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Türkiye-Libya Bankacılık İlişkileri Çalıştayı 

26 Ocak 2021, 11.30 

 

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, 

Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanımız Murtaza Karanfil, 

Türkiye-Afrika İş Konseyi Koordinatör Başkan Yardımcısı ve 

Moderetörümüz Süleyman BOŞÇA,  

Değerli Katılımcılar, 

 

Teşekkür ederim Süleyman Bey. 

Öncelikle herkese sağlıklı günler diliyor, sizleri şahsım ve DEİK adına 

saygıyla selamlıyorum. 

Programı birlikte gerçekleştirdiğimiz Kurucu Üyelerimiz Türkiye 

Müteahhitler Birliği (TMB), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım 

Bankaları Birliği’ne (TKBB) teşekkür ediyorum. 

Bugün Libya ile ticarette gıda, demir çelik, inşaat, enerji, sağlık gibi 

muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren 60 firma ve ülkemizde faaliyet 

gösteren 15 bankanın temsilcileri ile bir aradayız. Amacımız, firmalarımızın 

Libya ile ilişkilerde bankacılık alanında yaşadığı sorunları konuşmak. Elde 

ettiğimiz çıktıların, yaşanılan sorunların çözümünde önemli bir yol haritası 

olmasını diliyorum. 

Gerek tarihi gerek siyasi gerekse ekonomik ilişkilerimizden ötürü 

Libya, ülkemizin Kuzey Afrika’daki en önemli ortaklarından biri.  
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Ve ülkemiz Libya’nın demokrasi mücadelesinde yanında yer alıyor.  

Bir taraftan devletimizin diplomasisi yürütülürken, biz de iş dünyası 

temsilcileri olarak, ticari diplomasimizi aksatmadan sürdürüyoruz.  

2019 yılında Türkiye ve Libya arasındaki 2,5 milyar $’lık ticaret 

hacmimizi, 2020 yılının ilk 11 ayında 3 milyar $’ın üzerine çıkardık. Bir 

gelişme var ancak bu rakamı daha üst seviyelere çekmek için bazı 

problemleri de aşmamız gerekiyor.  

Dış ticaretimizin yanı sıra Türk müteahhitlik sektörümüz Libya’da 

önemli işlere imza attı ve atmaya da devam ediyor. 1972 yılından bu yana 

Libya’da faaliyet gösteren müteahhitlik şirketlerimiz şu ana kadar 29 milyar 

$ tutarında proje gerçekleştirdi.  

Libya ile ticari ilişkilerimizde müteahhitlerimizin toplam 4,5 Milyar $’ı 

bulan alacak ve kayıpları ve bankacılık tarafında firmalarımızın karşı 

karşıya kaldığı problemleri biliyoruz. DEİK olarak geçtiğimiz Şubat ayında 

gerçekleştirdiğimiz ankette, firmalarımızın çoğunlukla bankacılık tarafında 

yaşadıkları problemleri ifade etmeleri de bunu kanıtlar nitelikte.  

Ayrıca, Libya’nın önümüzdeki yıllarda yeniden yapılanması sürecinde 

dünya çapında kendisini kanıtlamış Türk müteahhitlerimiz daha aktif rol 

almak istiyor 

Geçtiğimiz yıl tüm dünya için zorlu bir dönem oldu. İnsanoğlunun 

karşılaştığı zorluk karşısında çözüm geliştirerek adapte olma yeteneği ile, 

bizler de sürece hızla adapte olduk, hayatlarımızı bu çerçevede sürdürdük. 

Covid-19 ile birlikte, yeni kavramlar hayatımıza girdi. 
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Dijital teknolojiler ve yapay zeka hayatımızda, düşündüğümüzden 

daha fazla ve daha hızlı şekilde yer aldı. 

Globalleşme yanında glokalleşmeyi de konuşmaya başladık. 

Rekabetçilikte, ölçek ekonomisinin tek kaynağa bağlı olmanın 

risklerini de getirdiğini ve kaynak çeşitliğinin önemini daha net anladık. 

Lojistikte, uzaklık ve yakınlık kavramlarının yanında “ulaşılabilirlik” 

kavramı ortaya çıktı. Tedarik Zinciri kavramı daha önemli hale geldi. 

Ve son kavram da “güven” kelimesi. Ülke, firma ya da sektör ayırımı 

yapmadan, tedarik zincirini kopartmadan ayakta kalanlar ve muhataplarına 

güven duygusunu daha iyi verebilenler sürecin kazananları olacak. 

DEİK olarak, 146 İş Konseyimizle, ticari diplomasi faaliyetlerimizi ara 

vermeden sürdürerek, Türk iş dünyamızın bu sürecin kazananları olması 

için gayret gösteriyoruz. Bugün olduğu gibi, bu yolda bizlerle olduğunuz için 

teşekkür ederim. 

Sözü katılımcı firmalarımıza bırakıyor, saygılar sunuyorum. 

Nail OLPAK 
DEİK Başkanı 

 


