
 

 

                                                                                                                                   14 Temmuz 2017 
                                                                                                                 İstanbul 

 

LİBYA DEVLET YÜKSEK KONSEYİ BAŞKANI SAYIN ABDURRAHMAN SUVEYHLİ’NİN 

TÜRKİYE RESMİ ZİYARETİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ÇALIŞMA YEMEĞİ 

Mithat YENİGÜN – TMB Başkanı / DEİK Başkan Yardımcısı 

 

 

Sayın Suveyhli; 

Türk ve Libya İş Dünyalarının Kıymetli Temsilcileri; 

Hanımefendiler - Beyefendiler; 

 

Öncelikle sizleri şahsım, Türkiye Müteahhitler Birliği-TMB ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu–

DEİK adına saygıyla selamlıyorum. 

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Sayın Abdurrahman Suveyhli’nin resmi ziyareti 

kapsamında düzenlenen çalışma yemeğine hepiniz hoş geldiniz; sefalar getirdiniz.  

Bu vesileyle, zaman ayırarak toplantımıza katılma nezaketini gösteren siz kıymetli 

misafirlerimize, TMB ve DEİK ailesi adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum.  

 

Sayın Suveyhli; 

Kıymetli İş İnsanları; 

 

Bugün burada ülkemizin iki önemli kuruluşunu Türkiye Müteahhitler Birliği ve Dış Ekonomik 

İlişkiler Kurulu'nu temsilen sizlere hitap ediyorum. 

Türkiye Müteahhitler Birliği 1952 yılında Ankara'da kurulmuş, Türk inşaat sektörünün önde 

gelen ve küresel düzeyde tanınan 121 firmasını temsil eden, 65 yıllık bir sivil toplum 

kuruluşudur. 

Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yönlendirmek amacıyla 1986 yılında kurulmuş 

olan DEİK ise, 30 yılı aşkın bir süredir, ülkemizin dış ekonomik ilişkilerini çeşitlendirmek, 

geliştirmek ve ilerletmek amacıyla çalışan bir Kurum.  

 



 

 

 

 

DEİK faaliyetlerini, 135’i ülke bazlı, 142 İş Konseyi ile yürütmektedir.  

2007 yılında kurulmuş olan Türkiye-Libya İş Konseyi’miz, ülkelerimiz arasında ticari ve sınai 

işbirliği ile ortak yatırımların arttırılması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.  

 

Sayın Suveyhli; 

Saygıdeğer Konuklar;  

 

Son 50 yılı aşkın dönemde, Libya’nın Türk ekonomisi için önemi, tarihî öneminin hep önüne 

geçmiştir. 

Çünkü Libya, Türk müteahhitlerinin dünyaya açıldığı ilk pazar olarak her zaman bizlerin 

belleğinde özel bir yere sahip olmuştur.  

Özellikle 1970’li yıllardan itibaren ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler hızlı bir 

şekilde gelişmiş; Türk müteahhitlik firmaları Libya’da çok önemli başarılara imza atmıştır.  

2005-2010 yılları, Türk inşaat sektörünün Libya’da üstlendiği projeler bakımından bir ‘altın 

çağdır’.  

2000 yılına kadar 8,5 milyar ABD Dolarlık 224 proje, 2005-2010 yılları arasında üstlenilen 

yaklaşık 19 milyar ABD Dolarlık 305 proje ile ülkelerimiz arasındaki yepyeni dinamizmin bir 

sembolü olmuştur.  

 

Saygıdeğer Misafirler;  

Ülkemizin Libya ile olan ilişkilerinde 2011 yılı önemli bir kırılma yılıdır.  

Libya’da yaşanan karışıklık, ülkenizde büyük müteahhitlik ve taahhüt projelerini yürüten biz 

Türk müteahhitlik firmalarını olumsuz yönde etkilemiştir.   

Maalesef bazı konularda bu dönemden bugüne miras kalan sorunların devam ettiğini 

üzülerek görmekteyiz.  

 

 

 



 

 

 

 

Bakınız; 

Türk müteahhitlik firmalarının Libya’da 2011 yılı Şubat ayından sonra yarım kalmış 

projelerinin toplam tutarı 19 milyar ABD Doları seviyesindedir.  

Türk müteahhitlik firmalarının, tahsil edilmemiş hakediş alacakları yaklaşık 1 milyar ABD 

Doları tutarında.  

Yarım kalmış işlerin muhatapları ise, belirsiz hale gelmiş durumdadır.  

Karşılıklı ticaretimiz ise, 2013 yılından bu yana hızlı bir düşüş grafiği sergiliyor. 2016 yılı 

itibariyle Libya ile ticaret hacmimiz sadece 1 milyar ABD Doları'dır.   

Bu kara tablonun ve belirsizliğin içerisinde sevindirici olan ise;  

Türk müteahhitlik firmalarının Libya'da sahip oldukları olumlu imaj ve her iki ülkede ticari ve 

ekonomik faaliyetleri devam ettirmeye yönelik istek, arzudur.  

İşte bu noktada, Türk ve Libyalı iş dünyası temsilcileri olarak bizler, bu isteği, bu arzuyu, ticari 

faaliyet olarak hayata geçirmeyi; ülkelerimiz arasında ticari anlamda daha önce yaşadığımız 

‘altın çağa’ geri dönmeyi istiyoruz.  

Ve bu isteği, sizlerin huzurlarında bir kez daha açık bir şekilde ifade ediyoruz.  

Bu noktada her zaman olduğu gibi, ülkelerimizin siz kıymetli yöneticilerinden arzumuz, 

bizlere yardımcı olmanız.  

Libya’da yarım kalmış projeler için Türk müteahhitlik firmaları tarafından yılda 45-50 milyon 

ABD Doları'na ulaşan teminat mektupları komisyonları, 6 yıldır bankalara ödenmeye devam 

ediliyor. 

Maalesef ki bu, sektörümüzün belini büküyor.  

Hele ki dış piyasa talebinin giderek daraldığı, küresel rekabetin arttığı ve piyasaya yeni 

oyuncuların dahil olduğu bir dönemde.  

Bu noktada, Türk bankaları tarafından söz konusu teminat mektubu komisyonlarının 

alınmaması veya minimuma indirilmesi, müteahhitlik firmalarımız açısından büyük önem 

taşımakta. 

Libya’dan ise talebimiz şu; 

Karşı teminat alınacak iş olmadığından dolayı, teminat mektuplarının tutulması gerekliliği 

artık ortadan kalkmıştır.  



 

 

 

 

Zaten işler devam etseydi, bugüne kadar çoktan tamamlanacaktı. 

Dolayısıyla teminat mektuplarının acilen bizlere iade edilmesi ve komisyonlarının ortadan 

kaldırılması; bu noktada ülkelerimiz arasında güvenin yeniden tesis edilmesi açısından çok 

önemli bir yere sahip.  

 

Sayın Suveyhli; 

Kıymetli Katılımcılar;  

 

Sözlerimin sonunda, toplantımıza teşrifleriniz için sizlere tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Toplantımızın her iki ülkeye ve özellikle de sektörümüze fayda sağlaması temennisiyle, 

saygılar sunuyorum.  

 


