konusundaki düşünce birliği
vurgulanmıştır.

Temas edilen istisnasız tüm kesimler, olayı kınamakta ve Türkiye’ye olan desteklerini
vurgulamaktadır. Bu desteğin gittikçe arttığı gözlemlenmektedir.
Türkiye-Mozambik İş Konseyi olarak, dünyanın dördüncü en büyük doğalgaz rezervlerini
barındıran, denize kıyısı olmayan ve/veya doğal kaynakları olan Afrika ülkelerinin, dünya
nüfusunun % 70 ini oluşturan Asya’ya açılış/giriş kapısı olan Mozambik ile Türkiye’nin
ekonomik ve kültürel ilişkilerini artırmaya yönelik girişimler, etkinlikler yapılmaya devam
edilecektir. Şu anda tüm dünyada varolan ekonomik yavaşlama, bazı Afrika ülkeleri gibi
özellikle borç yükü yüksek ve sadece petrol/gaz geliri bağımlı olan ülkeleri daha derinden
etkilemektedir. Bu nedenle, Afrika kıtasının endüstri üretim merkezi olma stratejisi
kapsamında, Mozambik’te de yerli üretim ile başkaca yerli ürün ve/veya kaynakların
ticarileşmesi yönünde yatırımların hızlandırılması gerekmektedir. Dünya pazarlarındaki
rekabet düşünülerek işgücünün de göreceli olarak ucuz olmasından dolayı, Türk girişimcilerin
ihracata yönelik üretimlerini Mozambik’ten yapabilme konusunu değerlendirmeye; Türk
ihracatçısına Mozambik pazarında daha çok yer açma ve Türk ürünlerinin pazar payını
yükseltmeye yönelik toplantıların düzenlenmesi planlanmaktadır. Bunlar iki ülke işadamları ve
kuruluşları arasındaki etkileşimi artıracak faaliyetler olduğu için Türkiy-Mozambik İş Konseyi
bu konuya azami önem vermektedir.
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