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o r s a m . o r g . t r

Giriş

Libya, 1969 yılından beri Muammer Kaddafi

tarafından yönetilirken 2011 Şubat ayında başlayan

Arap Baharı dalgasının Libya’ya sıçraması üzerine

yaklaşık 9 ay süren bir iç savaşa sürüklenmiştir.

Kaddafi döneminde milli geliri en yüksek ülkeler

arasında yer alan Libya’da ülke gelirlerinin halka

adil bir biçimde dağıtılmaması gibi gerekçelerle

Arap Baharı süreci etkili olmuştur. Halkın büyük

çoğunluğunun Kaddafi yönetiminden duyduğu

rahatsızlık ile süreç kanlı bir çatışmaya dönüşm-

üştür. Ekim 2011’de Kaddafi’nin öldürülmesi

ile başlayan süreçte ise ülkenin içerisinde bu-

lunduğu durumu çözmek adına Temmuz 2012’de

seçimler düzenlenmiş ve Ulusal Geçiş Konseyi

(UGK) kurulmuştur. Ancak 2014 yılında General

Halife Hafter geçiş hükümetine karşı bir darbe

girişiminde bulunmuş, bu darbe girişiminden

nihai bir sonuç çıkmamış ve ülke tekrar yıllardır

süren bir iç savaşa sürüklenmiştir

Gelinen noktada, küresel güçlerin vekalet sa-

vaşlarının oyun alanı haline gelmiş olan Libya

büyük bir yıkım ile karşı karşıya kalmış durum-

dadır. Kaddafi’nin ortadan kaldırılmasıyla kabi-

lelere ayrılmış, petrol yatakları belirli komutanların

ve kabilelerin eline geçmiş ve iç savaşa sürük-

lenmiş yapısında toparlanma emarelerinin gö-

rüldüğü bir sırada ortaya çıkan Hafter ile süreç

daha karmaşık bir hal almıştır. Ülkenin petrol

yataklarının farklı aktörlerin elinde olmasını

fırsata çeviren Fransa ve İtalya gibi ülkeler

süreçte Libya petrolünü yarı fiyattan alarak

büyük avantajlar elde etmişlerdir. Böyle bir or-

tamda Libya’da istikrarın arka plana itildiği bir

sürecin yaşanması kaçınılmaz olmuştur. 

Ekonomik, siyasi ve sosyolojik gelişmeler

açısından değerlendirildiğinde Libya’nın istikrara

kavuşmasının bölge ülkeleri için elzem olduğu

ortadadır. Yalnızca düzensiz göçmen meselesi

bile Avrupa ülkelerinin Libya’daki istikrarsızlıktan

kaçınmaları için yeterli bir sebeptir. Bu minvalde

çalışmamızda, Libya’nın genel ekonomik görü-

nümü verilerek tarihsel perspektifte ikili ticaret

hacimleri ayrıntıları ile ele alınacaktır. Sektörel

bazdaki yatırımların şirketlere göre dağılımı ve-

rilerek her bir yatırımın geçmişi ve gelecek po-

tansiyeli irdelenecektir. Çalışmada son olarak,

Dolmabahçe Mutabakatı ve bu mutabakatın Doğu

Akdeniz’deki ve Libya’daki etkileri ortaya ko-

nacaktır.

Libya’nın Ekonomik Görünümü 

Yukarıda anlatılan sürecin sağlıklı bir şekilde

değerlendirilebilmesi için ülke ekonomisinin

genel özelliklerinin bilinmesi oldukça önemlidir.

Libya ekonomisi enerji temelli bir ekonomik

yapıya sahiptir. Ülke ekonomisi tamamen petrol

ve doğalgaz ihracatına bağımlıdır ve GSYH’nin

yaklaşık üçte ikisini petrol ve doğalgaz gelirleri

oluşturmaktadır. Bir ülkenin ekonomik büyük-

lüğünü ifade eden gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH)

ve GSYH’de yıldan yıla ortaya çıkan oransal

değişimi ifade eden ekonomik büyüme o ülkenin

ekonomik performansını ifade etmektedir. Lib-

ya’nın 2019 GSYH’si 33 milyar dolar, ekonomik

büyüme oranı ise %4’tür. 

Kaddafi’nin ortadan
kaldırılmasıyla kabilelere ayrılmış,
petrol yatakları belirli
komutanların ve kabilelerin eline
geçmiş ve iç savaşa sürüklenmiş
yapısında toparlanma
emarelerinin görüldüğü bir sırada
ortaya çıkan Hafter ile süreç daha
karmaşık bir hal almıştır.
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6,6 milyonluk nüfusu olan Libya, Kuzey 
Afrika ülkeleri içerisinde en büyük doğalgaz ve 
petrol rezervlerine sahip ülke olmasına rağmen 
Dünya Bankası’nın sınıflandırmasına göre üst 
orta gelirli ülkeler grubunda yer almaktadır. Lib-

ya’da 2000’li yıllarda dışa açık bir ekonomi 
oluşturmak amacıyla birtakım reformlar yapılmış 
ve kişi başına gelirde önemli artışlar yaşanmıştır. 
Bu reformların bir yansıması olarak 2000-2010 
yılları arasında ülke, yüksek orta gelirli ülkeler 
gurubunda yer almış ve kişi başına düşen gelir 
14.300 dolara kadar yükselmiştir. Bu artış belirtilen 
yıllar içerisinde Libya halkının ekonomik refahının 
yükseldiğini göstermektedir ancak ülkede var 
olan gelir dağılımı adaletsizliği bu durumun sor-

gulanmasına sebep olmaktadır. 

Ayrıca unutulmamalıdır ki küresel ekonomide

yaşanan konjonktürel dalgalanmalar sebebiyle

enerji fiyatlarında yaşanacak düşüşlere karşı

Libya ekonomisinin savunmasız olması ülke

GSYH’sinde ve kişi başına düşen gelirde ani

değişikliklere neden olmaktadır. 2000 yılında

gerçekleştirilen reformların yansıması olan eko-

nomik iyileşmeler 2011 yılında yaşanan iç savaş

sebebiyle yerini kötüleşmeye bırakmış ve kişi

başına gelir hızla azalarak 5.500 dolara kadar

gerilemiş, ülke GSYH’si de 2008 yılında 87,1

milyar dolar iken 2011 yılında 34,6 milyar dolara

düşmüştür. Bununla birlikte, Libya’nın ekonomik

büyüme oranı 2000-10 yılları arasında ortalama

%4,2 olarak gerçekleşirken; 2011 yılında başlayan

iç savaş sebebiyle 2011-18 yılları arasında %3,5

olarak gerçekleşmiştir. Ülke ekonomisi 2012 yı-

lında toparlanma gösterse de bir istikrar yakala-

namamıştır.

Ekonomik yapının önemli unsurlarından biri 
olan istihdam, Libya’daki en temel problemlerden 
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 2000-10 yılları 
arasında ortalama %18 işsizlik oranına sahip 
olan Libya’da genç işsizlik oranı ise %40,1 gibi 
oldukça yüksek bir seviyededir. 6,6 milyon 
nüfusa sahip olan Libya’da 15-24 yaş arası nüfus 
toplam nüfusun yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır. 
Genç nüfusun neredeyse yarısı işsizlik sorunu 
ile karşı karşıyadır ve bu sorun Arap Baharı’nın 
çıkış noktalarından birini oluşturmaktadır. Bu 
kötü tablo iç savaş sonrasında da devam etmiştir 
ve 2011-18 yılları arası toplam işsizlik %18 dü-

zeyinde iken genç işsizlik %41,7 düzeyindedir. 
2019 yılında ise bu oranlarda hiçbir değişiklik 
olmamıştır. 

Grafik 1 Milli Gelir Göstergeleri

Kaynak: Dünya Bankası, *: Tahmini
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Libya’nın nüfusu 2011 yılında başlayan ve

geçici hükümet kurulmasına rağmen hala devam

eden iç savaş sebebiyle 8 yılda sadece 500 bin

kişi artmıştır. Ancak nüfus artış hızının bu yaşanan

süreç dolayısıyla yavaşlamasına rağmen ülkenin

genç nüfus baskısı gün geçtikçe artmaya devam

etmektedir. Bu durum ülkenin kalkınmasında en

büyük rol oynayacak olan gençlerin istihdamını

Libya için daha da önemli kılmaktadır.

Libya’nın sadece enerji sektörlü bir ekonomik

yapıya sahip olması ve içerisinde bulunduğu

durum itibari ile ihtiyacı olan petrol gelirlerini

elde edememesi ülkenin temel problemidir.

Altyapı problemlerinin giderilmesi, genç nüfusun

istihdam oranlarının artırılması ve yoksulluk

oranının düşürülmesi gibi hedefler ancak ulusal

bir ekonomik ve sosyal yapıya dönüşüm ile ger-

çekleşecektir. Çünkü kurumsal bir yapının oluş-

ması güçlü bir ekonominin habercisidir. 

Türkiye -Libya İlişkileri

1969-2011 yılları arasında Libya’yı yöneten

Muammer Kaddafi döneminde Türkiye-Libya

ilişkileri genellikle ekonomik ilişkiler düzeyinde

seyretmiştir. Ancak Türkiye’nin, Libya’da hem

devrim sırasında ve hem de devrimden sonra

Libya halkına karşı takındığı tavır her zaman

dostane olmuştur. 1970’li yıllarda petrol ve

petrole dayalı yan ürün pazarına olan ihtiyacını

Libya ile kapatan Türkiye, Libya’nın devlet ya-

tırımları, altyapı ve konut gibi inşaat alanlarındaki

ihtiyaçlarını karşılamıştır.

Ticari İlişkiler 

Türkiye ve Libya ilişkileri zaman zaman ya-

şanan bazı sıkıntılara rağmen tarihi geçmişiyle

gelecek için hep ümit vadetmiştir. Osmanlı dö-

neminde Libya ile ilişkiler, 1510 yılında İspanya

işgalinden kurtulmak isteyen Trablusgarp halkı

tarafından yardım istemek amacıyla İstanbul’a

bir heyet gönderilmesiyle başlamıştır. Türkiye-

Libya ilişkileri, 1951 yılında bağımsızlığını ilan

eden Libya Devleti’nin Türkiye tarafından hemen

tanınmasıyla başlamış ve 1953 yılında Libya’da

ilk Türk Büyükelçiliği açılmıştır. İki ülke ilişkileri

özellikle 1970’li yıllardan itibaren siyasi, eko-

nomik, ticari ve kültürel alanlarda dikkat çekici

düzeyde gelişmiştir. 

Grafik 2 Genel Makro Ekonomik Göstergeler

Kaynak: Bureau of Statistics and Census Libya ve World Bank



Libya, yerli üretimi korumak amacıyla ithal

edilen ürünlerden tüketim vergisi kapsamında

%25-50 oranında vergi almakta idi ve ülkede

ticari bayilik gerektiren sektörler, ithalatı yasak

ürünler bulunuyordu. Ancak 2005 yılında Libya’yı

bir serbest bölge ve ticaret merkezi haline getir-

meyi amaçlayan Kaddafi, ithalatta uygulanan

gümrük vergilerini kaldırmıştır. 
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Tablo 1 Ticari İlişkilerin Genel Durumu

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, 2019

Anlaşma Adı İmza Tarihi

İktisadi İş birliği ve Ticaret Anlaşması 05.01.1975

Kültür ve Tanıtma Anlaşması 05.01.1975

Bilimsel ve Teknik İş birliği Anlaşması 05.01.1975

İşgücü Anlaşması 05.01.1975

Denizcilik ve Deniz Nakliyatı Alanlarında İş birliği Anlaşması 30.05.1975

İkili Hava Ulaştırması Anlaşması 11.08.1975

Ticari ve Mali İş birliği Anlaşması 02.05.1978

İktisadi, Sınai ve Zirai İş birliği Protokolü 27.06.1981

Ticari İş birliği Protokolü 27.06.1981

13 Eylül 1984 Tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin
Uygulanmasına Dair Anlaşma 09.08.1985

Ticaret Anlaşması/Olağanüstü KEK Toplantısı Protokolü 06.10.1996

Konsolosluk Sözleşmesi 12.04.2006

20. Dönem KEK Toplantısı Protokolü 31.01.2007

21. Dönem KEK 1. Toplantısı Protokolü 23.07.2009

Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Mutabakat Zaptı 25.11.2009

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 25.11.2009
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Tablo 1 incelendiğinde, Türkiye-Libya dış

ticaret ilişkilerinin 1969 yılında gelişmeye baş-

ladığı görülmektedir. Ayrıca, 1969-1971 yılları

arasında Türkiye’nin Libya’ya ihracatı belirli

bir seviyede kalırken, ithalatı hızlı bir şekilde

artmıştır. 1975 yılı her iki ülke için de ticari iliş-

kilerin gelişmesi bakımından önemli adımların

atıldığı bir yıl olmuştur. 5 Ocak 1975 yılında

Türkiye ve Libya arasında İktisadi İş birliği ve

Ticaret Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma

iki ülkenin dış ticaret hacminin genişlemesine

katkıda bulunmuştur. Öyle ki 1969 yılında

yaklaşık 5 milyon dolar dış ticaret hacmi 1975

yılında 105 milyon dolara 1977 yılında ise 289

milyon dolara yükselmiştir. 1969 yılında başlayan

ve sürekli artış gösteren Libya ile ticaret, siyasi

sebeplerle 1996 yılında sekteye uğramış ve Libya

Türkiye’ye ambargo uygulamıştır. 

Bu ambargo kapsamında, Libya makamları

Türkiye’ye para transferlerini durdurmuş, Libya’da

açılan kamu ihalelerine ve düzenlenen uluslararası

fuarlara Türk firmaları davet edilmemiş ve Türk

ürünlerine gümrüklerde sorunlar çıkartılmıştır.

2001 yılında dönemin Dışişleri Bakanı’nı Libya’ya

resmi ziyarette bulunmuş ve ilişkiler yumuşamıştır.

Bu ziyaret neticesinde de Libya makamları açılan

kamu ihalelerine ve uluslararası fuarlara Türk

firmalarını davet etmeye başlamışlardır. Türkiye

ve Libya arasındaki ticari ilişkiler, 2000’li yıllara

kadar siyasi sebeplerle sekteye uğrasa da bu

uzun süreli olmamış ve 2003 yılından itibaren

Türkiye’nin Libya’dan özellikle ithalatı sürekli

artış göstermiştir. 

Öyle ki, 2006 yılında yaklaşık 2,297 milyar

dolar ile 42 yıllık Kaddafi iktidarı boyunca en

yüksek seviyeye ulaşmıştır. Müteahhitlik hiz-

metlerinin yanı sıra yıldan yıla mal ve hizmet

ihracatını da arttıran Libya ve Türkiye, bu süreçte

ticaret ve iş birliği antlaşmaları imzalamıştır. Bu

anlaşmaların imzalanmasında eğitiminin belirli

bir kısmını Türkiye’de tamamlayan dönemin

İmar ve İskân Bakanı Ahmed Manguş2 gibi

devlet adamlarının katkıları oldukça büyük ol-

muştur. TÜİK verilerine göre ihracatımızda 2000

yılında 51. sırada yer alan Libya, 2007 yılında

35.sıraya, 2009 yılında ise 15.sıraya yükselmiştir.

İthalatımızda ise Libya 2000 yılında 20.sırada

yer alırken 2010 yılında 51. sıraya gerilemiştir. 

o r s a m . o r g . t r

Grafik 3. 1969-1977 Yılları Arası Türkiye-Libya Dış Ticaret Göstergeleri

Kaynak: Mithat Dinçer ve Berrak Kurtuluş (1982). “Planlı Dönemde Libya Ekonomisi ve Türkiye-Libya Ekonomik İlişkileri”1



2000-05 yılları arasına Türkiye’nin Libya’ya

ihracatı hep artış eğilimi göstermiştir. Başlıca

maddelere göre, Türkiye’nin Libya’ya ihraca-

tındaki ürünler, canlı hayvanlar, gıda maddeleri,

hububat ve mamulleri, alkollü ve alkolsüz içe-

cekler, meyve ve sebze, hayvan yemleri, maden

cevherleri ve döküntüleri, kauçuk mamulleri,

alçı, çimento vb. inşaat malzemeler ve makinalar

ve ulaşım araçları iken Libya’dan ithalatındaki

ürünler, mineral yakıtlar ve mineral yağlar, petrol

ve ürünleri, petrol gazları, doğal gaz, tarımsal

hammaddeler (deri, kösele ve ham postlar gibi)

olmuştur. 2006 yılından itibaren ise Türkiye,

Libya’ya olan ihracatını arttırırken ithalatını

azaltmıştır. Türkiye’nin petrol ve petrole dayalı

yan ürün ihtiyacını karşılamak için başka partnerler

bulması Libya’ya ithalatın azalmasında etkili

olmuştur. Türkiye, 2011 yılında başlayan Libya

iç savaşı sebebiyle Libya ile dış ticaretinde

yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bir kayıp yaşasa da

Trablus merkezli hükümet ile bu kayıp topar-

lanmıştır. TÜİK verilerine göre 2010 yılında ih-

racatımızda 18.sırada yer alan Libya, 2011 yılında

41. sıraya gerilemiş, 2015 yılında tekrardan yük-

selişe geçerek 25. 2018 yılında ise 23.sırada yer

almıştır. İthalatımızda ise 2010 yılında 51.sırada

yer alırken 2011 yılında 76. sıraya gerilemiştir. 
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Grafik 4. 1990-2010 Yılları Arası Türkiye-Libya Dış Ticaret Göstergeleri

Kaynak: TÜİK

Grafik 5. 2011-19 Yılları Arası Türkiye-Libya Dış Ticaret Göstergeleri

Kaynak: TÜİK
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2011 yılında Tunus’ta “ekmek, onur ve öz-

gürlük” sloganlarıyla başlayan ve kısa sürede

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini etkisi

altına Arap Baharı süreci, Şubat 2011’de Libya’ya

sıçramıştır. 42 yıl boyunca iktidarını koruyan

Muammer Kaddafi’nin Sirte’de kendi halkı ta-

rafından öldürülmesi ile Libya’da yeni bir döneme

girilmişti. Temmuz 2012’de düzenlenen seçimler

ile ülkenin içerisinde bulunduğu bu çalkantılı

durum belirli bir süre sonra aşılmıştır. Bu süreçte

Türkiye, Ulusal Geçiş Konseyi ile de iyi ilişkilerde

bulunmuştur ancak Mayıs 2014’te General Halife

Hafter bir darbe girişiminde bulunmuş ve ülke

bilinmeze doğru sürüklemiştir. Hafter’in darbe

girişiminden sonra Türkiye’nin Libya’ya olan

ihracatı yıldan yıla azalmış ve 2013 yılında 2,8

milyar dolar olan ihracat 2017 yılında 880 milyon

dolara kadar gerilemiştir. 2013 yılında Libya

Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 21. ülke ko-

numundayken 2014 yılında 29. ülke konumuna

gerilemiştir. 

Türkiye’nin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile

iyi ilişkiler içerisinde olması hasebiyle ihracat

değeri 2017 yılından sonra artış göstermiş ve

2019 yılında 1,9 milyar dolar düzeyine kadar

yükselmiştir. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iki

ülke arasındaki ticaretin geçen yıl bir önceki

yıla göre %65,3 artış gösterdiğini dile getirmiştir.

Libya’da Hafter’ in baltaladığı siyasi istikrar ye-

niden kazanıldığında ihracat rakamlarının daha

da artacağı düşünülmektedir. 

Türkiye’nin Libya’daki Müteahhitlik
Hizmetleri 

Kaddafi döneminde, Türkiye-Libya ilişkileri

büyük oranda ekonomik ilişkiler düzeyinde sey-

retmiş ve aynı zamanda Türkiye, Libya’nın ye-

niden inşasında da büyük rol oynamıştır. Doxiadis
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Associates’ın yaptığı araştırmaya göre, 1963 yı-

lında Libya’da ihtiyaç duyulan yenilenmesi ge-

reken konut sayısı 100.000’ini bulmakta idi.

Dinçer ve Kurtuluş’a göre ise 150.000 ailenin

ev ihtiyacı bulunmakta idi ve 70.000 aile çadırlarda

yaşıyordu. Bununla birlikte, ülkede var olan

evlerin %30’u yıkılacak durumda iken %20’si

de tamire muhtaçtı. Bu tabloya, elektrik, su, alt-

yapı, iletişim, ulaşım, sağlık, eğitim gibi sektörlerin

durumu da eklendiğinde, Libya inşaat başta

olmak üzere birçok sektör için büyük bir pazar

konumunda idi.   

Belirtilen bu sorunları çözebilecek güce sahip

olan Türk müteahhitlik şirketlerinden, Sezai

Türkeş ve Feyzi Akkaya (STFA) tarafından 1956

yılında kurulan STFA, 1972 yılında Libya’ya

gitmiştir. Libya’da Trablus Limanı inşaatını üst-

lenen STFA’nın bu girişimi bir Türk müteahhidinin

imzaladığı ilk uluslararası sözleşme olarak kay-

dedilmiştir. 

Libya’nın geleceğine yönelik 1972 yılında

başlayan müteahhitlik hizmetleri, ülkenin toplam

yurt dışı müteahhitlik işlemleri içerisinde; 1972-

79 yılları arasında %66, 1980-89 yılları arasında

%56, 1990-99 yıllarında %12, 200-09 yıllarında

%11 düzeyinde gerçekleşmiştir. 1972-1990 yılları

arasında artış gösteren müteahhitlik hizmetleri

1990 yılından sonra azalmaya başlamıştır. 

Grafik 6. Türk İnşaat Sektörünün Yurtdışı Mü-

teahhitlik Hizmetleri

Kaynak: Ticaret Bakanlığı 
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Libya’daki inşaat işleri ihaleler sonucunda

alınmıştır ve bu işlerde işin yapılabilmesi için

işçi çalıştırılması, inşaat malzemesinin kullanılması

açısından bu ihalelere katılacak yabancı ülkeler

açısından birçok avantaja sahiptir. Bu kapsamda

müteahhitler açısından Libya’ya bakıldığında,

konut, okul, hastane, yol, liman ve sulama tesisleri

ihtiyacı olan bir şantiye ülkesi olarak görülmüştür.

Türk işçisinin de istihdam olanağı bulduğu bu

projeleri üstlenen şirketlerden en önemlileri:

STFA, DOĞUŞ, ENKA, SOYAK, TEKSER,

BAYTUR, ENTES, METİŞ, MESA, TEKFEN,

TEFA olmuştur. STFA, 1971 yılında Libya’da

üstlendiği Tripoli Liman Projesi ile yurtdışına

açılan ilk Türk müteahhit şirketi olmuştur. İlk

projenin başarıyla tamamlanmasının ardından

STFA’nın üstlendiği diğer önemli projeler şun-

lardır; 

1957 yılında kurulan ENKA, 1974 yılında

Libya’da Bingazi Çimento Fabrikası projesi ile

yurtdışına açılan Türk müteahhit şirketlerinden

bir diğeridir. İlk projenin tamamlanmasının ar-

dından ENKA’nın üstlendiği diğer önemli projeler

şunlardır;

STFA
Souk Al Ahad 2000 Konut ve Altyapı Projesi
Jufra 2200 Konut İnşaatı ve Altyapısı
Bengazi Limanı Projesi 2. Aşama İnşaat İşleri
Bengazi Limanı Projesi 2. Aşama İnşaat İşleri
Marsa Brega Limanı Projesi Bakım ve Onarım
Abuzeyyan 300 Bin m3 Su Rezervuarı
Bingazi Limanı Projesi Petrol Dolum/Boşaltım İskelesi
Azzawiya Rafinerisi LPG Tankları ve LPG Tatlandırma Ünitesi
Sirte Projesi Altyapı
Sirte Projesi Rezervuar İnşaatı
Misurata Çelik İşletmeleri Liman Tesisi İnşaat
Tripoli Projesi Liman İnşaat
Trablus Projesi Liman İnşaat 
Tobruk Projesi Liman İnşaat
Tobruk Projesi Askeri Liman İnşaatı (Altyapı dahil)
Trablus Projesi Çevre Yolu İnşaatı 
Bingazi Projesi  Ana Drenaj Sistemi İnşaatı 
Tripoli Projesi Sidi Bilal Askeri Liman İnşaatı 
Misurata Projesi Çelik Kompleksi Limanı İnşaatı
Trablus Projesi Deniz Üssü’nün inşaat işleri
Nasır Projesi Hava Üssü Restorasyonu
Bingazi Projesi Arabian Gulf Oil Co İnşaatı
NA Gardabia Anıtı

Tablo 2. STFA Şirketinin Yatırımları

Kaynak: STFA, https://www.stfa.com/tr/hakkinda/tarihce/



Böylece Libya, Türkiye için bir çekim merkezi

haline gelmiştir. Türk müteahhitleri için karlı

yatırım imkanları ile en avantajlı destinasyonlardan

biri haline gelen Libya’ya iç savaşa kadar,

oldukça yoğun bir ilgi olmuştur. 1972-2000

yılları arsında Libya’da müteahhitlik hizmetlerinde

yer alan önemli diğer inşaat firmaları ve hizmetleri

şu şekildedir;
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ENKA

Souq Al Khamis Çimento Fabrikası

Hawari Çimento Fabrikası

Bingazi Çimento Fabrikası 2.Aşama 

GMMR Bingazi Rezervuar İnşaatı

Brega Yeni Şehir 2666 Konut İnşaatı, Okul, Süpermarket, Klinik, Postane ve
Kültür Merkezi

Ras Lanuf Yeni Şehir Projesi 1 Faz- 1129 Villa, Otel ve Motel, Konut Sitesi, İlkokul,
Kreş ve Süpermarket 2 Faz- 360 Villa ve Sosyal Binalar

Sirte Projesi Otel ve Konferans Merkezi

Harawa Konutları 150 Villa ve 600 Çiftlik Evi

Zavra Projesi Arıtma Tesisi

Derna Projesi Arıtma Tesisi

Soussa Projesi Arıtma Tesisi

Zwitina Projesi Gaz Türbinli Elektrik Santrali

Zawia Projesi Arıtma Tesisi

Ubari Projesi 640 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali

Sirte Körfezi Projesi 20.000 Kişilik Konut İnşaatı (1.ve 2. Bölüm)

Tablo 3. ENKA Şirketinin Yatırımları

Kaynak: ENKA, https://www.enka.com/tr/
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SOYAK İNŞAAT
Misurata Projesi Büro ve Konutlardan Oluşan Apartman Blokları

Yefren Projesi 1550 Konut İnşaatı

Trablus Projesi 3752 Konut İnşaatı

Giryan Porjesi Beni Nasr Belediyesi Binası ve 540 Konut İnşaatı

Aziziye -Yefren- Nalut Projeleri 432 Konut İnşaatı

DOĞUŞ İNŞAAT
Derne Projesi Yol ve Altyapı İnşaatı

El-Kubbe Projesi Yol ve Altyapı İnşaatı

Timini Projesi
3009 Konut, 10 Derslikli Okul, Banka, Halı Dokuma Atölyesi ve Rekreasyon
Alanı İnşaatı 

Bureyke ve Ras Lanuf Projesi Genel Müdürlük Binası İnşaatı 

Brega Yeni Şehir 2.Bölüm Konut İnşaatı 

ENKA-KUTLUTAŞ İNŞAAT
Ras Lanuf Projesi Yüksek Komiserliği Ağır Sanayi İnşaatı

Brega Projesi Yüksek Komiserliği Ağır Sanayi İnşaatı

TEKSER-BAYTUR İNŞAAT
Tobruk Projesi Su Arıtma

Misurata Projesi Kanalizasyon Şebekesi

ENTES İNŞAAT
Zuvara Projesi Kanalizasyon Şebekesi

El-Cemil Projesi Kanalizasyon Şebekesi

Rikdalen Projesi Kanalizasyon Şebekesi

El -Humus Projesi 104 Konut İnşaatı

NA Tuzlu Su Arıtma Tesisi

Amamra Projesi Okul ve Kooperatif İnşaatı

El -Humus Projesi Konut, Okul, Dispanser ve Süpermarket İnşaatı

METİŞ İNŞAAT
Misurata Projesi 1260 Konut İnşaatı (1982-89 Arası)

METRON İNŞAAT 
Bingazi Projesi Al Burdi Otel İnşaatı (50 Odalı)

TOKAŞ İNŞAAT
Gıdamis Projesi 615 Konut İnşaatı 

NA 1000 Konut İnşaatı 

BAYTUR İNŞAAT
Misurata Projesi Altyapı İnşaatı (6 Köy)

GRASSO İNŞAAT 
NA Soğuk Hava Deposu İnşaatı

YAŞAR ÖZKAN İNŞAAT
Cufra Projesi 225 Konut, Sağlık Ocağı, Hemşire Okulu ve Eğitim Merkezi

Tavurga Projesi Zirai Ürünler Satış Merkezi Depo İnşaatı

Tavurga Projesi Hastane (62 Yataklı), Lojman ve Sağlık Merkezi İnşaatı

Tablo 4. Diğer Şirketlerin Yatırımları

Kaynak: TMB, Türkiye Müteahhitler Birliği



Yukarıdaki müteahhitlik hizmetlerinde de de-

ğinildiği üzere Libya’nın büyük bir konut açığı

bulunduğu gibi okul, altyapı, otel, santral, kısacası

her alanda yatırıma ihtiyaç duymuştur. Bu sebeple

Libya bahsi geçen alanlarda ihtiyacını gidere-

bilmek adına dünyaya açılmıştır.  Ortadoğu ve

Kuzey Afrika ülkelerinin petrolden elde ettikleri

geliri yatırıma dönüştürme düşüncesi Türk mü-

teahhitlerinin yurtdışına açılma süreçlerini hız-

landırmıştır. 1975 yılında Türkiye ve Libya ara-

sında ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cum-

huriyeti Arasında İşgücü Anlaşması’ imzalanmıştır. 

Bu anlaşma Doğu’ya resmi işgücü göçünü

sağlaması açısından oldukça önemlidir. Bu an-

laşmanın özellikle, Türk işçilerinin tasarruflarını

konvertible döviz olarak Türkiye’ye transfer

edebileceği ve Libya’nın bu transferlere izin ve-

receği hükümleri ile işçilere, Libya’ya resmi ol-

mayan yollardan işçi götürmekten ya da Hintli

ve Filistinli işçilerle çalışıp dil sorunu çekmekten

kurtulmak açısından da müteahhitlere yarar sağ-

ladığı düşünülmektedir. 1961-1986 yılları arasında

yaklaşık 170 bin Türk işçisi Libya’da bulunmuştur.

Bu işçilerin hemen hemen tamamı inşaat hiz-

metlerinde çalışmak için giden işçilerdir. Bununla

birlikte bazı Libyalı ortaklar ile hizmet sektöründe

faaliyet gösteren Türk şirketleri de bu dönemde

Libya’da faaliyet göstermiştir.

Petrolden elde edilen gelirlerin büyük ölçekli

kalkınma projelerine yöneltildiği ülkelerde, petrol

fiyatlarının düşmeye başlaması büyük sıkıntılara

yol açmaktadır. Petrol ihracatçısı olan Libya için

de geçerli olan bu durum karşısında yatırım har-

camalarını azaltma yoluna gidilmiştir. Libya’nın

petrol gelirlerine dayalı bir ekonomiye sahip ol-

ması ve petrol fiyatlarının düşmesi hiç şüphesiz

en çok Türk müteahhitlerini olumsuz etkilemiş

ve birçok şirket hizmet bedellerini alamamıştır.

Ancak Türkiye ve Libya arasındaki bu sorun,

Türk Müteahhitlik şirketlerinin hizmet bedellerinin

karşılığında Libya’dan Türkiye’ye ham petrol

gönderilmesi karşılığında çözülmüştür. Ham

petrol alan Türkiye hükümeti ise Libya’da hizmet

bedellerini alamayan müteahhitlerine hizmet be-

dellerini ödemiştir. 

2000’li yıllara gelindiğinde inşaat hizmetleri

kapsamında bir zirve yılı olmuştur. Ekonomi

Bakanlığı verilerine göre, Türkiye Libya’da

1971-2000 yılları arasında 8,5 milyar dolar de-

ğerinde 224 adet, 2000-10 yılları arasında ise

yaklaşık 18 milyar dolar değerinde 304 adet

proje üstlenmiştir. 2000-10 yılları arasında önemli

projelere imza atan şirketlerden en önde gelenleri

RÖNESANS, FEKA, ARTES, TML, ÜSTAY’dır.

Bu şirketlerin öncülük ettiği projeler şu şekilde-

dir;
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1961-79 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 Toplam

34.3 15.1 30.7 26.7 23.3 16.4 9.7 8.4 164.6

Tablo 5. Libya’daki Türk İşgücü (Bin Kişi)

Kaynak: Emin Çarıkçı, The Economic Impact of Temporary Manpower Migration in Selected OIC Member Countires
(Bangladeh, Pakistan and Turkey3

Libya’nın petrol gelirlerine dayalı
bir ekonomiye sahip olması ve
petrol fiyatlarının düşmesi hiç
şüphesiz en çok Türk
müteahhitlerini olumsuz
etkilemiş ve birçok şirket hizmet
bedellerini alamamıştır. 
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ARTES İNŞAAT

Trablus Projesi Basın Merkezi İnşaatı

Mitiga Projesi Havaalanı Gösteri Merkezi İnşaatı

Trablus Projesi Al- Fateh Üniversitesi Cami İnşaatı

Trablus Projesi Göz Hastanesi İnşaatı

Trablus Projesi Rezidans İnşaatı

Trablus Projesi Al-Fateh Üniversitesinin Giriş Kapıları ve
Çevre Duvar İnşaatı

Trablus Projesi Milli Standartlaştırma ve Ölçü Birim Merkezi

Trablus Projesi Yukarı Shatt Bölgesinin Geliştirilmesi,

FEKA İNŞAAT 

Trablus Projesi Al Fateh Üniversitesi Yurt İnşaatı 

Tripoli Projesi Tripoli Üniversitesi Matematik Fakültesi İnşaatı

SUMMA İNŞAAT 

Al Tadamon Twin Powers Projesi

El Mahari Otelinin Ortak Yatırım İşi

NESSCO-YÜKSEL

Sahil Yolu Bakımı Sirt - Ejdebiye Kısmı

Sahil Yolu Bakımı Derne -İmsaad Kısmı

TML İNŞAAT

Abu Taraba Projesi Deniz Suyu Arındırma

Tobruk Terminali Projesi İskele Yenileme İnşaatı

Trablus Liman Projesi Rıhtım Onarımı

Misurata Liman Projesi Yağ Rıhtım Onarımı

Misurata Projesi İskele ve Yükleme Rıhtım İnşaatı

Misurata Projesi Serbest Bölge İnşaatı,

Al Marj Projesi Al Fateh Hastanesi (264 yatak kapasiteli)

Misurata Projesi Çelik Fabrikası

Misurata Projesi Trafik Karakolu Binası

Tobruk Projesi Al Massira Oteli 

Kufra-Tazerboo Hattı Prekast Beton
Su Borusu Döşeme İşi

Tobruk Enmesira Oteli Bakım İşi

TEKFEN-TML ORTAKLIĞI 

Kufra-Tazerboo Hattı Prekast Beton Su Borusu
Döşeme İşi

Tablo 6. 2000-10 Yılları Arasındaki Projeler
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ÜSTAY İNŞAAT

Maradah Projesi Al Aguilah Yol Yapımı

Quamanis Projesi Altyapı İnşaatı 

Tobruk Projesi 445 adet Askeri Lojman

RÖNESANS İNŞAAT 

Bardia Porjesi Hotel Al Burdi İnşaatı

Trablus Projesi Al Fatah Üniversitesi (Kimya, Petrol, Jeoloji ve
Maden ve Makine Mühendisliği Fakülteleri İnşaatı) 

Trablus Porjesi Bab Trablus II Alışveriş Merkezi (Ofis ve Otel) 

ÖZTAŞ İNŞAAT 

Abu Zeyyan-Ruhaybat Hattı Su Nakli Projesi

KARE A. Ş

Abu El Tofl Bölgesindeki Depo Yapımı 

Misurata Merkez Hastanesinin Bakımı ve Onarımı

METİŞ İNŞAAT

Abou Zareeg-Alkoufra Yolu Bakım ve Tamirat
Sözleşmesi

Algatroon Bölgesi Gaddafi Çöl Yolu Bakım ve
Onarım İşleri

Sebha-Obari Yolu Bakım ve Onarım İşleri

Algatroon-Tagerhi Yolu Bakım ve Tamirat İşleri

Jalo-Abu Zreag Yolu Bakım ve Tamir İşleri

Sebha-Ubari Yolu Bakımı ve Tamamlama İşleri

Waddan-Souknah-Sabha Yolu Bakımı ve
Tamamlama İşleri

YÜKSEL İNŞAAT El Fateh Üniversitesinin Ziraat, Fen ve Veterinerlik
Fakülte Binalarının Yapımı

NUROL İNŞAAT El Fateh Üniversitesi – Hukuk ve Ekonomi Fakülte
Binaları Yapımı

ÇUKUROVA İNŞAAT El Assa Bölgesinde 411 Konut ve Alt Yapı İşlerinin
Yapımı

GÜRİŞ İNŞAAT

El Fatah Üniversitesi Müh. Fakülteleri Yenileme ve
Tamamlama İşi

Al Fatah Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yapım Projesi

El Fatah Üniversitesi Dişçilik, Teknik Tıp ve
Eczanelik Fakülteleri Yapım Projesi

Tripoli Merkez Hastanesi Üroloji Ünitesi Yapımı

Al Fateh Üniversitesine Ait Binaların İkinci
Aşama Renovasyon İşleri Yapım

Kaynak: Trablus Büyükelçiliği



Türkiye’nin Trablusgarp Büyükelçiliği Ticaret

Müşavirliği verilerine göre, Türk müteahhitlik

ve müşavirlik firmaları 2009-2010 yıllarında

arasında Libya’da 7 milyar 627,2 milyon dolar

tutarında 124 proje yapımını üstlenmiştir. Bu

124 proje içerisinde yukarıda da belirtildiği üzere

oteller, havaalanları, villa konutlar, yeni yerleşim

projeleri ve AVM’ler yer almaktadır. RÖNESANS

İnşaat diğer müteahhitlere kıyasla Libya’da bu

dönem içerisinde 2 milyar doları bulan önemli

projelere imza atmıştır. 

Yukarıdaki pozitif tablo, 2011 yılı şubat

ayında patlak veren Arap Baharı’nın Libya’ya

sıçraması sebebi ile bozulmuştur. 2011 yılı

Türkiye ve Libya ticari ilişkileri açısından oldukça

karanlık bir yıl olmuştur. Ülke içerisinde yaşanan

karışıklıkların iç savaşa evirilmesi sebebiyle

Türkiye’nin ihracatının sürekli geliştiği en önemli

pazar konumundaki Libya’da ihracat durma nok-

tasına gelmiş ve Türkiye’nin ihracatı 2010 yılında

1,932 milyar dolar iken 2011 yılında 747 milyon

dolara kadar gerilemiştir. Hiç şüphesiz bu karı-

şıklıklardan Türkiye’nin müteahhitlik hizmetleri

de etkilenmiş ve 18 milyar dolar değerindeki

müteahhitlik hizmetleri yarım kalmıştır. 

Tablo 8. Türk Şirketlerinin Libya’daki İş Kaybı

Kaynak: DEİK, TMB ve Ticaret Bakanlığı                                                       

Kaddafi’nin devrilmesinden sonra Libya’da

yarım kalan yatırımlara yeniden başlamak is-

tenmiştir. Ancak 2014 yılında Hafter’in geçici

hükümete karşı düzenlediği darbe girişimi bu

beklentileri gölgede bırakmıştır. Üstelik inşaat

firmaları tarafından tamamlanan birçok iş yağ-

malanmış, yıkılmış ve yakılmıştır. Hizmet sektörü

içerisinde önemli bir konumda yer alan inşaat

sektörü Türkiye’nin cari açığını ve işsizlik oranını

azaltan bir etkiye sahiptir.  Bu süreçte Libya’da

yaşanan olumsuzluklar nedeniyle inşaat sektö-

rünün başka pazarlara yöneldiği düşünülebilir. 
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Tablo 7. Türk Müteahhitlerinin Libya’da

Üstlendiği Projeler

Kaynak: TMB ve Ticaret Bakanlığı, https://ticaret.gov.tr/

Proje
Sayısı

Toplam Proje Bedeli
(Milyon $)

2000 224 8.488.358.705

2001 3 56.102.723

2002 4 231.647.808

2003 8 165.555.716

2004 7 123.622.559

2005 19 253.000.671

2006 31 1.785.228.651

2007 57 5.256.939.475

2008 65 3.392.118.354

2009 69 4.210.110.925

2010 41 4.210.110.925

2011 1 4.233.226

Toplam 549 26.425.808.072

Firma Sayısı 131 (Adet)

Proje Sayısı 359 (Adet)

Toplam Proje Tutarı 18.1 Milyar $

Hak Ediş Alacakları 1.5 Milyar $

Yapılan İş Bedelleri 4.5 Milyar $

Toplam Makine
Ekipman Değeri 

917 Milyon $

Verilmiş Teminat Mektupları 1.8 Milyar $



Yukarıda da belirtildiği üzere yaşanan olumsuz

olayların etkisiyle Türkiye ve Libya arasındaki

ticari ve ekonomik ilişkilerinin en temel unsur-

lardan olan müteahhitlik sektöründe birçok proje

yarım kalmıştır. Yarım kalan projelerde yer alan

şirketler incelendiğinde ön plana çıkanlar; TAV,

TEKFEN, RÖNESANS, TURKMALL, ENKA,

DOĞUŞ, NUROL, ÜSTAY, YÜKSEL, ÇUKU-

ROVA ve ARSEL İnşaat’tır.

Libya’da yürütülmekte olan işlerin sözleşmeleri

hala geçerlidir ve Libya’da güvenliğin sağlanması

durumunda Türk müteahhitleri işlerini tamam-

lamayı istemektedir. Keza 2019 yılı Şubat ayında

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Ulusal

Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Taher

Jehaimi başkanlığında gerçekleştirilen “Türki-

ye-Libya Müteahhitlik Ortak Çalışma Grubu” top-

lantısında, 2011 yılında başlayan olayların olumsuz

etkisinin hala sürdüğü ancak yarım kalan proje-

lerde tekrar işbaşı yapılmasının önem taşıdığı vur-

gulanmış ve Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.4

Ardından TMB ile görüşen Libyalı yetkililerin

Libya’nın yeniden inşasında beraber çalışma ko-

nusunda hemfikir oldukları görülmüştür.5 Bu ça-

lışmanın ilk adımını Libya’da Arap Baharı se-

bebiyle yaşanan olaylar nedeniyle kesintiye uğ-

rayan Türk inşaat hizmetlerinin en önemli pa-

zarlarından biri olan Libya’ya geri dönmesi oluş-

turmaktadır. Akabinde birlikte altyapı projelerine

de ağırlık verilecek ve bir imar programı oluştu-

rulacaktır. 

Türkiye’nin Yeni Doğu Akdeniz
Politikası ve Dolmabahçe
Mutabakatı

Keşfedilen hidrokarbon rezervleri ile bölgesel

dinamiklerin yeniden şekillendiği Doğu Akde-
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Grafik 7. Libya’daki Türk İşgücü 

Kaynak: İŞKUR, https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/istatistikler/

Libya’da yürütülmekte olan
işlerin sözleşmeleri hala geçerlidir
ve Libya’da güvenliğin sağlanması
durumunda Türk müteahhitleri
işlerini tamamlamayı
istemektedir.



niz’de, enerji rekabetinin ve ihtilaflı konuların

giderek arttığı bir ortamda, Türkiye aktif bir dış

politika izlemeye başlamıştır. Ortaya çıkan enerji

kaynağında hakkına sahip çıkma üzerine inşa

edilmiş bu aktif politika ile Türkiye, bölgede

ağırlığını giderek hissettiren bir konumdadır.

Keşfedilen hidrokarbon rezervleri ile enerji

ticaretinde ihracatçı olmak isteyen bölge ülkeleri

arasındaki rekabet ve deniz yetki alanlarının be-

lirlenmesi, çıkarılacak rezervlerin hangi güzer-

gahtan geçerek satışının yapılacağı konusundaki

anlaşmazlıklar ve enerji talebi yüksek olan Avrupa

ülkelerinin enerji ithalat bağımlılığında Rusya

gibi ülkelere alternatif olarak yeni pazar arayış-

larına girmesi mevcut krizleri derinleştiren başlıca

konular olmuştur. 
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TAV İNŞAAT

Trablus Havaalanı Dış Hatlar Terminali

Sebha Havaalanı Dış Hatlar Terminali

ANEL ELEKTRİK

Trablus Uluslararası Havalimanı Elektrik ve Elektromekanik İşleri

TEKFEN İNŞAAT

Büyük Nehir Projesi Al Khufra-Tazerbo Su İletim Hattı

RÖNESANS HOLDİNG

Al Fatah Üniversitesi

Bab Trablus II Alışveriş Merkezi, Ofis ve Otelden Oluşan
Bir Kompleks

TURKMALL İNŞAAT

Forum Andalus Alışveriş Merkezi

Forum Bingazi Alışveriş Merkezi

NUROL İNŞAAT

Algarabolli – Misuratah Projesi Karayolu Rehabilitasyonu

Al Fateh Üniversitesi (B Kampüsü, Beden
Eğitimi ve Ekonomi ve Hukuk Fakülteleri
Binaları)

Altyapı, Çevre Düzenleme ve Bina İnşası

Tablo 9. Yarım Kalan Projeler

Kaynak: https://www.tavconstruction.com/ , http://www.tekfeninsaat.com.tr/TR/index.asp , https://www.nurolinsaat.com.tr/,
https://www.turkmall.com/, https://ronesans.com/

Bölgede attığı tek taraflı adımlarla
mevcut gerginlikleri artıran
Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY);
2003 yılında Mısır, 2007 yılında
Lübnan ve 2010 yılında İsrail ile
sözde Münhasır Ekonomik Bölge
(MEB) anlaşmaları imzalamıştır.  



Söz konusu rezerv kaynağının miktarının bü-

yük olması bu ölçekte bir karmaşayı açıklayacak

en büyük etken olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tahmini rakamlara göre, yaklaşık olarak 5 trilyon

metreküp hidrokarbon rezervin olduğu açıklanan

bölgede; rezerv payı yüksek ve pazar avantajına

sahip herhangi bir aktör için paha biçilemez bir

kazanım söz konusu olacaktır. Dolayısıyla, bu

büyüklükte bir kaynak, bölgede çoğunlukla enerji

ithalatçısı konumunda olan aktörlerin iştahını

kabartmaktadır. 

Bölgede attığı tek taraflı adımlarla mevcut

gerginlikleri artıran Güney Kıbrıs Rum Kesimi

(GKRY); 2003 yılında Mısır, 2007 yılında Lübnan

ve 2010 yılında İsrail ile sözde Münhasır Eko-

nomik Bölge (MEB) anlaşmaları imzalamıştır.6

Türkiye, tek taraflı her anlaşma sonrası Birleşmiş

Milletler (BM) nezdinde söz konusu anlaşmaların

hükümsüz olduğunu iletmiştir. Türkiye’nin en

büyük tezi, Kıbrıslı Rumlarla siyasal eşitliğe

haiz Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp edildiği

gerçeğidir. Bununla birlikte Türkiye, garantörlük

hakkını kullanarak, GKRY’nin imzaladığı sözde

MEB anlaşmalarının geçersiz olduğunu; bölgede

icra ettiği tek taraflı arama faaliyetlerini durdur-

ması gerektiğini; adanın çevresindeki doğal kay-

naklar üzerinde tasarrufta bulunma hakkının,

her iki tarafa ait olduğunu gerekçe göstererek

BM nezdinde iddialarını sürdürmektedir.

GKRY, tek taraflı imzaladığı sözde MEB an-

laşmalarının yanında çeşitli uluslararası şirketler

ile ruhsatlandırma anlaşmaları imzalayarak ön-

ceden belirlenmiş parsellerde arama çalışmalarına

başlamıştır. Bunun yanında, Fransa ile Savunma

İş Birliği Anlaşması imzalayan GKRY, Fransa’ya

ve ABD’ye bölgede üs kurma yetkisi vermiştir.7

Tüm bu tek taraflı adımlar karşısında Türkiye,

BM nezdindeki reddiyelerinin yanında herhangi

bir MEB anlaşması imzalamamış, aksine Kuzey

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) bölgedeki

haklarını dile getirip hidrokarbon rezervlerinin

ortak komisyon kurulması sureti ile paylaşımı

önerilerinde bulunmuştur. 

Bu adımlarından sonuç alamayan Türkiye,

KKTC ile ruhsatlandırma anlaşmaları yaparak

gerek bu bölgede yer alan gerekse kendi kıta sa-

hanlığında bulunan parsellerde arama ve sondaj

faaliyetlerine başlamıştır. Arama ve sondaj

gemileri ile bölgede bulunan Türkiye, askeri gü-

cünü de kullanarak burada kalıcı bir aktör oldu-

ğunu göstermiştir. Türkiye’nin bu kararlı adım-

larının neticesinde Fransız Total ve İtalyan Eni

şirketleri bölgede yaptıkları arama faaliyetlerini

durdurmuştur. Atılan tüm tek taraflı adımlara

rağmen henüz kendi MEB ilanını yapmamış

olan Türkiye, Libya ile sürpriz bir şekilde deniz

yetki sınırlarını belirleme mutabakatı imzala-

mıştır.

Dolmabahçe Mutabakatı

Bu hamle ile Türkiye-Libya ilişkileri hem

siyasi hem de ekonomik anlamda yeni bir boyuta

girmiştir. 27 Kasım 2019 tarihinde Türkiye ile

Libya karşılıklı deniz yetki alanlarını belirleyen

ve askeri iş birliği gibi maddelere de sahip,

“Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına

İlişkin Mutabakat Muhtırası”nı imzalamıştır.

Muhtıra kapsamında deniz yetki sınırlarının be-

lirlenmesi, ekonomik iş birliği ve Libya’da kolluk

kuvveti kurulması ve eğitimi gibi askeri yardım

maddeleri yer almaktadır. Bu anlaşma ile Türkiye,

Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının batı sı-

nırını belirlemiştir. Ayrıca, Türkiye, Doğu Ak-

deniz’de ortay hattın ters tarafında kalan adaların

karasuları dışında deniz yetki alanı olamayacağı

savını uluslararası bir anlaşma ile pekiştirmiştir,

böylece son döneme kadarki savunma pozisyo-

nundan çıkıp bölgede avantajlı konuma geçen

taraf olmuştur.
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8 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe giren bu

anlaşma, Türkiye’nin KKTC ile 2011 yılında

yaptığı anlaşmanın bir benzeridir. Anlaşma

bölgede tepkilere neden olmuş; başta Yunanistan

olmak üzere, Fransa ve Almanya gibi AB ülke-

lerinin tepkisini çekmiştir. BM nezdinde şikâyette

bulunan Yunanistan, anlaşmanın Rodos ve On

İki Ada’nın deniz alanlarını gasp ettiği iddiasını

yeniden gündeme getirmiştir. Bununla birlikte,

AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları,

anlaşmanın üçüncü ülkelerin haklarını ihlal ettiği

gerekçesiyle hükümsüz olduğunu ve Yunanis-

tan-GKRY bloğuna olan desteklerinin devam

ettiğini açıklamıştır. Bu açıklama ile AB, yetkilerini

aşıp, uluslararası bir mahkeme gibi hareket

ederek açıkça Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku

sözleşmesini de ihlal etmiştir.

Rusya’nın AB üzerindeki enerji tekeline karşı

mücadele etmek isteyen ABD de Türkiye’ye

karşı blokta yer almış, Libya anlaşmasının ar-

dından 17 Aralık’ta “Ulusal Savunma Yetki Ya-

sası” kapsamında Türkiye’ye bir dizi yaptırım

kararı almıştır. Yaptırım kararlarında, F-35’lerin

teslim edilmemesi, S-400 alımı nedeniyle ek

yaptırımlar getirilmesi, Türk Akımı projesi kap-

samında çalışan gemilere ve bu gemilerde çalışan

yabancı uyruklu kişilere yaptırımlar uygulanması,

Rus askeri gemilerine Güney Kıbrıs limanlarını

kapatmak şartı ile GKRY’ye silah ambargolarının

kaldırılması gibi maddeler yer almıştır. Ancak

gelinen noktada özellikle F-35 üretiminde Tür-

kiye’ye bağımlılık gibi gerçeklikler bu yaptı-

rımların etkisini sınırlamaktadır.

Gerek Yunanistan gerekse ABD ve AB’nin

şantaj boyutundaki siyasi kararlarına ve hukuka

aykırı yaptırımlarına karşın Türkiye tek başına

mücadele ettiği Doğu Akdeniz konusunda Libya

ile anlaşarak kendine yeni bir cephe açmakla

kalmamış, alan hakimiyeti anlamında da büyük

bir avantaj yakalamıştır. Anlaşmanın ekonomik

kısmında ise Türkiye, bölgede arama faaliyeti

yürüteceği sahayı genişletmiş ve olası kaynak

keşfi durumunda şansını artırmıştır. Kendine al-

ternatif enerji nakil hatlarına da sınır koymuş

olan Türkiye, bölgede hakimiyetini pekiştirmiş

görünmektedir. Ancak, Libya’da yaşanan politik

istikrarsızlık ve BM’nin de tanıdığı meşru hükümet

UMH’nin geleceği anlaşmanın başarısını etkile-

yecek yegane faktördür. 

Mutabakatın Türkiye’nin Doğu Akdeniz
Politikasına Etkisi

Yapılan bu anlaşma ile bölgede stratejik bir

avantaj elde eden Türkiye, diğer taraftan Libya’nın

içinde bulunduğu iç mücadelelere taraf konuma

gelmiştir. Kaddafi sonrası süreçte BM tarafından

tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni devirmek

için mücadele eden General Halife Hafter ko-

mutasındaki yabancı paralı askerlerden oluşan

“Libya Ulusal Ordusu” Başta Rusya olmak üzere;

BAE, Mısır, Suudi Arabistan, Fransa ve Yunanistan

gibi ülkeler tarafından desteklenmektedir. Hafter,

Türkiye’yi düşman ilan ederek Libya’nın iç iş-

lerine karıştığını iddia etmektedir. 

Libya özelindeki denklemlerde Rusya’nın

motivasyonunun Doğu Akdeniz’de yeni bir üs

elde etmek olduğu düşünülebilir. Ancak, Mısır’ın

ve hatta Hafter’in kendisinin, Türkiye ile yapılacak

bir deniz yetki sınırlandırması anlaşması ile

Doğu Akdeniz’de daha fazla alanda hakimiyet

sağlayacakları gerçeğine rağmen kendi alanlarını

kısıtlayan tarafta yer almaları, ülkelerinin milli

menfaatlerine aykırıdır. Bu gerçekliğe rağmen

Mısır, Türkiye’nin Libya’da hâkim olmasının

kendi ulusal güvenlik meselesi olduğunu iddia

etmektedir.8

Anlaşmanın diğer boyutu olan askeri yardım

konusu, Türkiye’nin bölgeye asker gönderip

göndermemesi tartışmasını beraberinde getirmiştir.
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Anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde

onaylanmasının ardından, Libya UMH Türki-

ye’den askeri yardım talebinde bulunduğunu

ilan etmiştir. Bu doğrultuda Türkiye, ilk olarak

Astana sürecinde birlikte hareket ettiği Rusya

ile müzakere kartını oynamış ve Libya’da iki

taraf arasında müzakere süreci başlatılmıştır.

Rusya’da anlaşamayan taraflar Berlin Konfe-

ransı’nda da Hafter’in hasmane tavırları nedeniyle

anlaşamamışlardır. İlerleyen süreçte, Libya’da

varlığını insansız hava araçları ile artıran Türkiye,

UMH’ye verdiği stratejik destek ile ülkede den-

geleri değiştirmiş; darbeci Hafter büyük kayıplar

vererek birçok noktadan çekilmek zorunda kal-

mıştır. 

Mutabakatın Bölgede Yankıları

Türkiye’yi dışarıda bırakan ve İsrail’in keş-

fettiği rezervlerin küresel piyasalara ulaştırılması

üzerine inşa edilmiş olan East-Med gibi projeler

üzerinde durularak bölgede Türkiye karşıtı blok

güçlü tutulmak istenmektedir. İsrail’in en büyük

hedefi gazını Avrupa pazarına ulaştırmaktır.

Mısır, Ürdün ve Lübnan’dan ibaret olan dış pa-

zarını küresel piyasalara açılarak genişletmek

niyetinde olan İsrail, önündeki en önemli rotanın

Türkiye olduğunun bilinciyle son dönemde Tür-

kiye ile yakınlaşma emareleri sergilemektedir.

İsrail küresel piyasalara ulaşmak için önündeki

en önemli güzergahlarının Türkiye üzerinden

geçtiğinin farkındadır. Öyle ki; en ucuz ve en

makul seçenek, İsrail – Haifa – Ceyhan güzergahı

kullanılarak mevcut rezervlerin boru hattı ile

Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasıdır. Bir

diğer seçenek, doğal gazın Mısır’daki LNG tes-

isleri üzerinden Avrupa’ya taşınmasıdır. Son se-

çenek ise East-Med projesi ile Yunanistan üze-

rinden Avrupa’ya ulaşma planıdır. ABD ve

AB’nin projeyi desteklemesi İsrail, Yunanistan

ve GKRY tarafının umutlarını yeşertmektedir.

Ancak, yüksek maliyet ve MEB tartışmaları bu

planı imkânsız kılmaktadır. 

Türkiye, çok uluslu şirketlere ruhsatlandırma

anlaşmaları yapmak sureti ile mücadeleyi küresel

boyuta taşıyan bölge ülkelerine karşı tek başına

yaptığı mücadele ile ön plana çıkmaktaydı. Böyle

bir dönemde Libya ile imzalanan deniz yetki

alanları mutabakatı dengelerin yeniden şekillen-

mesine sebep olmuştur. Son dönemde tartışılan

bir diğer konu ise olası Türkiye-İsrail iş birliğidir.

Orta Doğu’da yeni bir güvenlik kalkanına sahip

olmak için NATO üyeliği hayali olan ve bu

yolda Türkiye engelini aşmak isteyen İsrail ile

Türkiye’nin aynı noktada buluşma ihtimali düşük

görünmektedir. 

Bu politikasını Türkiyesiz bir NATO üzerine

kurgulayan İsrail, bir taraftan da çıkardığı do-

ğalgazın Avrupa pazarına taşınması noktasında

tek alternatif konumundaki Türkiye’ye ihtiyaç

duymaktadır. Ancak, olası bir iş birliği durumunda

da Güney Kıbrıs, Yunanistan ve AB engelinin

aşılması gerekecektir. AB desteği olmadan AB

pazarını hedefleyen bir iş birliğinin gerçekleşmesi

güç olacaktır. Bunun yanı sıra, İsrail’in bölgede

birlikte hareket ettiği ve anlaşmalar imzaladığı

Yunanistan, Mısır ve GKRY’yi saf dışı ederek

yalnız kalma riskini alması da güç görünmekte-

dir.9
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Böyle bir dönemde Libya ile
imzalanan deniz yetki alanları
mutabakatı dengelerin yeniden
şekillenmesine sebep olmuştur. 



Sonuç ve Değerlendirme

Yıllar itibariyle dalgalı bir seyir gözetse de

Kaddafi döneminde artış göstermiş olan ikili

ticari ilişkiler, Arap Baharı sonrası iç savaş sü-

recinde durma noktasına gelmiştir. Darbeci Haf-

ter’in savaş baronluğuna büründüğü bu yeni dö-

nemde Libya, yabancı ülkelerin vekil savaşlarına

ev sahipliği yapan istikrarsız savaş bölgesi ko-

numuna dönüşmüş durumdadır. Rusya merkezli

Wagner Grubu ve BAE ve Mısır’ın doğrudan

misyoner savaşçı ve teçhizat desteği ile önemli

ölçüde başarılar elde edip başkente dayanan

Hafter güçleri, Türkiye’nin yenilenmiş pro-aktif

Doğu Akdeniz politikaları çerçevesinde Birleşmiş

Milletler (BM) nezdinde tanınan meşru Ulusal

Mutabakat Hükümeti (UMH) ile yaptığı anlaş-

malar ile büyük bir hezimete uğratılmış durum-

dadır. 

Söz konusu Dolmabahçe Mutabakatı ile Tür-

kiye ile Libya deniz sınırları belirlenmiş, iki

ülke arasında ekonomik iş birliği anlaşmaları

yapılmış ve askeri iş birliği konusunda mutabık

kalınmıştır. Anlaşmanın Doğu Akdeniz boyutunda,

East-Med gibi Türkiye’yi saf dışı bırakma amaçlı

projelerin önüne set çekilmiş ve bölgede deniz

yetki alanları konusunda hak gaspı boyutundaki

oldu bittilerin de önüne geçilmiştir. Libya boyu-

tunda ise, Libya deniz yetki alanlarını iki katına

çıkararak Yunanistan tarafından gasp edilen alan-

lara yeniden kavuşmuştur. Bunun yanında yapılan

askeri iş birliği mutabakatı, iç savaşta UMH

güçlerinin küresel boyuttaki desteğe sahip olan

Hafter güçlerine karşı önemli bir üstünlük sağ-

lamasına sebep olmuştur. 

Bu yeni dönemde özellikle güçlü kabilelerin

de desteğini almış bir UMH’nin tam kontrolünde

olan Libya’da, Türkiye’nin yarım kalan yatı-

rımlarının tamamlanmasının yanı sıra tarihsel

süreçte elde edilmiş ikili ticaret hacimlerinin

çok üzerinde değerlere ulaşılması mümkündür.

Özellikle tarihsel perspektifte yatırımların mü-

teahhitlik sektörü ağırlıklı yapısı göz önünde

bulundurulduğunda, iç savaştan çıkmış bir Lib-

ya’da Türk yatırımcıları için çok büyük bir po-

tansiyel olduğu gerçeğinin altını çizmek gerek-

mektedir. 
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