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tarih

TAR‹H
Baz› küçük emirlikler d›ﬂ›nda 20. yüzy›la kadar Libya topraklar›na özel bir
devlet kurulmam›ﬂt›r. Bunun sebebi bu topraklar›n genelinin çöl olmas› ve nüfus
yo¤unlu¤unun oldukça az olmas›d›r. Ancak Libya topraklar› daha Hz. Osman
(r.a.) döneminde fethedilerek ‹slâm devletinin topraklar›na kat›larak ‹frikiyye
eyaletine ba¤land›. 800 y›l›na kadar Libya hilafete ba¤l› kald›. Bu tarihten sonra
bat›daki Trablusgarb Bölgesi’ne Aglebiler hâkim oldular. Do¤udaki Bingazi Bölgesi
ise hilafete ba¤l› M›s›r Eyaleti’nin hâkimiyetinde kald›. Sonraki dönemlerde
Trablusgarb Bölgesi’ne Fat›miler, Ziriler, Murab›tlar, Muvahhidler ve Hafsiler
hâkim oldular. Hafsilerin hâkim olduklar› dönemde bölgede yine Hafsilere ba¤l›
baz› küçük emirlikler kurulmuﬂtur. Bunlardan birincisi Amiro¤ullar› (1324 1400)'d›r. Yine ayn› dönemde bat› kesimde Kad›o¤ullar› emirli¤i kurulmuﬂtur.
Bingazi bölgesi önce M›s›r eyaletinin, sonra Eyyubilerin, sonra da Fatimilerin
da¤›lmas›na kadar onlar›n elinde kald›. Fatimilerden sonra Bingazi'ye Memlükler
hâkim oldu.
16. yüzy›l›n baﬂlar›nda Bingazi Bölgesi Osmanl›lar›n eline geçti. Trablusgarb
Bölgesi’ne ise Hafisiler’den sonra 1510 - 1551 y›llar› aras›nda ‹spanyollarla Malta
ﬁövalyeleri hâkim oldular. 1551'de Osmanl› Paﬂas› Turgut Reis Trablusgarb
Bölgesi’ni de ele geçirdi¤inde Libya topraklar›n›n tamam› Osmanl›lar›n eline
geçmiﬂ oldu. Osmanl›lar Libya'ya ayr› bir eyalet statüsü verdiler ve ‹talyanlar›n
iﬂgaline kadar Libya'n›n bu statüsü devam etti.
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‹talyanlar Libya'y› 4 Ekim 1911 tarihinde iﬂgal ettiler. Ancak ‹talyan iﬂgalciler
k›y› bölgeleri ellerine geçirdilerse de iç bölgelerde ﬂiddetli bir direniﬂle
karﬂ›laﬂt›klar›ndan buralarda ilerleyemediler. Bu direniﬂte o zaman Libya'da yayg›n
olan Senusilerin önemli etkinlikleri olmuﬂtur. Senusi tarikat›n›n mensuplar› Osmanl›
Paﬂas› Fuad Paﬂa'yla iﬂbirli¤i yaparak iﬂgalci kuvvetlere karﬂ› direndiler. ‹talyanlar
taraf›ndan yenilemeyen Fuad Paﬂa, Mondros Anlaﬂmas› gere¤ince 1919'da Bab›
Ali'nin emriyle Libya'dan çekilmek zorunda kald›. Ancak Senusi ﬂeyhleri ba¤›ms›zl›k
mücadelelerini sürdürdüler. Senusilerin mücadeleleri otuz y›l sürdü. Libya'n›n
tamam› ancak Mussolini döneminde ve uzun süren askeri operasyonlar sonunda
‹talya'ya ba¤lanabildi.
II. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda Ocak 1943'te Libya müttefik kuvvetler taraf›ndan
ele geçirilerek ‹talyan’lar Libya topraklar›ndan ç›kar›ld›. Bundan sonra Trablusgarb
ve Bingazi Bölgeleri ‹ngilizlerin, Fizan Bölgesi de Frans›zlar›n idaresine geçti. Öte
yandan Senusi Emirleri’nden ‹dris Es-Senusi Libya halk›n› yeniden ba¤›ms›zl›k
mücadelesine ça¤›rd› ve bu mücadeleyi organize etmeye baﬂlad›. 24 Aral›k
1951'de de Libya'n›n ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti. BM de 1 Ocak 1952'den itibaren
Libya'n›n ba¤›ms›zl›¤›n› kabul etti.
Ba¤›ms›zl›k sonras›nda ‹dris Es-Senusi kral ilan edildi. ‹dris es-Senusi'nin idaresi
1 Eylül 1969'a kadar devam etti. Bu tarihte ﬂimdiki devlet baﬂkan› Muammer ElKaddafi'nin öncülü¤ünde gerçekleﬂtirilen askeri darbeyle Es-Senusi'nin idaresine
son verildi. K›sa süre sonra ülkenin baﬂ›na geçen Kaddafi, hala devlet baﬂkan›d›r.
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1. Ülke Profili
1.1. Genel Profil
a. Ülkenin Yeri: Kuzey Afrika ülkelerinden olan Libya kuzeyden Akdeniz,
do¤udan M›s›r, güneydo¤udan Sudan, güneyden Çad ve Nijer, bat›dan Cezayir
ve Tunus ile çevrilidir
b. Yüzölçümü : 1.775.500 km2
c. Co¤rafi Koordinatlar› : 25 00 N, 17 00 E
d. S›n›r Komﬂular›: Cezayir 982 km, Çad 1.055 km, M›s›r 1.115 km, Nijerya
354 km, Sudan 383 km, Tunus 459 km
e. Sahil Uzunlu¤u : 1,770 km
f. ‹klim : Libya ‹klimi yükseklik ve denize yak›nl›k bak›m›ndan çeﬂitlilik arz
eder. Fakat genel olarak ülke, çöl ikliminin tesiri alt›ndad›r. Yazlar› oldukça s›cak
ve kurak, k›ﬂlar› ço¤unlukla ›l›k ve az ya¤›ﬂl› geçer. Bu ya¤›ﬂlar, birkaç haftay›
bulmaz. Bahar aylar›nda güneyden esen Ghibli rüzgâr›, Sahran›n kavurucu
s›cakl›¤›n› kuzeye do¤ru taﬂ›r.
K›y› bölgelerde Akdeniz ‹klimi ve k›y›ya yak›n ve paralel uzanan yaylalarda
yüksek ova iklimi hüküm sürer. Libya’da genel olarak y›ll›k s›cakl›k ortalamas›
k›ﬂ›n 15°C ve yaz›n 38°C civar›ndad›r. Bugüne kadar en fazla (rekor seviyede)
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s›cakl›k, 1922 y›l›nda Aziziye Bölgesi’nde 58°C olmuﬂtur. Y›ll›k ya¤›ﬂ ortalamas›
Trablus’ta 400 mm, Sirenaik’de 500 mm’dir.
g. Genel Topografya ve Bitki Örtüsü: Kuzey yükseltiler, ço¤unlukla üzüm
ba¤lar› ve meyve bahçeleri ile kapl› iken, güney bölgelerde koruluklar, bodur
çal›lar ve otlara rastlan›r. Daha güneyde ise bu bitki örtüsü de bulunmaz ve
kavurucu s›cakl›¤›n getirdi¤i yar› yar›ya çatlam›ﬂ çöl topraklar› mevcuttur. Trablus
Bölgesi, tar›m ürünleri bak›m›ndan en fazla verimin al›nd›¤› vahalara sahiptir.
K›y› ile Nefusa Da¤› aras›nda yer alan Gefera Ovas› umumiyetle a¤açl›k bölge
olup, verimli topraklara sahiptir. Çöllerin bol oldu¤u Fizan Bölgesi’nde ise yer yer
görülen vahalar sadece hurma a¤ac› yetiﬂtirilmesine imkan verir.
h. Baﬂl›ca Do¤al Kaynaklar›: Libya’n›n en önemli do¤al kaynaklar› ekonominin
önemli bir bölümüne hükmeden do¤al gaz ve petroldür. 2005 hesaplar›na göre
petrol rezervleri 39 milyar varil ve do¤al gaz rezervleri 52 trilyon cm3 olmuﬂtur.
Di¤er önemli do¤al kaynaklar› alç›taﬂ›, kireçtaﬂ›, deniz tuzu, potas ve natrondur.
›. Toplam Tar›m Alanlar›: Libya topraklar›n % 1,03 ü iﬂlenebilir tar›ma
elveriﬂli arazi durumundad›r.
Daimi Ekinler: %0
Otlaklar: %8
Ormanlar ve Ormanl›k Arazi: %0
Di¤er: %91
Sulamal› Tar›m Alanlar›: 4.700 km2
i. Yer Hareketleri ve Çevresel Faktörler: Ülkede s›n›rl› su kaynaklar› ve
çölleﬂme iki önemli çevresel faktör durumundad›r. Ülkenin tar›ma elveriﬂli
alanlar›nda y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ yaln›zca 200-600 milimetre aras›ndad›r. “Büyük
Suni Nehir Projesi” ( Great Man Made River/ GAMMRA) su ihtiyac›na çözüm
getirmek amac›yla üretilmiﬂtir.
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1.2. Halk
a. Nüfus : Amerikan hükümetinin hesaplamas›na göre 2004 y›l›nda ülke
nüfusu 5.631.585 olarak belirlenmiﬂtir. ( Libya’da yaﬂayan Saharan Afrikal›lar›n›
da içermektedir.) 2004 Libya nüfus say›m›na göre ise 5.882.667 olarak
hesaplanm›ﬂt›r .
b. Nüfus Art›ﬂ H›z› : 2004 y›l›nda nüfus art›ﬂ h›z› yüzde 2,4 olmuﬂtur.
c. Demografi : Libya ülkemiz gibi genç bir nüfusa sahiptir. Nüfusun yüzde
50’si 15 yaﬂ›n alt›ndad›r. Sadece nüfusun yüzde 0,95’i 65 yaﬂ›n üzerindedir.
2004 hesaplamalar›na göre do¤urma oran› binde 27,2 ve ölüm oran› binde
3,5’dir. Her kad›n ortalama olarak 3,5 bebek dünyaya getirmektedir. Ortalama
yaﬂam beklentisi 76,3 y›l olup, bu oran erkeklerde 74,1 kad›nlarda 78,6 y›ld›r.
d. Okuma Yazma Oran› : Libya'da e¤itim ücretsizdir ve devlet tekelindedir.
Devlet kontrolü d›ﬂ›nda e¤itim ö¤retime izin verilmez. ‹lkokula 6 yaﬂ›nda baﬂlan›r,
6 y›l sürer. Ayn› ﬂekilde orta ö¤retim (ortaokul ve lise) de 6 y›l sürer. 3000 ilkokul,
1600 genel ortaö¤retim kurumu, 200 mesleki ortaö¤retim kurumu bulunmaktad›r.
Libya'n›n 6 üniversitesi, 7 yüksek okulu, 2 araﬂt›rma enstitüsü mevcuttur. Ayr›ca
çok say›da meslek yüksek okulu bulunmaktad›r. Bu ülkede üniversite ça¤›ndaki
gençlerin % 10'u üniversiteye kay›t yapt›rmaktad›r. Okuma yazma bilenlerin oran›
da % 64'tür.
e. Etnik Gruplar : Libya nüfusunun % 92'sini Araplar oluﬂturur. Araplar›n
% 99'dan fazlas› Müslüman’d›r. Araplardan sonra % 3 orana sahip olan Berberiler
gelir. Berberilerin tamam› Müslümand›r. Kalan nüfusu Kulafl›lar (% 2), Tebular
(% 1'den az), Beriler (% 1'den az), Avrupa as›ll› H›ristiyanlar (% 1'den az),
Yahudiler (% 1'den az) gibi etnik unsurlar oluﬂturmaktad›r. Kulafl›lar›n, Tebular›n
ve Berilerin tamam› Müslümand›r.
f. Dinler : Resmi din ‹slam’d›r. Halk›n % 99'u Müslümand›r. Müslümanlar›n
büyük ço¤unlu¤u Sünnidir. Az say›da Hariciyye mezhebinin bir kolu olan ‹badiye
mezhebi mensubu bulunmaktad›r. Sünnilerin ço¤unlu¤u Malikidir. Az say›da da
Hanefi ve ﬁafii vard›r. Yüzde 1'lik nüfusu da iﬂgal döneminde bu ülkeye yerleﬂtirilmiﬂ
olan Avrupal› H›ristiyanlarla, yerli Yahudiler oluﬂturmaktad›r. Libya Yahudilerin
% 90'dan fazlas› ‹srail'e nakledilmiﬂtir.
g. Diller: Resmi dil Arapça'd›r. Halk›n ço¤unlu¤u da Arapça konuﬂmaktad›r.
Bunun yan› s›ra Berberice baﬂta olmak üzere baz› etnik diller de konuﬂulmaktad›r.
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1.3. Yönetim
a. Ülkenin Resmi Ad› : Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya/Libya
Arap Sosyalist Halk Cemahiriyesi
b. Yönetim ﬁekli : Cumhuriyet ile yönetilmektedir.
Ülkede Kaddafi’nin gücü a¤›rl›ktad›r.
Devlet ﬂekli Cemahiriye-Halklar›n Cumhuriyeti olarak aç›klanmaktad›r. Ülke
1977 y›l›ndan bu yana Lider Kaddafi taraf›ndan yaz›lan “Yeﬂil Kitap” ta belirtildi¤i
ﬂekilde, kayna¤›n› islamiyet, sosyalsizim ve kabile yaﬂam›ndan alan “Üçüncü
Evrensel Teori”nin genel çerçevesini çizdi¤i bir yönetim ﬂekline sahiptir. Piramid
ﬂeklinde bir idari yap›lanmas› olan Libya, en küçük idari birim olan 1500 mahalleye
ayr›lm›ﬂt›r. Her mahalle kendi yasama (temel halk kongresi) ve yürütme (Halk
Kongresi) güçlerine sahiptir. Mahalleler yine yasama ve yürütme güçlerine ve
kendi bütçesine sahip 26 Klent Konseyi’ne ba¤l›d›r. 2000 y›l›nda kurulan Kent
Konseyleri do¤rudan Bakanlara ba¤l› olarak çal›ﬂmaktad›r.
Üyeleri Temel Halk Kongreleri ve Halk Komiteleri Sekreterlerinden oluﬂan
Genel Halk Kongresi en yüksek yasama organ›d›r ve y›lda iki defa toplanmaktad›r.
Ülkede politik parti bulunmamaktad›r. Yürütme erkini oluﬂturan Bakanlar do¤rudan
Devlet Baﬂkan› taraf›ndan atanmaktad›r. Devlet Baﬂkan› Albay Kaddafi 1969
y›l›nda yap›lan askeri bir darbenin ard›ndan yönetime gelmiﬂtir.
Libya Devrim Konseyi; Devlet Baﬂkan› dahil olmak üzere, dört asker üyeden
oluﬂmakta ve en yüksek yönetim birimini temsil etmektedir. Ülke yönetimine
iliﬂkin genel ilkeleri belirleyen Anayasa “ Constitutional Proclamation” ise 11
Aral›k 1969’da ilan edilmiﬂtir.
c. Baﬂkenti : Trablusgarb (Bat› Trablus) /Tripoli
d. Di¤er ﬁehirler : Bingazi, Missuruta, Zaviya, Tobruk, Gharian, El Bde,
Derna, Sebha, Sirte ve Al Khoms
e. Liman ﬁehirleri : Trablus, Bingazi, Missuruta, Derne, Tobruk, Brega,
Khoms, Zwara, Siret
f. Anayasa : 11 Aral›k 1969, 2 Mart 1977
g. Devlet Baﬂkan› : Muammera Kaddafi
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1.4. Ekonomi
a. Temel Ekonomik Göstergeler :
Gayri Safi Milli Has›la : 48,19 milyar Dolar ( 2005)
Büyüme Oran›: % 8,5 (2005)
Kiﬂi Baﬂ›na Düﬂen Milli Gelir : 8400 Dolar (2005)
Sektörlerin GSMH ‹çerisindeki A¤›rl›kl› Da¤›l›m› :
Tar›m % 7,6
Sanayi % 49,9
Hizmetler % 42,5
Tar›msal Ürünler : Bu¤day, arpa, zeytin, turunçgiller, sebze, soya fasulyesi
Sanayi Ürünleri : Petrol, demir, çelik, g›da üretimi, tekstil, el ve sanat ürünleri,
çimento
‹ﬂgücü : 1.640.000 kiﬂi.
‹ﬂgücünün A¤›rl›kl› Da¤›l›m›:
Tar›m % 17
Sanayi % 29
Hizmetler % 54
‹ﬂsizlik Oran› : % 30 ( 2005)
Enflasyon Oran›: % 1 (2005)
Bütçe Gelirleri: 25,34 milyar Dolar.
Bütçe Harcamalar›: 5,6 milyar Dolarl›k sermaye harcamalar› dahil 15,47
milyar Dolar.
Kamu borçlar› /GSMH oran› : % 8
Elektrik Üretimi : 14,4 milyar kilovatsaat (2003),
Elektrik Tüketimi : 13,39 milyar kilovat saat (2003)
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Petrol Üretimi :643 bbl/gün
Petrol Tüketimi :236. 000 bbl/ gün
Do¤al Gaz Üretimi : 6,18 milyar m3
Do¤al Gaz Tüketimi :5,41 milyar m3
Do¤al Gaz ‹hracat› :770 milyon m3
Do¤al Gaz ‹thalat› : 0 m3

Ülkenin D›ﬂ Ticaret Politikas›
Libya’da ticareti büyük ölçüde etkileyecek ithalat ve miktar k›s›tlamalar› yoktur.
Resmi kurla ithal edilen mallar›n ihrac› yasak oldu¤u gibi, girdileri resmi kurdan
ithal edilerek üretilen mallar›n ihrac› da ya izne tabi ya da ihracat yapacaklara
uygulanan sat›ﬂ fiyat›ndan yap›lmaktad›r.
Libya piyasas›nda fiyatlar›n düﬂük olmas›, komﬂu ülkelere mal kaç›r›lmas›n›
teﬂvik etmekte ve bu iﬂin önüne geçme çabalar› gümrüklerde bezginlik verici
denetimlereneden olmaktad›r. Bu amaçla, s›n›r ticareti kontrol alt›na al›nm›ﬂ,
pek çok malda ithal ikamesi hedeflenmiﬂ ve maksad› gerçekleﬂtirmek için sanayide
büyük yat›r›mlar planlanm›ﬂt›r. (izto.org.tr)
Denge : 14,44 milyar Dolar (2005),
‹hracat : 30,79 milyar Dolar (2005),
‹hracat Orta¤› Ülkeler : ‹talya %37, Almanya %16,6, ‹spanya %11,9, Türkiye
%7,1, Fransa %6,2, (2004)
‹thalat : 10,82 milyar
‹thalat Orta¤› Ülkeler : ‹talya %25,5, Almanya %11, Kuzey Kore %6,1,
‹ngiltere %5,4, Tunus %4,87, Türkiye %4,6 (2004)
D›ﬂ Borç : 4.267 milyar Dolar
Para Birimi ve De¤eri : Libya Dinar›
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Libya Dinar›n›n Dolar/EURO Karﬂ›s›ndaki De¤eri :
1.3 LYD (2005),
1.305 LYD (2004)
1.2929 LYD (2003)
1.2707 LYD (2002)
0.6051 LYD (2001)
1 Euro: 1,6 LYD

1.5. Ulaﬂt›rma
a. Karayollar›
Libya’n›n yol a¤› uzunlu¤u 1978’den bu yana geniﬂletilmektedir. Libya’daki
8.800 km uzunlu¤undaki yol a¤›n›n yar›s› kald›r›mla döﬂenmiﬂti. 1985 y›l›na
gelindi¤inde Libya’da 23.000 ile 25.600 kilometre aras›nda uzunlu¤a sahip
kald›r›ml› yollar vard›.Kald›r›mla kaplanm›ﬂ yollar Al Kufrah,Marzuq ve Sabha’n›n
kuzey ve güney vahalar›nda bulunmaktayd›.1990 y›l›nda Libya tahmini 47.950
km’si kald›r›mla kapl› toplam 83.200 kilometre uzunlu¤unda yol a¤›na sahipti.
Bu yollar uzak yerleﬂim yerlerinin izolasyonunun sona ermesinde çok etkili
olmuﬂtur. Özellikle,çöl vahalar›ndaki tar›msal projeler, bu yollar›n ürün
pazarlamas›ndan faydalanm›ﬂt›r.
Ulusal Genel ﬁirket tüm yol yap›m ve bak›m› ile ilgilenmektedir.Libya’daki
anayol 1.822 kilometre olan ulusal sahil yoludur.Bu yol Tunus s›n›r›ndan M›s›r
s›n›r›na kadard›r ve Tripoli ve Benghazi boyunca geçer. Libya’n›n yollar›n›n yaklaﬂ›k
üçte ikisi asfalt yoldur ya da ziftle elden geçirilmiﬂtir.1970’ler ve 1980’ler boyunca
Libya’daki taﬂ›t say›s› artm›ﬂt›r.1985’de 313.000 otomobil ve traktör ve yaklaﬂ›k
70.000 otobüsün kayd› yap›lm›ﬂt›r.
b. Boru Hatlar›
Libya 2004 y›l› itibariyle 225 kilometre kondansat (yo¤usku) boru hatt›, 3611
kilometre gaz boru hatt›na ve 7252 kilometre petrol boru hatt›na sahiptir.
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c. Demiryollar› : 1965’den beri Libya’da hiçbir demiryolu çal›ﬂmamaktayd›.
Yeni teﬂkil edilen Demiryollar› Kurulu 2000 y›l›nda 750 personeliyle Çin Sivil
Mühendislik Yap› Ortakl›¤› ile 477 Milyon Dolarl›k bir anlaﬂma imzalad› ve Libya’da
ulusal bir demiryolu sistemi yap›m› plan›n›n ilk evresini baﬂlatm›ﬂ oldu. Anlaﬂman›n
içeri¤i Tunus ve Kuzey Bat› Libya aras›ndaki s›n›r noktas› olan Ras Ajdir’den
Tropoli’ye kadar 16 istasyonlu 163 kilometrelik bir demiryolu inﬂa edilmesi
planlanm›ﬂt›r.
d. Limanlar: Libya çok uzun limanlara sahiptir ve Benghazi, Al Khums, Marsa
al Burayqah, Marsa al Brega, Marsa al Hariqah, Misratah, Ras Lanuf, El Sider,
Tobruk, Tripoli ve Zuetina gibi limanlar petrol terminali olarak kullan›lmaktad›r.
2004’de Tripoli’deki liman›n kapasitesi büyütüldü. Libya, ticaret filosunu geliﬂtirmek
için, 1970’lerin ortalar›nda gemi kazanc› program›na baﬂlad›. Fakat dünya
çap›ndaki rekabeti hesaba katmad› ve 1977’de toplam tonaj›n›n yüzde 70’i sonuç
vermedi. Libya 1985’de tankerlerinin bir k›sm›n› sat›p 14 tane petrol tankeri ve
18 tane kargo gemisi sat›n ald›. 1997’de ticaret filosu 11 petrol, 2 gaz ve 4 ürün
tankerinden oluﬂmaktayd›. 2002 y›l›nda bir kargo gemisi 25 mürettebat›yla batt›.
Daha sonra, Libya Hükümeti 32 tane yeni gemi almak için 10 milyar Dolar›;
harcanaca¤›n› bildirildi.
e. Havaalanlar›: Libya 132 tane kullan›labilir havaalan›na sahiptir ve bunlardan
57 tanesinin daimi pisti vard›r. 4 tane uluslararas› havaliman› vard›r: Tripoli
Uluslararas› Havaliman› (Tripoli’ye 34 kilometre); Benina Havaliman› (Benghazi’ye
19 kilometre); Sabha Havaliman› ve Misratah Havaliman›. Ayr›ca Ghat, Ghadamis,
Al Kufrah, Marsa al Buraygah, Tobruk’daki küçük havaalanlar› gibi 10 tane daha
havaalan› vard›r.
Birleﬂmiﬂ Milletlerin Libya’ya karﬂ› tutumundan 1992 ve 1999 y›llar› aras›ndaki
uçuﬂlar yasaklanm›ﬂt›r ve havac›l›k kötüye gitmiﬂtir. Bu süre zarf›nda bir çok Libya
uça¤› seferden kald›r›lm›ﬂt›r. Havaalan› altyap› sistemini ve hava trafik kontrolü
a¤›n› geliﬂtirmek için 2001 y›l› ortalar›nda 800 milyon Dolarl›k bir program
onaylanm›ﬂt›r.2003 Eylül ay›nda Birleﬂmiﬂ Milletlerin önleminin 2004 ﬁubat ay›nda
uçuﬂ yasa¤›n›n ve 2004 Nisan ay›nda Libya’ya karﬂ› olan ticari yasa¤›n kalkmas›ndan
beri 20’den fazla havayolu ﬂirketi yeniden Libya’ya uçmaya baﬂlad›.
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2.Genel Ekonomik Yap›
1961 y›l›na kadar dünyan›n en fakir ülkelerinden biri olan Libya’da petrol
ihrac› ile birlikte bilhassa 1980’li y›llar›n baﬂ›nda kiﬂi baﬂ›na düﬂen milli gelir Suudi
Arabistan’dan daha fazla idi. Libya ekonomisi ülke üretiminin temelini teﬂkil eden
hidrokarbon üretimine ba¤›ml› bir geliﬂme göstermektedir. ‹hracat gelirinin yüzde
95’i ve Gayri Safi Milli Hâs›la’n›n yüzde 30’unu hidrokarbon sektörü sa¤lamaktad›r.
‹malat sanayi ve tar›m sektörü yüzde 5-10’nu teﬂkil etmektedir. Ülke nüfusunun
ço¤u Akdeniz sahilinde yaﬂamakta ve tar›mla u¤raﬂmaktad›r. Tar›m sektörü aktif
iﬂgücünün yüzde 13’ünü istihdam etmektedir.
1988 y›l›nda liberalleﬂmeye do¤ru ad›mlar at›lmas›yla tar›m, sanayi ve ticarette
küçük çapta giriﬂimlere izin verildi. 1992 y›l› Eylül ay›nda ç›kan özelleﬂtirme yasas›
ile özel sektörün ekonomiye katk›s› sa¤land›. Buna karﬂ›l›k, hükümet, özel sektörü
kontrol alt›nda tutmak, fahiﬂ fiyat art›ﬂlar›n› ve karaborsay› önlemek için kurulan
“Temizlik Komiteleri” vas›tas› ile çok say›da özel iﬂyerini kurallara uymad›¤›
gerekçesiyle kapatm›ﬂt›r. Hidrokarbon sektörü, Missurata Demir Çelik kompleksi,
ODAC ve Büyük Sun’i Nehir Projesi (GAMMRA) gibi sanayi projeleri, baz› tar›m
projeleri ile sa¤l›k ve e¤itim hizmetleri özelleﬂtirme kapsam› d›ﬂ›nda tutuldu.
Büyük 1 Eylül Devrimi ile birlikte kalk›nma programlar› yeniden gözden
geçirilmiﬂ ve öncelikli olarak tar›mda kendine yeterlilik, a¤›r sanayinin geliﬂtirilmesi
ve üretim kapasitesinin art›r›lmas›, konut ve sosyal hizmetlerin iyileﬂtirilmesi
hedeflenmiﬂ, Libya mevcut sanayi projelerinin finansman›n› ülke kaynaklar›ndan
karﬂ›lamay› amaçlam›ﬂ ve d›ﬂ kredi sa¤lama yerine projelerin yap›m›n› üstlenen
firmalar›n alacaklar›n› geciktirmeyi tercih etmiﬂtir. Libya’n›n ekonomik ve mali
durumu, Birleﬂmiﬂ Milletlerin ekonomik yapt›r›mlar› ve petrol fiyatlar›ndaki
düﬂmeye ba¤l› olarak menfi yönde etkilenmiﬂtir. Nitekim 1997 y›l›nda d›ﬂ ticaret
dengesi 4,5 milyar Dolar dolay›nda fazlal›k göstermekte iken 1999 y›l›nda d›ﬂ
ticaret dengesi 3,3 milyar Dolara gerilemiﬂtir. D›ﬂ ticaret aç›¤› nedeniyle yat›r›m
harcamalar› ve ithalatta k›s›tlamalar olmuﬂtur.
Libya, Yat›r›mlar› Koruma Kanunu ve Yabanc› Sermaye’yi Teﬂvik Kanunu ile
Arap ülkeleri ile ekonomik ve ticari iliﬂkiler geliﬂtirme amac›yla serbest bölge
kurulmas›na iliﬂkin kanunu kabul etmiﬂtir.
Libya ekonomisinde 1969 Devrimi’nden ve özellikle 1977’de ilan edilen
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“Cemahriye” düzeninin uygulanmas›ndan itibaren sosyalizm benzeri merkeziyetçi
ve devletçi bir sistem egemen olmuﬂtur. Ancak, Cemahiriye düzeninin öngördü¤ü,
iﬂçi iﬂveren ayr›m›n›n ve kâr kavram›n›n kald›r›lmas› ve böylelikle parayla al›ﬂveriﬂin
yerini takas usulünün almas› gibi ütopik hedefler gerçekleﬂtirilememiﬂ. Bu nedenle
Libya, benzer sistemleri uygulamaya çal›ﬂan ülkelerde yaﬂanan sorunlarla yüz
yüze gelmiﬂtir. 1998 y›l›ndan itibaren kontrollü bir biçimde özel ticaret izni
verilmesine baﬂlanm›ﬂt›r.
Petrol Libya’n›n en önemli kayna¤›d›r. Bütçe gelirinin yüzde 95’i petrolden
elde edilmektedir. Bu durum tabiat›yla ülke ekonomisinin petrol fiyatlar›n›n dünya
piyasalar›ndaki dalgalanmalar›ndan ciddi ﬂekilde etkilenmesine neden olmaktad›r.
Libya yönetimi, ülkenin sadece yüzde 1,2 sini oluﬂturan yaklaﬂ›k 20.000 km2
büyüklü¤ündeki ekilebilir arazide sulama projelerine ve içme suyu tedarikine
büyük önem vermektedir. Demir, çelik ve çimento d›ﬂ›nda sanayi sektörü
geliﬂmemiﬂtir. Çok say›da kurulmuﬂ fabrika vard›r; ancak çok rand›mans›z olarak
çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Turizm potansiyeli bulunmakla birlikte, tesis say›s› alt yap› ve
iﬂletmecilikte yetersizdir.
1998 – 1999 y›llar›nda yaﬂanan sosyo ekonomik zorluklar›n ard›ndan ithalat›n
k›s›tlanmas›, üretimde verimlili¤in ve vergi gelirlerinin artt›r›lmas›, kamu ﬂirketlerinin
halka aç›lmas›, at›l durumda bulunan turizm sektörünün canland›r›lmas› ve
fiyatlar›n kontrolü amac›yla baz› tedbirler al›nm›ﬂt›r. Ancak özellikle dar gelirli
gruplar ile ticaretle u¤raﬂanlar›n tepkileri üzerine söz konu tedbirler tam olarak
uygulanmam›ﬂt›r. Yabanc›lar›n gelip, kurdu¤u ortakl›klarda da genelde yabanc›
iﬂ gücü çal›ﬂt›r›lmaktad›r.
1998 y›l›ndan itibaren ekonomide göreli bir serbestleﬂme sa¤lanm›ﬂ; ancak
serbestleﬂme uygulamalar›ndan sonra toplumdaki gelir farkl›l›klar›n›n ve bundan
duyulan rahats›zl›klar›n artt›¤› gözlemlenmiﬂ, özellikle gençler aras›nda iﬂsizlik
oran› yükselmiﬂtir.
BM yapt›r›mlar›n›n 2004 y›l›nda ask›ya al›nmas›yla, petrol üretim ve dolum
tesislerinin onar›m ve yenilenmesi önündeki engeller ile petrol arama çal›ﬂmalar›nda
kullan›lan donan›mlar›n d›ﬂal›m›na iliﬂkin yasalar kald›r›lm›ﬂt›r.
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3. Ülkenin Ekonomik Altyap›s›
3.1. Mali Altyap›
Libya’da mali y›l, 1 Ocak - 31 Aral›k tarihlerini kapsamaktad›r. Vergiye esas
matrah, y›ll›k olarak belirlenmektedir. Beyannameler temmuz ay› içerisinde
verilmektedir.
Ülkemizden farkl› olarak, inﬂaat sektöründe gelire esas matrah tutar› y›llara
sari olarak verilmemektedir. ‹nﬂaat sektöründe de beyannameler y›ll›k olarak
verilmektedir.
Vergi, yurt d›ﬂ›ndan gelen ürünlerde dahil toplam sat›ﬂlar üzerinden
ödenmektedir.

3.1.1. Vergi Türleri, Bunlar›n Miktar Ve Dönemleri
Vergi Sisteminde 2003 y›l› sonras›nda iyileﬂtirmeye gidilmiﬂtir. Libya’da faaliyet
gösteren yabanc› firmalar›n ﬂubelerinin yükümlü oldu¤u baﬂl›ca vergi türleri :
Baﬂl›ca Ücretler üzerinden al›nan vergiler:
Kurumlar Vergisi
Cihad Vergisi
Damga Vergisi’dir.
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Vergi sisteminde iyileﬂtirmeye gidilmeden önce a¤›r vergi yükümlülü¤ü vard›.
Beyan edilen gelirlerin yüzde 60’› vergiye tabi idi. Ayr›ca Filistin’e yard›m amaçl›
yüzde 3’de “cihat vergisi” ödenmek suretiyle toplamda yüzde 63 oran›nda vergi
yükümlülü¤ü bulunmaktayd›.
01.01.2004 tarihinden itibaren vergi oranlar›nda iyileﬂtirmeye gidilmiﬂtir. Vergi
oranlar› dilimlere ayr›lm›ﬂt›r.
Dilimler ﬂu ﬂekilde belirlenmiﬂtir:
Gelir (Dinar)

Veri Oran›

200.000

yüzde 15,

200.000–300.000

yüzde 20,

300.000–500.000

yüzde 25,

500.000–1.000.000

yüzde 30,

1.000.000 1.500.000

yüzde 35,

1.500.000 yukar›s›

yüzde 40

olarak belirlenmiﬂtir.
Vergiye esas matrah belirlendikten sonra söz konusu tutar, dört eﬂit taksitle
ödenmektedir.
Libya'da bütün sözleﬂmeler, vergi dairesi tasdikine tabiidir. Vergi dairesine
onaylat›lan sözleﬂmelerin, bedellerinin hepsi 60 gün içerisinde Maliye Bakanl›¤›’na
tescil ettirilmelidir. Bu sözleﬂmelerin yüzde 2’si oran›nda vergilendirilmesi
zorunludur. Ödenen yüzde 2 tescil vergisi üzerinden yüzde 0,5 oran›nda damga
vergisi al›nmaktad›r. Ayr›ca yüzde 0,5 oran›nda harç ödenmektedir. Böylece iﬂin
daha baﬂlang›c›nda elde edilen gelirler, vergi dairesinde kay›t alt›na al›nmaktad›r.
Sonuç olarak ülkede vergi ödenmesi oldukça düzenlidir. Her istihkak, vergi
dairesinin onay›ndan geçmektedir.
Yeni sistemde de yabanc› ﬂirketler, kurumlar vergisine ilaveten, 1970/44
kanun uyar›nca yüzde 4 oran›nda cihat vergisi ödemekle yükümlüdür. Kiﬂisel
gelir üzerinden de yüzde 3 cihat vergisi ödenmeye devam edilmektedir. Özetle
maksimum yüzde 44 gelir vergisi ödeme yükümlülü¤ü bulunmaktad›r.
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Baz› özellikli iﬂlerde vergi muafiyetleri bulunmaktad›r. Bu iﬂlerde kazanç
durumunda sadece beyanname verilmekte; ancak vergi ödeme yükümlülü¤ü
bulunmamaktad›r.
Katma De¤er Vergisi ve Tüketim Vergisi di¤er vergi türlerindendir. ‹nﬂaat
malzemelerinin ço¤u tüketim vergisine tabiidir. Bu vergi oran› baz› durumlarda
yüzde 50’leri geçebilmektedir.
‹dareye direkt mal sat›ld›¤› takdirde vergi muafiyeti bulunmaktad›r.
3.1.2.Gümrük Vergisi
Libya'da önceki dönemlerde gümrükler çok yüksekti. 2005 y›l›n›n A¤ustos
ay›ndan itibaren ülkedeki gümrükler kald›r›lm›ﬂt›r. D›ﬂardan gelen makine, teçhizat
gibi malzemelerde gümrük ödenmemektedir. Sadece gümrüklerde gümrük
masraf› ad› alt›nda yüzde 4 sabit komisyon al›nmaktad›r.
3.1.3. Kambiyo Sistemi
Libya Dinar› konvertibilitesinde sorun yoktur. Serbest piyasada paralar rahatl›kla
bozdurulabilmektedir. Serbest piyasa kuru ile resmi kur aras›ndaki fark yaln›zca
yaklaﬂ›k iki sent kadard›r.
3.1.4. Bankac›l›k
Ülkede henüz geliﬂmiﬂ, yeterli bir bankac›l›k sistemi yoktur. Sadece Merkez
Bankas›, alt› ticari devlet bankas›, çeﬂitli özel sektör bankalar› ile kalk›nma
bankalar›ndan oluﬂmaktad›r. Ticari devlet bankalar›; Canahiriye ( Cumhuriye)
Bankas›, Ulusal Ticaret Bankas›, Sahara Bankas›, Umma Bankas›, Libya Arap D›ﬂ
Bankas›, Wadha Bankas›’d›r. Sahara, Umma ve Wadha Bankalar›n›n özelleﬂtirilme
süreci baﬂlam›ﬂt›r.
Ülkede yerli bankalar›n hakimiyeti bulunmaktad›r. Ancak yabanc› sermayeli
bankalar›n henüz resmiyet kazanmamakla birlikte, ﬂube açmalar›na olanak
sa¤lanm›ﬂt›r. Bankac›l›k sistemi devletin tekelinde bulunmaktad›r. Teminatlar
bak›m›ndan North African Bank yabanc› bankalara tercih edilmektedir.
3.2. Para Transferi
Para transferlerinde bir sorunla karﬂ›laﬂ›lmamaktad›r. Her gün 5000 Mark
karﬂ›l›¤› Euro’dan para göndermek ve getirmek mümkündür.
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Ülkede iﬂlerin ödemeleri akreditifler ve hakediﬂ ﬂeklinde yap›lmaktad›r.
Hakediﬂlerin Merkez Bankas› taraf›ndan transfer edilmesi gerekmektedir. Akreditif
iﬂlerde, sözleﬂmenin lokal bölümü dahil yüzde 100’ne kadar aç›labilmektedir.
Ancak bu aﬂamada keyfilikler nedeniyle para transferi konusunda sorunlar
yaﬂanabilmektedir.
Kontratlar›na akreditif ödemelerini koydurabilen firmalar ise yabanc› bankalarla
sözleﬂme yapt›klar›ndan, genel olarak ödemelerde sorunla karﬂ›laﬂmamaktad›rlar.
3.3. Teminat Mektubu
Teminat mektubu almada ciddi s›k›nt›lar bulunmaktad›r. Geçmiﬂte baz›
teminat mektuplar›n›n karﬂ›l›¤› ödenmedi¤i için Türk Bankalar›n›n teminat
mektuplar› do¤rudan kabul edilmemektedir.
‹ki ülke aras›nda gerekli ticari anlaﬂmalar henüz imzalanmad›¤› için, ArapTürk Bankas› hariç, Türk Bankalar› direkt teminat mektubu verememekte, Avrupal›
Bankalar veya di¤er Arap Bankalar› üzerinden, onlar›n kontrgarantisiyle teminat
mektubu verilebilmektedir. Bu durum Türk firmalar için a¤›r maliyet yükü anlam›na
gelmektedir.
Libya'da idareye verilecek teminat mektubunun bir Libya Bankas› üzerinden
verilme zorunlulu¤u vard›r. Ayr›ca Libya mevzuat›na göre yabanc› firmalar›n
verece¤i teminat mektuplar›n›n mutlaka yurtd›ﬂ›ndan getirilme zorunlulu¤u
bulunmaktad›r. Yabanc› bir firman›n yerel bir bankadan do¤rudan mektup almas›
mümkün de¤ildir.
Bu durumda, Libya’ya getirilecek teminat mektuplar›n›n en az iki bankadan
geçmesi zorunlu olmaktad›r. D›ﬂar›dan getirilecek bir mektubun Libya bankas›ndan
karﬂ› garanti olarak al›n›p yerel teminat mektubu sa¤lamak tek yöntemdir.
Arap-Türk Bankas›’n›n ise sermaye yap›s›ndan dolay› her firmaya teminat
mektubu verme imkan› bulunmamakta ve belli limitler dahilinde teminat mektubu
verebilmektedir. Karﬂ›l›¤›nda yüksek komisyon oranlar› talep etmesi ve karﬂ›
garantiler (mevduat blokesi gibi) istemesi, bir çok firmay› Türk Bankalar› arac›l›¤›yla
Avrupa Bankalar›ndan kontragaranti alarak Libya’daki yerel bir bankaya mektup
vermeye yöneltmektedir. Üç bankan›n yer ald›¤› böyle bir sistem yine yüksek
maliyetli olmaktad›r.
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Arap Türk Bankas› d›ﬂ›nda North African Bank taraf›ndan da teminat mektubu
verilmektedir. Bu bankan›n komisyon oranlar› daha düﬂüktür.
Libya (riskli ülkeler kategorisine girdi¤i için) teminat mektubu komisyon
oranlar› yüksektir. Yurtd›ﬂ› yüzde 2, yurtiçi yüzde 2 ve muhabir bankaya yüzde
2 olmak üzere genelde yüzde 6 komisyon ödenmektedir.
Komisyon oranlar›n›n yüksek olmas› müteahhitleri a¤›r yükler alt›nda
b›rakmaktad›r. Çünkü ülkede üstlenilen iﬂlere ait istihkaklar sözleﬂmelerde belirtilen
tarihler içerisinde ödenemeyebilmektedir. Üstlenilen iﬂlerin tamamlanmas›n›n 10
seneyi bulabilme riski, çok yüksek komisyon ödemeleriyle karﬂ›laﬂ›lmas›na yol
açabilmekte, al›nan iﬂler zararla sonuçlanabilmektedir.
‹halelerde genelde yüzde 5 kesin teminat ve yüzde 0,5 -1 oranlar›nda geçici
teminat istenmektedir. Buna mukabil yüzde 15’e kadar iﬂ avans› verilebilmektedir.
3.4. Yabanc› Sermaye
Libya’da yabanc› yat›r›m izni Libya Yabanc› Sermaye Kurulu taraf›ndan
verilmektedir. Tüm baﬂvuru süreci bu kurul taraf›ndan yürütülmektedir. Libya’da
yüzde 100 yabanc› sermayeli ﬂirketlerden çok Libyal›larla yap›lan ortakl›klar
desteklenmektedir. Hatta Libyal›lar›n yap›lacak ortakl›klarda en az yüzde 51
oran›nda yer alabilmelerini teminen 7 milyar Dolar’l›k bir ucuz kredi hatt›
oluﬂturulmuﬂtur.
Yabanc› yat›r›mc›lar› teﬂvik edici baz› kanun hükümleri mevcut olsa da bunun
yeterli olmad›¤› de¤erlendirilmektedir. Ancak ucuz enerji olanaklar›, Afrika
pazar›na yak›nl›¤› ve d›ﬂa aç›lmaya çal›ﬂan yerli bir Pazar olmas› yat›r›mc›lar› as›l
cezbeden unsurlard›r.

‹NTES GENÇ YÖNET‹C‹LER GRUBU

23

24

‹NTES GENÇ YÖNET‹C‹LER GRUBU

Türkiye ile iliﬂkileri

4. Türkiye ile ‹liﬂkiler
Libya ile iliﬂkilerimizin son bir kaç y›ld›r olumsuz seyri ekonomik iliﬂkilerimizi
de etkilemiﬂ, hatta Lider Kaddafi, Türk mallar›na karﬂ› ilan edilmemiﬂ bir boykot
da uygulam›ﬂt›r. Bu dönem zarf›nda dahil Türk ürünleri Tunus, Malta, BAE,
Lübnan, M›s›r ve hatta Yunanistan üzerinden Libya pazar›na nüfuz etme olana¤›n›
bulmuﬂtur. Çeﬂitli vesilelerle Libya Makamlar› ile yap›lan görüﬂmelerden edinilen
izlenim resmi ziyaretlerden sonra hafifletilmiﬂ bulunan bu gizli boykot, Libya
Bakanlar kurulunca 2004 y›l› ortalar›nda kald›r›lm›ﬂt›r.
4.1. Türkiye ‹le ‹kili Anlaﬂmalar
Türkiye - Libya ekonomik ve ticari iliﬂkilerinin baﬂlang›c› iki ülke aras›nda
05.01.1975 tarihinde imzalanan ‹ktisadi ‹ﬂbirli¤i ve Ticaret Anlaﬂmas›na
dayanmaktad›r. Bundan sonra, Bilimsel ve Teknik ‹ﬂbirli¤i, Sivil Havac›l›k, ‹ﬂgücü
ve Sosyal Güvenlik alanlar›nda anlaﬂmalar imzalanm›ﬂt›r. Türkiye - Libya aras›nda
18’i ola¤an ve biri de ola¤anüstü olmak üzere 19 kez Karma Ekonomik Komisyon
Toplant›s› yap›lm›ﬂt›r.
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Anlaﬂma Ad›

‹mza Tarihi

R.G. Tarihi

R.G. Say›s›

‹ktisadi ‹ﬂbirli¤i ve
Ticaret Anlaﬂmas›

05.01.1975

26.09.1975

15368

Bilimsel ve Teknik
‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›

05.01.1975

13.05.1975

15235

Ticaret Anlaﬂmas›

06.10.1996

28.08.1997

23094

‹kili Hava Ulaﬂt›rmas›
Anlaﬂmas›

11.08.1975

14.08.1979

‹ﬂgücü Anlaﬂmas›

05.01.1975

Denizcilik Nakliyat›
Ortak ﬁirketi Kurulmas›
Hakk›nda Anlaﬂma

17.05.1977

25.07.1979

16707

Ticari ve Mali ‹ﬂbirli¤i
Anlaﬂmas›

02.05.1978

13.05.1978

16286

Ortak Mühendislik ve
Müﬂavirlik Hizmetleri
ﬁirketﬂne ‹liﬂkin
Anlaﬂma

30.12.1978

30.01.1979

16535

Ortak ‹nﬂaat ve ‹ﬂletme
ﬁirketlerine ‹liﬂkin
Anlaﬂma

30.12.1978

30.01.1979

16535

Ortak Tar›m ve
Hayvanc›l›k ﬁirketlerine
‹liﬂkin Anlaﬂma

30.12.1978

30.01.1979

16535

‹ktisadi S›nai ve
Zirai ‹ﬂbirli¤i

27.06.1981

25.09.1981

17469

27.06.1981

25.09.1981

17469

09.08.1985

22.09.1985

06.08.2004

07.05.2005

Ticari iﬂbirli¤i
Protokolü
13 Eylül 1984 Tarihli
Sosyal Güvenlik
Sözleﬂmesinin
Uygulanmas›na
Dair Anlaﬂma
19. Dönem KEK Toplant›s›
Protokolü
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4.2. Türkiye ‹le D›ﬂ Ticaret
4.2.1. ‹kili Ticaret Verileri
Y›llar ‹tibariyle D›ﬂ Ticaret (1.000 Dolar)
YILLAR

‹HRACAT

‹THALAT

DENGE

HAC‹M

1992

246.597

445.496

-198.899

692.093

1993

246.269

131.021

115.248

377.290

1994

179.427

319.576

-140.149

499.003

1995

238.315

385.220

-146.905

623.535

1996

243.636

476.304

-232.668

719.940

1997

186.614

532.998

-346.384

719.612

1998

95.195

342.863

-247.668

438.058

1999

139.621

502.060

-362.439

641.681

2000

95.547

786.160

-690.613

881.707

2001

67.473

847.847

-780.374

915.320

2002

157.573

754.042

-596.470

911.615

2003

254.733

1.071.288

-816.555

1.326.021

2004

337.180

1.514.054

-1.176.874

1.851.234

2004/10

293.255

1.178.109

-884.854

1.471.364

2005/10

321.081

1.524.594

-1.203.513

1.845.675

Kaynak: D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›
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4.3. Baﬂl›ca Ticaret Ürünleri
4.3.1 Libya’ya ‹hracat›m›zda Baﬂl›ca Ürünler ($)
SITC

MADDE

2002

2003

2004

84

Giyim eﬂyas› ve aksesuarlar›

55.359.331

92.291.799

145.377.092

89

Çeﬂitli mamul eﬂya

9.365.949

22.670.694

32.674.875

04

Hububat ve mamulleri

7.695.492

32.941.641

30.129.267

69

Metallerden nihai ürünler

10.914.124

16.046.419

15.946.545

77

Elektrikli makine ve cihazlar

8.300.690

8.486.019

13.587.970

65

Tekstil elyaf› ve mamulleri

8.570.912

9.680.058

12.889.774

43

‹ﬂlenmiﬂ s›v› ve kat› ya¤lar

3.312.918

6.627.880

11.842.095

42

Bitkisel ya¤lar

1.361.594

2.872.437

7.772.216

72

Belirli san. makine ve cihazlar›

2.387.466

6.975.259

6.873.259

66

Metal d›ﬂ› mineral mamuller

4.078.375

8.197.483

6.840.989

74

De¤iﬂik sanayi kollar›nda kullan›lan
makine ve cihazlar

3.512.262

3.467.910

6.740.059

85

Ayakkab›lar vb.eﬂya

6.193.422

7.571.360

4.661.404

78

Kara ulaﬂ›m araçlar›

9.528.380

3.043.842

3.228.911

67

Demir ve çelik

11.436.597

8.952.031

3.028.944

D‹⁄ERLER‹

15.555.066

24.908.038

35.586.131

157.572.578 254.732.870

337.179.531

Genel Toplam

Kaynak: D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›
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4.3.2. Libya ile ‹thalat›m›zda Baﬂl›ca Ürünler

SITC

MADDE

33

Ham petrol

34

Havagaz›, petrol gazlar›,do¤al gaz

57

Plastik ve mamulleri

52

Anorganik kimyasallar

56

2002

2003

2004

712.242.102 1.011.665.040 1.437.313.495
13.826.493

33.738.959

33.392.867

0

6.046.544

19.038.798

640.928

5.096.922

3.307.649

Gübreler

16.373.014

4.089.805

6.106.127

D‹⁄ERLER‹

10.959.691

10.650.200

14.894.824

Genel Toplam

754.042.228 1.071.287.470 1.514.053.760

Kaynak: D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›
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5.‹nﬂaat Sektörünün Durumu
Ülkede pek çok proje yap›lmas› ihtiyac› olmas›na ra¤men, inﬂaat sektöründe
çok say›da yat›r›mlar gerçekleﬂtirilememektedir. Bütçeden inﬂaat projelerine
ödenek ayr›lsa dahi, ayr›lan bu ödeneklerin fiili olarak aktar›m›
gerçekleﬂememektedir. Yerli inﬂaat firmalar›n›n deneyimleri yetersizdir. Bu nedenle
yabanc› firmalar taraf›ndan projelerin üslenilmesine ihtiyaç duyulmaktad›r.
5.1.Kamu ‹haleleri
Libya’da 2004 y›l›nda yeni bir Kamu ‹hale Kanunu ç›kart›lm›ﬂt›r. Bu yeni ‹hale
Kanununa göre herkes dosya sat›n almak zorundad›r. ‹hale teklifleri sat›n al›nan
dosyaya göre verilmek zorundad›r.
‹haleler “Kapal› Zarf Usulüyle” yap›lmaktad›r. Zarflar aç›ld›ktan sonra teknik
yeterlili¤e sahip ve düﬂük fiyat teklifi vermiﬂ olan üç firma seçilmektedir. Daha
sonra bu firmalar aras›ndan “Pazarl›k Usulü ‹hale” yöntemiyle ihaleler
sonuçland›r›lmaktad›r.
Ülkede iﬂler, teklif birim fiyatlar›yla verilmektedir. ‹halelerde büyük rekabet
olmaktad›r. Çünkü büyüklü küçüklü pek çok firman›n ihalelere girebilmesi,
ihalelerde aﬂ›r› tenzilata gidilmesine neden olmaktad›r. Bu da yabanc› firmalar›n,
fiyatlar›n› yerli firma seviyesine indirgemelerine yol açmaktad›r. K›sacas› henüz
sa¤l›kl› bir ihale sisteminin var oldu¤unu söylemek zordur.
‹hale komisyonlar› mevcuttur. Bu nedenle ilgili komisyonlardan geçme
zorunlulu¤u bulunmaktad›r. Ülkedeki büyük projeler merkezden, küçük projeler
vilayetlerden yürütülmektedir.
5.2. Projelerin Finansman Durumu
1983’lü y›llarda Libya, petrol gelirleri kaynakl› önemli gelirler elde etmiﬂtir.
Ülkenin milli gelir seviyesi düﬂük oldu¤u için, kalk›nmak için elde etti¤i gelirlerin
büyük bir k›sm›n› yat›r›mlara ay›rm›ﬂt›r.
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Geçmiﬂte petrolden elde edilen gelirin süreklili¤i sa¤land›¤› sürece, projelerin
finansman›nda herhangi bir problem yaﬂanm›yordu. Ancak 1983’ten itibaren
petrol fiyatlar›n›n düﬂmesi nedeniyle projelerin finanse edilmesinde problemler
yaﬂanm›ﬂt›r. 1985’te ise kriz noktas›na gelinmiﬂtir.
Özetle projelerin finansman durumu petrol gelirine do¤rudan ba¤›ml›d›r. Öyle
ki ülkede petrol geliri sa¤lanamad›¤› takdirde, ihale edilen projelerin finansman›
ödenemez hale gelmektedir. Geçmiﬂ dönemlerde de bu nedenle baz› müteahhitlerin
istihkaklar› ödenememiﬂtir. Ödemelerin yap›lamamas› birçok Türk Müteahhitlik
firmas›n›n iﬂ yapamaz hale gelmesine neden olmuﬂtur. Bu da Türk firmalar›n›n
ço¤unu iflas noktas›yla karﬂ› karﬂ›ya getirmiﬂ ve üstlenilen pek çok projenin
tamamlanamamas›na neden olmuﬂtur.
5.3. Hakediﬂ Ödeme Biçim Ve Süresi
Hak ediﬂlerin ödenme süresi genel olarak 45 gündür. Ancak, genellikle bu
sürelere uyulmamakta ve ödemlerde zaman zaman dar bo¤azlar olabilmektedir.
Gecikme durumunda Merkez Bankas› taraf›ndan uygulanan faiz oran› geçerli
olmaktad›r. Ancak, bu da genelde nazariyette kalmakta, uygulamada geçerli
olmamaktad›r. Halen 95 - 96 y›llar›nda yap›lan iﬂlerin hakediﬂlerini tahsil edememiﬂ
olan firmalar bulunmaktad›r.
Genelde tüm ihalelerde yüzde 10 - 15 oranlar›nda iﬂ avans› vard›r .Ayr›ca
sözleﬂme veya hakediﬂ bedellerinin yaklaﬂ›k yüzde 5’i oran›nda ihtiyat kesintisi/blokaj
vard›r ve bu kesin kabule kadar tutulmaktad›r.
1985 krizinden sonra, Libya paras›n›n de¤er kaybetmesi nedeniyle istihkaklar›n
ödenmesi gecikmiﬂtir. Sözleﬂmelerin sabit kur üzerinden imzalanm›ﬂ olmas›
nedeniyle, Türk firmalar› da güçlükler yaﬂam›ﬂt›r.
Libya Hükümeti’nin bu konuda baz› giriﬂimleri olmuﬂtur. Tüm yabanc› firma
alacaklar› için yasal bir süreç baﬂlatm›ﬂt›r.
Libya’da 2005 y›l›nda 1 LYD 0,75 dolara düﬂmüﬂtür. Hak ediﬂlerin cari kurdan
ödenmesi, burada y›llar önce istihkaklar›n› hak etmiﬂ olan firmalar›n, 7 - 8 kat
zarara u¤ramalar›na sebep olacakt›. Buna ra¤men Libya, halen geçmiﬂ alacaklar›
ödeyememiﬂtir. Son al›nan karar gere¤ince yabanc› firmalar Libya Maliye Bakanl›¤›
ile imzalayacaklar› anlaﬂma gere¤ince eskiye yönelik alacaklar›n, 1 LD 3,5 dolar
paritesinden hesaplanarak yüzde 50’si ödenecektir. Buna karﬂ›l›k müteahhit firma
alaca¤›n›n yüzde 50’sinden feragat etti¤ine dair taahhütte bulunacakt›r. Bu
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ﬂekilde yap›lacak ödemeleri kabul eden Türk firmalar› olmuﬂtur. Yabanc› firmalar›n
da önemli bir bölümü bu yolu tercih etmiﬂlerdir.
5.4. Kamunun Sektöre Ay›rd›¤› Y›ll›k Bütçe :
2005 y›l› bütçesinde önemli projeler olaca¤› söylenmiﬂtir. Bu nedenle pek çok
müteahhitlik firmam›z da bu ülkeye yönelmiﬂtir. Ancak henüz 2005 y›l› bütçesinden
ﬂu ana kadar karara ba¤lan›p, avans› ödenen iﬂ olmam›ﬂt›r.
5.5. ‹dareler ve Yat›r›mc› Kuruluﬂlar
Türkiye’de bulunan elektrik idaresi, karayollar›, devlet su iﬂleri gibi resmi kurum
ve kuruluﬂlar›n benzerleri Libya’da da bulunmaktad›r. Bakanl›klar›n ülkemizdeki
gibi yapt›r›mc› gücü yoktur. Tek merkezden idare söz konusu de¤ildir. Ülkede
istikrar olmad›¤› için kuruluﬂlar›n yap›s› s›kl›kla de¤iﬂmektedir.
5.6. Yat›r›m Yap›lan Projelerin Ortalama Keﬂif Tutar›
Elektrik da¤›t›m ﬂebekelerinde 80-100 milyon’dan 200 milyon Dolara kadar
projeler bulunmaktad›r. Karayollar› projeleri de 70 - 100 - 200 milyon Dolar
tutar› bulabilmektedir
5.7. Rakipler
Türk müteahhitleri ülkede güçlü bir konuma sahiptirler. Ancak baz› ülkelerin
maliyet konusunda sa¤lad›klar› avantajlardan dolay› firmalar›m›z rekabette di¤er
ülke firmalar›na göre dezavantajl› konumda olabilmektedirler.
5.7.1. Yerel Firmalar
Yetenekli yerel firmalar bulunmaktad›r. Bu firmalar, son y›llarda etkinlik
kazanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Ancak yabanc› firmalar ile rekabet edebilecek düzeyde
de¤illerdir. Dolay›s›yla genelde küçük ölçekli iﬂler üstlenmektedirler. Büyük ölçekli
iﬂlere yine yabanc› firmalar girmektedir.
Yerel firmalar›n geliﬂmesinde, ülkede iﬂ üstlenerek ayr›larak, Türk
müteahhitlerinin makine parklar›na sahip olmalar› etkili olmuﬂtur. Böylece yerel
firmalar geniﬂ bir makina park›na sahip olmuﬂlard›r. Ayr›ca Libya Hükümeti
taraf›ndan tüm yabanc› müteahhitlere, yerel firmalar›n deneyim kazanarak
güçlenmeleri için, yerel müteahhitleri yan›nda çal›ﬂt›rma zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
Bu da firmalar›n, önemli derecede deneyim kazanmalar›na neden olmuﬂtur.
Dolay›s›yla yerel firmalar›n etkinli¤i artmaya baﬂlam›ﬂt›r.
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Libya’da yeni kurumakta olan pek çok yap-satç› firma bulunmaktad›r. Bu
firmalar kalitesiz üretim yapt›klar› için Türk firmalar›n›n rekabet edemeyece¤i
ölçüde düﬂük fiyatlar ile iﬂ üstlenebilmektedirler.
5.7.2. Yabanc› Firmalar
M›s›rl› pek çok yap saçt› firma bulunmaktad›r. Bu firmalar yerel firmalar gibi
yüksek tenzilatlar ile teklif verdikleri için rekabet edebilmek zordur.
‹talyan, Alman Güney Kore, Malezya firmalar›, ülkede etkin olarak proje
üstlenmektedirler.
Özellikle, Kore firmalar›, Dünya’n›n her yerinde oldu¤u gibi Libya pazar›ndada
çok rekabetçidirler. En büyük özellikleri, devletten çok ciddi destek görmeleridir.
Kore Devleti, hakediﬂlerin tahsilat›na kadar yap›lacak tüm giderleri, avans
al›nmasa dahi karﬂ›layarak müteahhide ödemektedir. Di¤er taraftan ülkedeki
iﬂçilik çok ucuzdur. Hükümlüler de ülkede istihdam edilmektedir. Bu da Türk
firmalar›n›, rekabette dezavantajl› konuma düﬂürmektedir.
Libya'da fazla say›da M›s›rl› iﬂgücü firmas› bulunmaktad›r. Ayr›ca Afrika’l›
iﬂgücü firmalar› da mevcuttur.
2005 y›l› Çin’li firmalar›n Libya inﬂaat pazar›na giriﬂ yapt›klar› y›l olmuﬂtur.
Türk firmalar›n›n karﬂ›lar›na rakip olarak, yabanc› ve yerli firmalar d›ﬂ›nda yine
Türk firmalar› ç›kmaktad›r. Türkiye’de oldu¤u gibi Libya’da da Türk firmalar›
yüksek tenzilatlar ile ihaleye girdikleri için, kendi aralar›nda çok büyük rekabet
oluﬂmaktad›r.
5.7.3. Yerel Firmalar ‹le Ortakl›k
Yerel firmalar ile ortakl›k zorunlu olmamas›na ra¤men Libya’l› firmalar ile
ortakl›k kurarak ihalelere giren firmalar›n ihaleyi alma ﬂanlar› artmaktad›r. Ancak
bu firmalar ile ortakl›k, teknik kapasitelerinin düﬂük olmas› ve Libya’daki siyasi
rejimin tam olarak yerleﬂmemiﬂ olmas›ndan dolay› risklidir. Belli bir süre sonra
yerli firmayla yabanc› firmay› ortak yap›p “joint venture” ﬂeklinde iﬂ ortakl›klar›
kurulmas› mümkün olabilir.
5.8. Ülkenin Yat›r›m Program›
Aç›klanan 2005 y›l› bütçesi yaklaﬂ›k 11 milyar Dinar’l›k (8 Milyar Dolar) geliﬂme
ve at›l›m yat›r›mlar›n› içermektedir. Yat›r›m ödeneklerinin tahsisinde Petrol,elektrik
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ve konut yat›r›mlar› göze çarpan bütçe kalemleridir. Geliﬂme ve at›l›m yat›r›mlar›n›n
petrol gelirleri ile yap›lmas› planlanmaktad›r.
Ancak al›nan bu kararlara ra¤men, ülkede 20 y›ld›r önemli yat›r›mlar
gerçekleﬂmemiﬂtir. Özel sektör projeleri bulunmamaktad›r. Yat›r›mlar devlet eliyle
yürütülmektedir.
Beﬂ y›ll›k bir yat›r›m program› vard›r. Önemli iﬂler ihale edilmektedir.Ancak
ülkede karar mekanizmas› yavaﬂ iﬂledi¤i için bu ihaleler sonuçland›r›lamam›ﬂt›r.
5.8. 1. Yat›r›m Yap›lan Bask›n Proje Türleri
Genelde petrol, do¤al gaz altyap› projeleri a¤›rl›ktad›r.
5.8.2. Gelecekte ‹hale Edilmesi Muhtemel Projeler
Ülkede pek çok alanda yat›r›m yap›lmas› planlanmaktad›r. Ülke, yeni bir at›l›m
öncesinde olmakla birlikte henüz sadece petrol yat›r›mlar›na öncelik vermiﬂ
durumdad›r. Bunun d›ﬂ›nda ülkede öncelik verilen potansiyel projeler ﬂöyledir.
Öncelikli olarak yol inﬂaatlar› gündemdedir. Yol inﬂaatlar› en son 1980 - 85
y›llar› aras›nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Yollar kalite itibariyle iyi olmakla birlikte, yenilenmesi gerekmektedir. Bu
nedenle yol yap›m inﬂaatlar› ihale edilecektir. Afrika’ya ba¤lanan yollar›n yap›
ve oto yol ihaleleri vard›r. 3.170 km’lik yol a¤› yap›lmas› planlanmaktad›r. Ancak
henüz bu ihaleler sonuçlanmam›ﬂt›r.
Ayr›ca yollar›n bak›m-onar›m› ile ilgili iﬂler de ihale edilecektir. 25 bin kilometrelik
karayoluna ilave olarak, Nijer - Çad ba¤lant›s›n› sa¤layacak ve Tunus - M›s›r aras›n›
ba¤layacak yollar›n yap›m› planlanmaktad›r.
Boru hatt› ve sulama projeleri de potansiyel projeler aras›ndad›r.
1995 y›l›ndan sonra çölde Amerikal›lar taraf›ndan 100 y›l yetecek kadar bir
su kayna¤› bulunmuﬂ ve ciddi bir tar›m potansiyeli ortaya ç›km›ﬂt›r. Libya sahip
oldu¤u bu potansiyeli, sulama inﬂaatlar› yaparak de¤erlendirmek istemektedir.
Bu nedenle sulama projeleri öncelik arz etmektedir. Özellikle ülkede realize edilen
28 milyar Dolarl›k Büyük Suni Nehir Projesi prestij proje durumundad›r.
Bunun d›ﬂ›nda, demiryolu projeleri de bulunmaktad›r.
Enerji sektöründe de çok büyük ve önemli projeler bulunmaktad›r. Bu çerçevede
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elektrik enerjisi santralleri ihale edilmiﬂtir. Genel Elektrik ﬁirketi’nin elektrik
da¤›t›m hatlar› döﬂenmesi, güç santrali inﬂas› ve deniz suyu ar›tma ihalelerinin
2006 y›l›nda sürmesi beklenmektedir.
Petrol ve do¤al gaz üretim kapasitesinin 2007 y›l›nda 2 milyon varil/gün’e
ç›kar›lmas› hedeflenmiﬂtir. Petrol arama sistemlerinin ve rafinerilerinin yenilenmesi
için 3,5 milyon Dolarl›k bir bütçe ayr›lm›ﬂt›r.
Deniz suyundan ar›tma iﬂleri bulunmaktad›r.
Ülkede çok önemli bir turizm potansiyeli vard›r. Bakir k›y›lar› ve tarihsel
birikimiyle pek çok ülkeden kiﬂinin ilgisini çekecek durumdad›r. Ancak bugüne
kadar hiç bir turizm yat›r›m› yap›lmam›ﬂt›r. 2000 olan mevcut yatak kapasitesinin
60.000’e ç›kar›lmas› düﬂünülmektedir. Ulaﬂ›m ve alt yap› yat›r›mlar› ile de turizm
yat›r›mlar› desteklenecektir. Sonuç olarak turizm için 5 milyar Dolarl›k bir bütçe
öngörülmüﬂtür.
Resmi verilere göre ülkenin konut aç›¤›n›n kapanmas› amac›yla y›lda 50.000
olmak üzere beﬂ y›l içerisinde 250.000 ve toplam 400.000 konutun yap›lmas›
planlanmaktad›r. Konut aç›¤› dolay›s›yla yüksek konut talebi olmas›na ra¤men,
konut üretiminde önemli bir ad›m henüz at›lmam›ﬂt›r.
Proje birim fiyatlar›n›n çok düﬂük olmas› dolay›s›yla yabanc› firmalar dahil,
firmalar›m›z da konut inﬂaat projelerine s›cak bakmamaktad›rlar.
Özetle Libya kanalizasyondan, konuta; elektrik güç santrallerinden, hastane
ve okul inﬂaatlar›na sektörün her alan›nda önümüzdeki 10 y›ll›k dönemde yabanc›
firmalara önemli f›rsatlar sunmaktad›r. Ancak ülkemiz firmalar›n›n baﬂar›s› büyük
projeleri üstlenmelerine ve baﬂar› ile sonuçland›r›lmas›na ba¤l›d›r.
5.9. Sigorta Koﬂullar› (Makina, Teçhizat Ve Malzeme)
‹nﬂaatlarda sigorta yapt›r›lmas› zorunludur. Yerli sigorta ﬂirketleri taraf›ndan
her türlü makine, teçhizat, sigorta ettirilmektedir. Ancak sigorta ﬂirketleri genellikle
ya geri ödeme yapmamaktad›r ya da çok uzun sürelerde ödeme yapmaktad›rlar.
5.10. ‹ﬂçi ‹stihdam Koﬂullar›
5.10.1 Ulusal Libya ‹ﬂçisi ‹stihdam›
Libya’da iﬂsizlik yüksektir. Bu nedenle yerli iﬂçi çal›ﬂt›rma zorunlulu¤u
getirilmiﬂtir. Getirilen bu zorunluluk ise firmalar›m›z›n Libya’da karﬂ›laﬂt›klar›
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sorunlar›n baﬂ›nda gelmektedir. Çünkü, Libyal› iﬂçilerin nitelikleri ve iﬂ disiplini
yeterli düzeyde de¤ildir. Verimlilikleri düﬂüktür. Ayr›ca çal›ﬂmaya çok istekli
de¤illerdir.
Libya, ulusal iﬂçi kullan›m›n› yayg›nlaﬂt›rmak için, yabanc› iﬂçi geliﬂini zorlaﬂt›ran
bir çok engel uygulamaktad›r. Libya mevzuat› gere¤ince bir projede iﬂçilik
a¤›rl›kl›ysa, getirilen personelden, vas›fs›z iﬂçinin yüzde 20’si ve vas›fl› iﬂçinin
yüzde 30’u Libyal› iﬂçilerden oluﬂmal›d›r.
ﬁoför meslek grubunun tamam›nda yerli iﬂçi olma zorunlulu¤u vard›r.
Türkiye’den a¤›r vas›ta ehliyetli, operatör olarak ehliyetli kiﬂileri götürebilmektedir.
Libya’da mevcut iﬂgücü firmalar›ndan talep edilmesi yoluyla iﬂçi istihdam
edilebilmektedir. ‹ﬂgücü firmalar›, talebe göre iﬂçi temin etmektedirler. Libyal›
iﬂçi ile çal›ﬂmak yerine, iﬂçi primlerinin iﬂ kurumuna yat›r›ld›¤› takdirde yerel iﬂçi
ile çal›ﬂma zorunlulu¤u ortadan kalkmaktad›r. Böylelikle Libya Hükümeti yerel
iﬂçi çal›ﬂt›rma konusunda esneklik getirmiﬂtir.
5.10.2. Libya’da Türk ‹ﬂçi ‹stihdam›
Türk iﬂçi götürme konusunda s›k›nt›lar yaﬂanmaktad›r. ‹dari görevlerde çal›ﬂan
personelin ikamet yenilemelerinde sorun ç›kar›lmaktad›r. Bu görevlerde Libyal›lar›n
çal›ﬂt›r›lmas› istenmektedir. Ancak muhasebe, sat›n alma, idari eleman niteli¤indeki
bu pozisyonlarda Türk personelin görev yapmas› önemlidir. Projenin yürütümü,
do¤ru iletiﬂim kurulmas›, güvenlik gibi pek çok temel kriter nedeniyle özellikle
üst düzey personelin Türk olmas› ya da en az›ndan firma tercihine b›rak›lmas›
gerekmektedir.
Sosyal güvenlik anlaﬂmas›ndan dolay› yerli iﬂçi çok pahal›d›r. Türk iﬂçisi pahal›
oldu¤u için sadece mühendis, operatör grubu gibi kilit personelin Türkiye’den
götürülmesi tercih edilmektedir.
5.10.3. Libya’da Yabanc› ‹ﬂçi ‹le Çal›ﬂma
Yabanc› iﬂçiler ile çal›ﬂmak mümkündür. Özellikle Hindistan, M›s›r ve Pakistan’dan
Libya’ya gelip yerleﬂen iﬂçilerle çal›ﬂ›lmaktad›r. Yabanc› iﬂçilerle Türk iﬂçiler
aras›ndaki kültür farkl›l›¤› sorun yarat›rken, dil uyumsuzlu¤u problem olmaktad›r.
Ülkedeki istikrars›zl›k nedeniyle yabanc› iﬂçilerin zaman zaman s›n›r d›ﬂ› edilmesi
yabanc› firmalar için büyük s›k›nt› yaratmaktad›r.
Yabanc› iﬂçilerin, Türk iﬂçilerine nazaran becerileri yeterli de¤ildir. Bilgisayar
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ortam›nda yap›lan birtak›m çal›ﬂmalarda özellikle Hindistanl› iﬂçilerden düﬂük
ücret karﬂ›l›¤›nda yüksek verim al›nabilmektedir. M›s›rl› iﬂçilerin ise iﬂ disiplini
kuvvetlidir.
Özellikle operatör grubu ve teknik eleman ihtiyaçlar›nda Türk iﬂçi tercih
edilmesi önerilir. Yabanc› iﬂçi çal›ﬂt›r›lmas›ndaki dil ve kültür farkl›l›klar›ndan
dolay› yaﬂanan problemler bu iﬂ gruplar›nda daha büyük s›k›nt› yaratmaktad›r.
5.10.4. Çal›ﬂma ‹zni Ve Sa¤l›k Karnesi Maliyetleri
Libya’da yabanc›lar›n oturma ve çal›ﬂma izini alabilmeleri için öncelikle ülkeye
çal›ﬂma vizesi alarak girmiﬂ olmalar› gerekir. Yabanc› çal›ﬂt›racak kiﬂi veya kuruluﬂlar,
ilk olarak Libya’da bulunduklar› bölgenin çal›ﬂma ofisine baﬂvurarak çal›ﬂacak
kiﬂi için izin isterler. Al›nacak izin ile birlikte iﬂçiye iliﬂkin bilgiler Pasaport ve
Vatandaﬂl›k ‹daresi’ne ibraz edilir. An›lan idarede; çal›ﬂma izni verilmesi için
yap›lm›ﬂ olan baﬂvuruyu, iﬂçinin vatandaﬂ› oldu¤u ülkedeki Libya Konsoloslu¤u’na
iletir.
5.10.5. Libya’da Uygulanan Personel Maaﬂlar›
Libya’da Do¤u Avrupa ülkelerinden (Romanya, Bulgaristan gibi…), 350-400
Dolar ücret karﬂ›l›¤›nda iﬂçi istihdam edilebilirken, Uzak Do¤u ülke vatandaﬂ› olan
iﬂçileri ise 250 Dolar karﬂ›l›¤›nda çal›ﬂt›rmak mümkündür.
5.10.6. Sosyal Güvenlik ‹çin Ödenen Sigorta Maliyetleri
‹ki ülke aras›nda 1985 y›l›nda Sosyal Güvenlik anlaﬂmas› imzalanm›ﬂt›r.
Anlaﬂma gere¤ince ödenen yüksek oranl› primler firmalar için s›k›nt›
oluﬂturmaktad›r. Yap›lan anlaﬂma sonucunda Libya’ya gönderilen iﬂçilerin Türk
sigorta mevzuat›na göre sigortalanmas› zorunludur. ‹ki ülke aras›ndaki sigorta
uygulamas›ndan do¤an farkl›l›klar Türk iﬂverenlerine a¤›r maliyet getirmektedir.
Firmalar, Türk iﬂçi çal›ﬂt›rd›¤› takdirde Türk Hukuk Mevzuat› gere¤i iﬂ kurumu,
iﬂveren ve iﬂçi aras›nda imzalanan sözleﬂmeden do¤an yüksek miktarda ödemeler
yapmaktad›r. Benzer bir sözleﬂmeyi Libya’da da uygulama zorunlulu¤u oldu¤undan,
kesilen prim ve verilen vergiden dolay› iﬂçi maliyetleri yükselmektedir. ‹ﬂçi maliyetleri
dikkate al›nd›¤›nda kâr marj› düﬂmektedir. Buna karﬂ›l›k, rekabet edilen di¤er
ülkelerde böyle bir uygulama bulunmamaktad›r. Bu nedenle iﬂçilik maliyetleri
ile birlikte kâr projeksiyonu yap›ld›¤› zaman, yabanc› firmalar ile rekabet edebilme
ﬂans› bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla yabanc› iﬂçiler ile çal›ﬂma tercih edilmektedir.
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Her ay çal›ﬂt›r›lan iﬂçilerin kontrat ücretlerine göre (sigortan›n tavan - taban›na
ba¤l› olarak) Türkiye’de yüzde 27,5 prim ödeme zorunlulu¤u vard›r. Buna ilaveten
Libya mevzuat› gere¤ince hastal›k sigortas› ad› alt›nda yüzde 10 prim ödenmektedir.
Sonuç olarak yüzde 37,5 prim ödeyerek a¤›r bir vergi yükü ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
Önceki dönemlerde Libya’da yabanc› iﬂçiler ücret ödemeksizin Libya
Hastanelerinde muayene edilebiliyor, hastanelerde her türlü tedavisi yap›l›yor ve
ilaç masraflar› karﬂ›lan›yordu. Ancak art›k prim ödenmesine ra¤men, iﬂverenden
belli ücretler karﬂ›l›¤›nda Türk iﬂçileri tedavi edilmektedir. Yüzde 10 tutar›nda
kesilen vergiye ek olarak iﬂverenden de para al›nmaktad›r. Bir taraftan sigorta
primi ödenmesi, di¤er taraftan iﬂçilerin tedavileri için hastanelerde tedavi masraflar›
karﬂ›l›¤›nda ödeme yap›lmas› maliyetleri a¤›rlaﬂt›ran bir unsur olmaktad›r.
Geçmiﬂ dönemlerde iﬂçi ücretlerinden yüzde 50‘ye varan vergiler kesilirken,
1.1.2004 tarihinden itibaren 8 - 10 -15’lik dilimler halinde vergi oranlar› indirilmiﬂtir.
5.11. Enerji Fiyatlar›
Enerji temini çok ucuzdur. Elektrik, benzin, mazot fiyatlar› Türkiye’ye nazaran
çok düﬂüktür. Benzinin litresi 14 kuruﬂtur.
5.12.Malzeme Fiyatlar› ve Temin Koﬂullar›
Yerli pazardan malzeme temin edilmesi mümkün olmakla birlikte inﬂaat
malzemelerinin ço¤u yerli pazar d›ﬂ›ndan ithal edilmektedir.
‹ﬂin yap›m›ndan sorumlu teknik kiﬂiler, malzemeleri yurtd›ﬂ›na giderek görmekte
ve malzemeleri inceleyerek, karar vermektedirler. Bu nedenle birden çok ekibi
belli ülkelere götürüp onlar›n giderlerini karﬂ›lama zorunlulu¤u vard›r. Ekiplerin
Türkiye dahil birden çok ülkeyi dolaﬂmas› maliyetleri art›ran bir unsurdur. Bu
süreç iﬂ süresinin uzamas›na neden olurken, tek bir malzeme seçimi dahil iﬂin
sürecini beﬂ ay geciktirebilmektedir.
Komisyonlar, mevcut kataloglara göre belirledikleri ülkelere giderek tercih
yapmaktad›rlar. Tercih edilen ülkeyi kabul etme zorunlulu¤u vard›r. Ancak
malzeme fiyatlar›nda genel olarak yüklenici firman›n verdi¤i teklif çerçevesinde
seçim yap›lmaktad›r. Genelde fiyatlar uluslararas› düzeylere uygun olarak
belirlenmektedir.
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5.12.1. Yerli Pazardan Malzeme Temini
Geçmiﬂ dönemlerde yerli pazardan malzeme temin edilmesi mümkün de¤ildi.
En basit malzemeler dahil yüklenici taraf›ndan imal edilmek zorundayd›. Bu da
üstlenilen iﬂin maliyetini art›r›yordu.
Örne¤in “haz›r beton” olmad›¤› için beton yap›m›n› yüklenici firma
üstlenmekteydi. Bu da m›c›r ç›kar›lmas›, konkasör ünitelerinin kurulmas› gibi
maliyetleri beraberinde getirmekteydi. Malzemelerin bak›m› için dev tamirhaneler
kurulmas› gerekirken, bu durum zamanla de¤iﬂti.
Bugün Libya'da önemli bir makine park› bulunmaktad›r. Ülkede yaﬂanan
krizden sonra, iﬂlerini sürdüremeyen firmalardan Libya hükümeti taraf›ndan sat›n
al›nan makineler ile büyük bir ikinci el pazar› oluﬂmuﬂtur. Bu makinelerin kiralanma
imkan› bulunmaktad›r. Ancak bak›m- onar›mlar›n tam olarak yap›lamamas›
problemlere yol açmaktad›r. Ülkeden ekipman temini de mümkündür. Ancak
firmalar›n kendi ikmallerini yapma durumlar› ile de karﬂ›laﬂma durumu olabilir.
Çimentonun yerli pazardan temin edilmesi Türkiye’den daha ucuzdur.
Çimentonun Libya'da fabrika ç›k›ﬂ› yaklaﬂ›k 45 Dolard›r. Ancak, çimento fabrikalar›
yeterli de¤ildir ve mevcut fabrikalarda tam kapasite ile çal›ﬂmamaktad›r. Bu da
çimento temininde s›k›nt›lar yaﬂanmas›na neden olmaktad›r. Demir - çelik fabrikalar›
bulunmaktad›r; ama ihtiyac› karﬂ›lamamaktad›r. Bu nedenle demirin, d›ﬂardan
ithal edilmesi gerekmektedir. Malzeme ithali için, ‹ktisat Bakanl›¤›’ndan ithal
müsaadesi al›nmas› gerekmektedir.
5.12.2. Türkiye’den Malzeme ‹thali
Türkiye’den malzeme ithal edilmesinde her hangi bir sorun ile
karﬂ›laﬂ›lmamaktad›r. Türkiye’den gereken tüm malzemeler temin edilebilmektedir.
5.12.3. Ülkelerden Malzeme ‹thali
Uzak Do¤u’dan çok say›da malzeme gelmektedir. Ayr›ca en yak›n komﬂular
olan M›s›r, ‹talya, Malta, Tunus’tan malzemeler ithal edilmektedir. Bu inﬂaat
malzemelerinden baz›lar›, Türkiye'den daha ucuz olabilmektedir. Ancak bu
malzemeler çok kaliteli de¤ildir.
5.13. Ülkede ‹ﬂ Üstlenme, Ofis Açma ﬁartlar› Ve Maliyetleri
Ülkede iﬂ üstlenecek firma, Libya'da ofis veya temsilcilik açmal› ve iktisadi
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bir iﬂletme oldu¤unu tescil etmelidir. Kay›t alt›na girmeksizin ülkede ihalelere
kat›lma imkan› yoktur. Taﬂeronlar yüzde 1 oran›nda , ana yükleniciler yüzde 2
oran›nda kay›t harc› ödemek ile yükümlüdürler. Libya'da iﬂ üstlenen yabanc›
firman›n resmi bir ﬂube açmas› gerekmektedir.
Türkiye'den 150.000 Libya Dinar›ndan az olamamak ﬂart›yla (200 bin YTL
karﬂ›l›¤›) para transfer edilmesi gerekmektedir. Ancak, bu iﬂlemler bittikten sonra
ülkede yeni aç›lan projelere aday olunabilmektedir.
150.000 Libya Dinar› (200 bin YTL karﬂ›l›¤› para) ülkede yap›lacak hizmetlerin
masraflar›n› karﬂ›lamak için gerekmektedir. Yabanc› para cinsinden paran›n,
Libya Bankas›’nda Libya Dinar›’na çevrilip, bankada bloke edilme zorunlulu¤u
vard›r. Bloke edilen paran›n makbuzu ile beraber ﬂubenin tescil müracaat›
gerçekleﬂtirilebilir.
Bu para yap›lacak masraflar›n karﬂ›lanabilece¤ini gösteren bir belge niteli¤i
taﬂ›maktad›r. Ülkede iﬂ yap›lmad›¤› takdirde para tekrar geri transfer
edilebilmektedir; ancak paran›n 25 bin dinar› harç olarak ödenmektedir. 25 bin
Dinar harç ve tescil masraf› ödenip, tescil belgesi al›nd›ktan sonra, bankada bloke
edilen para serbest b›rak›lacakt›r. Bu tutar ülkede sermaye olarak kullanacakt›r.
Ayr›ca ülkede ofis aç›lacaksa bu da önemli bir harcama kalemi olmaktad›r.
Bunun gibi masraflar dolay›s›yla transfer edilen para, neredeyse tümüyle
harcanmaktad›r.
‹ﬂ deneyim belgelerinin ibraz edilme zorunlulu¤u bulunmaktad›r. Firma, iﬂ
deneyimini hangi müteahhitlik konusunda ispatlarsa, o konuyla ilgili iﬂ
yapabilmektedir.
Bu koﬂullar› sa¤lamaks›z›n Libya'da herhangi bir iﬂe baﬂlamak mümkün de¤ildir.
Firmalar› de¤erlendirme komisyonlar› da mevcuttur. Komisyona göre kategoriler
bulunmaktad›r. Ayr›ca firmalar›n deneyimlerine göre tasnif edilme süreci vard›r.
Örne¤in sadece altyap› konusunda deneyimli olan firma, konut ihalelerine
girememektedir.
Ülkede yerel firma kurma ile ilgili mevzuat ﬂu an için yoktur. ‹ﬂ üstlenecek
firma, Libya'da iktisadi bir iﬂletme oldu¤unu tescil etmelidir. Yabanc› firmalar›n
ofis açarak, daimi temsilciliklerini bulundurmas› gerekmektedir. Türkiye’deki tüm
yasal belgeler, Arapçaya tercüme ettirilip, notere onaylat›l›r.
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Verilen belgeler yerel makamlar taraf›ndan tescil edilmelidir. Ülkedeki vergi
ve sigorta mevzuat› gere¤ince numara verilmektedir. Ancak bu ﬂartlar gerçekleﬂti¤i
takdirde ihalelere kat›lmak mümkün olabilmektedir.
5.14. Taﬂeron ve Kiral›k Makine Temin Durumu
Her türlü binek arac› bulmak mümkündür. Her marka araba, ucuz fiyatlardan
kiral›k ya da sat›l›k makine temin edilebilmektedir.
‹thal edilen iﬂ makinelerini ise kiralamak mümkündür.
5.15. Lojistik ‹mkanlar›
Ülkede ulaﬂ›m genel anlamda karayoluyla yap›lmaktad›r. ﬁehirleraras› toplu
ulaﬂ›m havayolu taﬂ›mac›l›¤› ile gerçekleﬂir. Ulaﬂ›mda özel sektör de belli bölgeler
için faaliyetlerini sürdürmektedir. Çöle do¤ru yap›lan seyahatlerde tarifeli uçak
yoktur.
5.16. ‹nﬂaatlarda Uygulanan Kalite Yönetimi Standartlar› ve Masraflar›
Kalite standartlar› yüksektir. Genellikle ‹ngiltere, ‹talya, Romanya, Polonya
gibi ülkelerin müﬂavir firmalar› taraf›ndan denetimler yap›lmaktad›r. ‹ﬂ kalitesi
yüksektir. Müﬂavir firman›n onay› olmadan iﬂin kabulü, hakkediﬂlerin yap›lmas›
mümkün olmamaktad›r.
5.17. Siyasi ‹liﬂkilerin Rolü
‹ki ülke aras›nda gerçekleﬂecek resmi ziyaretler, iliﬂkilerin önünü açacakt›r.
Özellikle 1969 y›l›ndan beri ülkede lider olan Kaddafi’nin a¤›rl›¤› çok önemlidir.
Ülke tamam›yla onun hükmü alt›ndad›r. Ülkede zaman zaman ﬂiddetli
ayaklanmalar olsa da bunlar›n ço¤u bast›r›lm›ﬂt›r. Kaddafi’nin oluru ve iste¤iyle
iki ülke aras›ndaki münasebetler düzelebilir ve Türk müteahhitlerinin önü daha
çok aç›labilir. Ancak ﬂu dönem içerisinde Türkiye ile olan politik iliﬂkiler tam olarak
düzelmiﬂ de¤ildir.
Ülke ile aram›zdaki politik iliﬂkilerden dolay› Baﬂbakan›m›z›n ve D›ﬂ ‹ﬂleri
Bakan›m›z›n Libya’ya yapaca¤› resmi ziyaretler, Türk müteahhitlerinin beklentileri
aras›ndad›r.
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6. Türk Müteahhitlik Sektörünün Libya’daki Durumu
Türk müteahhitlerinin d›ﬂa aç›l›m› Libya ile baﬂlam›ﬂt›r. 1975 y›l›nda
Türkiye - Libya aras›nda imzalanan iﬂgücü sözleﬂmesi Türk firmalar›na Libya'da
iﬂ yapma f›rsat› do¤urmuﬂtur.
1978 - 1979’da M›s›r ile Libya aras›nda baﬂlayan savaﬂa kadar Libya'daki
inﬂaat sektörünün hakimi M›s›rl›lar olmuﬂtur. Ancak ç›kan savaﬂ sonras›nda
M›s›rl›lar s›n›r d›ﬂ› edilmiﬂtir.
Ancak bu dönemlerde ço¤u küçük ölçekli pek çok müteahhit hiç bir s›n›rlamaya
tabi tutulmadan ülkeye girmiﬂ, yeterli kapasite ve deneyime sahip olunmad›¤›ndan
pek çok iﬂ yar›m kalm›ﬂt›r. Üstlenilen baz› iﬂlerin tamamlanamamas› Türk
müteahhitlerinin imaj›n› zedelemiﬂtir.
Ayn› dönemlerde STFA gibi köklü ve önemli bir Türk firmas›n›n, 1975’te liman
iﬂini baﬂar›yla üstlenmesi ile büyük itibar kazan›lm›ﬂt›r. Bu sonuç ise Libya’da Türk
müteahhitlerinin önünü açm›ﬂt›r.
Ancak,Türk firmalar› sonraki y›llarda çok kay›plara u¤ram›ﬂt›r.
ﬁu anda Ali Üstay, BTK, Baytur, Do¤uﬂ, Gama, Güriﬂ, STFA, Mesa, Günay,
G‹M, TML, Tekser, Mimtaﬂ, Öztürkler, Kare, Enka, Tekfen, Turan Haznedaro¤lu,‹dil,
Öztaﬂ, Yaﬂar Özkan firmalar› iﬂ arama faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunlar›n
aras›nda ülkede çok etkin olan firmalar›m›z vard›r. Libya’da faaliyet gösteren
firmalar s›ralamas›nda ülkemiz ‹talyan firmalar›n›n önünde ilk s›rada yer almaktad›r.
Türk firmalar› ülkede zorluklar yaﬂamas›na ra¤men, Libya yurt d›ﬂ› müteahhitlik
hizmetleri aç›s›ndan en karl› ülkeler aras›ndad›r.
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6.1. Türk Müteahhitlerinin Sahip Oldu¤u Avantajlar
Yurtiçinde bütçe imkans›zl›klar› nedeniyle iﬂ üstlenme olana¤› bulamayan
müteahhitlerimiz için di¤er yurt d›ﬂ› pazarlar gibi Libya pazar› önem arz etmektedir.
Ülkede müteahhitlik sektörünün çok geliﬂmemiﬂ olmas›ndan dolay› yabanc›
müteahhitlere ihtiyaç vard›r. Bu nedenle Türk müteahhitleri için Libya pazar›
önemli bir f›rsatt›r.
Türk müteahhitleri ülkede iyi koﬂullarla, iyi pazarl›klarla iﬂ alabilmektedirler.
Libya’da Türk firmalar›n›n iﬂ yapmas› için uygun bir ortam bulunmaktad›r. Bunun
baﬂl›ca sebepleri ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir :
• Ülkede Türk Müteahhitlerine s›cak bak›lmaktad›r.
• Osmanl›dan kalma bir kültür birli¤i olmas› nedeniyle di¤er ülkelere göre
daha iyi çal›ﬂma ortam› bulunmaktad›r.
• Dil çabuk ö¤renilebilmektedir.
• Libya, co¤rafi koﬂullar›ndan dolay› y›l›n her günü iﬂ yapma imkan› olan
neredeyse tek ülke konumundad›r.
• Yerel firmalar›n deneyimli olmamas›ndan dolay› yabac› firmalar›n daha
kaliteli iﬂler üretmesi Türk firmalar›n›n ülkede iﬂ üstlenme ﬂans›n› artt›rmaktad›r.
• Mesafe olarak yak›nd›r.
• Türklere karﬂ› önyarg› yoktur.
6.2. Türk Müteahhitlerin Sahip Oldu¤u Dezavantajlar
Türk müteahhitlerinin önündeki en büyük engel teminat mektubu bulabilme
güçlü¤üdür. Bunun d›ﬂ›nda zaman zaman siyasi engeller ile de karﬂ›laﬂ›labilmektedir.
Baﬂl›ca dezavantajlar ﬂunlard›r:
• Müteahhit say›m›z›n fazla olmas› kar marjlar›n› düﬂürmektedir.
• Libya’da co¤rafi koﬂullar y›l›n her günü uygun olmas›na ra¤men, siyasi
yap›s›ndan kaynaklanan problemler istikrars›z bir çal›ﬂma ortam› ile karﬂ› karﬂ›ya
kal›nmas›na neden olmaktad›r. Bu durum ise çal›ﬂma süresinin kesilmesine yol
açmaktad›r.
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• ‹ki ülke aras›nda imzalanm›ﬂ olan Sosyal Güvenlik Anlaﬂmas› nedeniyle Türk
iﬂçisi istihdam etmenin maliyeti yüksektir. Bu nedenle iﬂçilerin ülkeye
götürülememesi iﬂ yapma koﬂullar›n› güçleﬂtirmektedir.
• ‹ﬂlerin tamamlanma süresi bilinemedi¤i için maliyetler artmaktad›r.
• Teminat mektubu komisyon oranlar›n›n yüksek olmas›
• ‹halelerde ﬂeffaf olmayan uygulamalar, mevcudiyeti sürekli konuﬂulan
komisyon sistemi önemli bir sorundur.
• Çok karmaﬂ›k ve evraka dayal› bir bürokrasi sistemi bulunmaktad›r. Yabanc›
firma alacaklar› ile ilgili olarak yap›lan çal›ﬂmalarda baz› firmalara iliﬂkin belgeler
bulunamamakta, firman›n bizzat kendisinden alaca¤›n› ispat etmesi beklenmektedir.
• Kamu kurumlar›nda hiyerarﬂide yap›lan sürekli de¤iﬂiklikler ve farkl› öncelikler
projelerin sürdürülmesinde sorunlar yaratmaktad›r.
6.3. Güvenlik Sorunu
Ülke içerisinde güvenlik aç›s›ndan bugüne kadar bir sorun ile karﬂ›laﬂ›lmam›ﬂt›r.
Mal ve can güvenli¤i sa¤lanmaktad›r. Halk yabanc›lara karﬂ› oldukça duyarl›d›r.
6.4. Türk Müteahhidine Tavsiyeler
• Yerel firmalar ile ortakl›k kurmak firmalar›n ﬂanslar›n› artt›racakt›r. Özellikle
yüksek maliyetlerin düﬂürülmesinde ve firmalar›n ülke ile ilgili deneyimlerinden
yaralanmak aç›s›ndan faydal›d›r. Ancak firmalar›n teknik kapasitelerinin düﬂük
olmas› nedeniyle ortakl›klar›n çok yararl› olmad›¤› belirtilmektedir.
• Türk firmalar›n›n kendi aralar›nda ortakl›k kurmalar› yarar sa¤lamaktad›r.
• Giderlerin ayr›nt›l› olarak tutulmas› vergisel yönden avantaj sa¤layacakt›r.
• Türk iﬂçisi çal›ﬂt›rman›n maliyeti yüksek olmas›ndan dolay› çevre ülkelerden
ya da yerel iﬂçilerin istihdam edilmesi maliyet avantaj› sa¤layacakt›r.
•Yabanc› firmalar aç›s›ndan üzerinde dikkatle durulmas› gereken bir konu
vergilendirmedir. Bu çerçevede vergi kanununda yerel bir dan›ﬂman kullan›lmas›
Libya’da faaliyet gösteren firmalar›m›z için zorunludur.
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6. 5.Ülkede Yer Alan Türk Müﬂavirlik Firmalar› ve Yapt›klar› Projeler
Ülkede, büyük müﬂavir firmalar› bulunmaktad›r. Genelde ‹ngiltere, ‹talya, Fin,
Almanya, ‹ngiliz gibi yabanc› firmalar sektörde faaliyet göstermektedir. Müﬂavir
firman›n onay› olmadan iﬂin kabulü, hakkediﬂlerin yap›lmas› s›k›nt› yaratmaktad›r.
Ülkede faaliyet gösteren Türk müﬂavir firmalar› bulunmamaktad›r.
7. Libya ’dan Vize Almak ‹çin Gerekli Belgeler
7.1 Ücretli Çal›ﬂan Olarak Libya Vizesi Almak ‹çin Gerekli Olan Belgeler
• Sigorta iﬂe giriﬂi bildirgesi fotokopisi (yeni iﬂe girilmiﬂ ise eski SSK iﬂe giriﬂ
bildirgesi gereklidir),
• ﬁirketin antetli ka¤›d›na kaﬂeli ve imzal› olarak, L‹BYA konsoloslu¤ununa,
ﬂirket sahibi taraf›ndan yaz›lan ﬂirketteki görevinizi, seyahat detaylar›n›z› ve vize
talebinizi belirten dilekçe,
• 4 ayl›k sigorta bildirgesi fotokopisi,
• Son üç ayl›k bordro fotokopisi,
• Ticari seyahatleriniz için Libya da bulunan firmadan davetiye,
• 2 adet resim, (beyaz fonlu ve yeni çekilmiﬂ olmas› gereklidir)
• ﬁirketin imza sirkülerinin fotokopisi,
• Banka hesap cüzdan›n›n fotokopisi,
• Pasaport,
• Gayrimenkul tapusu fotokopisi,
• ﬁirketin vergi levhas›n›n fotokopisi
• Kredi kartlar›n›n fotokopisi,
• Seyahat süresini içine alan 30.000 Enteminatl› seyahat sa¤l›k sigortas›,
• ﬁirkete ait ticari sicil gazetesinin fotokopisi,
• Yeni tarihli faaliyet belgesinin fotokopisi gerekmektedir.
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7.2 ﬁirket Sahibi Olarak Libya Vizesi Almak ‹çin Gerekli Olan Belgeler
• Seyahat süresini içine alan 30.000 E teminatl› seyahat sa¤l›k sigortas›,
• ﬁirketin antetli ka¤›dana kaﬂeli ve imzal› olarak, L‹BYA Konsoloslu¤u’nun
vize bölümüne yaz›lm›ﬂ olan seyahat detaylar›n›z› ve vize talebinizi belirten dilekçe,
• Ticaret seyahatleriniz için L‹BYA’da bulunan firmadan davetiye,
• Kredi kartlar›n›n fotokopisi,
• Pasaport,
• Banka hesap cüzdan›n›n fotokopisi,
• ﬁirkete ait ticari sicil gazetesinin fotokopisi,
• Yeni tarihli faaliyet belgesinin fotokopisi,
• ﬁirketin imza sirkülerinin fotokopisi,
• ﬁirketin vergi levhas›n›n fotokopisi,
• 2 adet resim (beyaz fonlu ve yeni çekilmiﬂ olmas› gerekli)
• Önceden ayarlanm›ﬂ olan otel ve uçak rezervasyonlar›,
• Gayrimenkul tapusu fotokopisi gerekmektedir.
7.3 Ö¤renci Olarak Libya Vizesi Almak ‹çin Gerekli Olan Belgeler
• 2 adet resim (beyaz fonlu ve yeni çekilmiﬂ olmas› gerekli),
• Anne veya baban›n geçerli veya önceden alm›ﬂ oldu¤u Libya vizesinin
fotokopisi,
• E¤er ö¤renci 18 yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ ise, Libya’ya seyahat edebilmesi için
anne ve babadan al›nan izin ka¤›d›,
• Aile içerisinde ﬂirket sahibi veya bordrolu çal›ﬂanlar var ise yukar›da belirtilen
belgelerin tümü eklenmeli,
• Seyahat süresini içine alan 30.000 E teminatl› seyahat sa¤l›k sigortas›,
• Libya Konsoloslu¤u’nun vize bölümüne yaz›lm›ﬂ olan dilekçe,
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• Pasaport,
• Okuldan al›nan yeni tarihli ö¤renci belgesi gerekmektedir.
7.4 Emekli Olarak Libya Vizesi Almak ‹çin Gerekli olan Belgeler
• Pasaport,
• Seyahat süresini içine alan 30.000 E teminatl› seyahat sa¤l›k sigortas›,
• Banka hesap cüzdan›n›n fotokopisi,
• Emeklilik cüzdan›n›n fotokopisi,
• Libya Konsoloslu¤u’nun vize bölümüne yaz›lm›ﬂ olan dilekçe,
• Gayremankul tapusu fotokopisi,
• 2 adet resim (beyaz fonlu ve yeni çekilmiﬂ olmas› gerekli),
• Sa¤l›k karnesinin fotokopisi gerekmektedir.
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