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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Sayı : 75986314-149.02
Konu : Libya-Mutabakat Zaptı

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Türkiye ile Libya arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkileri
açısından önde gelen konuların başında müteahhitlik alanındaki işbirliği yer almaktadır.

Bu kapsamda, 2019 yılı Ocak ayında her iki ülkenin ilgili Bakanlarınca (Türk tarafı
Ticaret Bakanlığı, Libya tarafı Planlama Bakanlığı) Türk firmalarıyla Libyalı işveren
idarelerin kontrat bazlı ikili görüşmelerinin başlatılmasına yönelik niyet beyanını içeren bir
“Toplantı Tutanağı” imzalanmıştır.

Bunun ardından, Libya tarafının, işveren idarelerin firmalarla yapacakları
görüşmelerde kılavuz olarak kullanabilecekleri bir Mutabakat Zaptı’na ihtiyaç duyduklarını
ifade etmişlerdir.

Müteahhitlik firmalarımızın geçmişten kaynaklanan sorunlarının firma-işveren idare
arasında yapılacak ikili görüşmeler neticesinde çözümünü sağlamak ve yapılacak
görüşmelerin sonuçlarının ifasını temin etmek üzere, yukarıda belirtilen sözkonusu kılavuz
niteliği taşıyan Mutabakat Zaptının imzalanabilmesi için 2019 yılının başından itibaren, çeşitli
toplantılar, ikili görüşmeler ve taslak metin teatileri yapılmıştır.

Son olarak, Libya tarafınca 2020 yılı Nisan ayında iletilen taslak metin üzerinden
çalışmanın nihayetlendirilmesi kararlaştırılmış ve bu kapsamda, konuya ilişkin Türk tarafının
görüşleri Libya tarafına iletilerek, Libya tarafı görüşmeler için ülkemize davet edilmiştir.

Bu çerçevede, 12-13 Ağustos 2020 tarihlerinde, Libya Planlama Bakanı ve
beraberindeki heyetin ülkemizi ziyareti çerçevesinde, bahsekonu Mutabakat Zaptı, Ticaret
Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Sayın Taher Cuheymi tarafından
imza altına alınmıştır.

Bahsekonu metnin İngilizce, Türkçe ve Arapça nüshaları ekte yer almaktadır.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.



Söğütözü Mahallesi, 2176. Sk. No:63, 06510 Çankaya/Ankara E-Posta:tekindaso@ticaret.gov.tr
Tel:0312 204 93 72 Fax:0312 212 89 06
Bilgi İçin: OĞUZ TEKİNDAŞ Ticaret Uzman Yardımcısı

2 / 3

Bu Metin ile, Türk firmalarının Libya’daki hakediş alacaklarından, teminat
mektuplarına, makine-ekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlardan, fiyat
artışlarına ve projelerin devam edip etmemesi, devam etmeyecek projeler için tasfiye
süreçlerinin belirlenmesine kadar tüm konuların Libyalı işveren idareler ile ele alınıp kalıcı bir
çözüm elde edilmesinin sağlanabileceği değerlendirilmektedir.

Bu Metin, Libya tarafınca gündeme getirilen, firma-işveren idare görüşmelerinin
sonuçlarının ifa edilememesi hususunu bertaraf etme amacıyla, Libya Devletinin ilgili tüm
Kurumlarının sürece katkı sağlamasını temin etmek üzere imza altına alınmıştır.

Libya tarafı, Metnin yürürlüğe girmesini teminen Ulusal Mutabakat Hükümeti
Başkanlık Konseyi Kararı alınmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş ve bu çerçevede Metne
yürürlüğe girişe ilişkin bir madde eklenmiştir.

Firmalarımızın Metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içerisinde ellerindeki
belgelerle Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere
etmeleri gerekmektedir. Akabinde müzakerelerin neticesinde ortaya çıkacak olan sonuçların
da imzalanan bu Metin sayesinde ifa edilmesi beklenmektedir.

Bu kapsamda, Metnin Libya’da ivedi şekilde yürürlüğe girmesinin temini için
Bakanlığımız gerekli girişimlerde bulunmaktadır.

Öte yandan firmalarımızın sorunlarının, özel hukuk sözleşmelerinden kaynaklanan
sorunlar olduğu ve bu sorunların firma-işveren idare görüşmeleri çerçevesinde çözümlenecek
hususları ihtiva ettiği hususu dikkate alındığında, Metnin yürürlüğe girmesinden sonra
öngörülen takvim çerçevesinde iş süreçlerinin takibinin firmalarımız tarafından hassasiyetle
gerçekleştirilmesinin hayati önemi haiz olduğu değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede;
1. Sektör Kuruluşlarımız tarafından, tüm müteahhitlik/teknik müşavirlik firmalarına
sözkonusu metnin imzalandığının duyurulması ve Metnin bir örneğinin iletilmesinin uygun
olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte, sözkonusu Metnin internet siteleri üzerinden
paylaşılmaması uygun olacaktır.

2. Firmalara duyuru yapılarak, Metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün
içerisinde ellerindeki belgelerle birlikte Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten
kalan sorunları müzakere etmeleri gerektiği bildirilmelidir.

3. Metnin, içerdiği yürürlüğe giriş maddesi uygun şekilde yürürlüğe girdiği bilgisi
alındığına bu çerçevede Sektör Kuruluşlarımıza ivedi şekilde tekrar bildirim yapılacaktır.
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4. Kuruluşlarının gerekli duyuru, bilgilendirme ve yönlendirmeleri üyelerinin
yanısıra, geçmişte Libya ile ilgili yapılan çeşitli çalışmalarda elde edilen bilgiler ışığında,
kendilerine üye olmasa bile, projelerinin Libya’daki olaylardan etkilendiği bilinen tüm
firmalara yapmasının ülkemiz açısından faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

5. Firmalarımızın Libyalı idarelerle yapacakları görüşmeler kapsamında işe devam
etme imkânlarının olması durumunda, yeniden işe başlama sözleşmelerinde güvenlik ile ilgili
gerekli maddelere mutlaka yer vermelerinin ve özellikle mevcut tüm sigortalama imkânlarını
değerlendirmelerinin yüksek önem arz ettiği ve bu hususlara firmalarımıza yapılacak
bilgilendirmelerde yer verilmesinin elzem olduğu düşünülmektedir.

6. Firmalarımızın, Libyalı idareler ile yapılan görüşmeler sonucunda kesinleşen, iptal
olan veya yeniden işe başlama sözleşmesi yapılan projelere ilişkin bilgileri de istatistiki
izleme açısından Bakanlığımızla paylaşmalarının önem arz ettiği hususunda
bilgilendirilmesinde fayda bulunmaktadır. Ayrıca, bu konuda sektör kuruluşlarımızın bir araya
gelerek, ortak çaba ile geçmişte olduğu gibi, toplu bir bilgilendirme çalışması yapmasının
büyük fayda sağlayacağı öngörülmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
EMEL EMİRLİOĞLU

Bakan a.
Genel Müdür V.

EKLER:

1- Mutabakat Zaptı (Arapça)
2- Mutabakat Zaptı (İngilizce)
3- Mutabakat Zaptı (Türkçe)

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Türkiye Müteahhitler Birliğine
Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna
Libya'daki Türk Müteahhitleri Birliğine
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliğine
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasına
Elektromekanik Sanayicileri Derneğine














