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Bu mektubumuz aracılığıyla size selamlarımızı, takdir ve saygılarımızı sunar, çalışmalarınızda
başarılar dileriz. Ayrıca sizin aracılığınızla Türk Hükümeti’ne ve halkına teşekkürlerimizi
sunar, ilerleme, bolluk ve refah dileklerimizi sunarız.
Sizinle, Büyükelçilikte 18.12.2019 tarihinde, UMH BK Üyesi Sayın Dr. Muhammed Ammari
Zayed’in eşgüdümünde gerçekleştirdiğimiz toplantıya atıfla, Libya Devleti ve Türkiye arasında
sanayi ve ticaret yatırımları alanında ortak işbirliğine ilişkin olarak sözlü olarak değindiğimiz
hususları bu mektup aracılığıyla aşağıdaki şekilde özetliyoruz:
Mekanik ve Elektrik Sanayi Anonim Şirketi, İktisadi ve Sosyal Kalkınma Fonuna ait
şirketlerden biri olup, tüzel kişiliği ve bağımsız bütçeyi haizdir. Faaliyetlerini Libya ticaret
kanunları hükümlerine uygun olarak icra etmekte olup, şirketin 200 hektara varan geniş bir
alanda bütün mekanik ve elektrik sanayileri alanlarında öncü olmasına imkan tanıyan sanayi
kompleksleri mevcuttur. Bu alanda inşaat yapılmak suretiyle yeni sanayiler gerçekleştirilebilir.
Şirketin önde gelen faaliyetleri:
-

Her çeşit yedek parça üretimi. Maden eritme ve boru atölyesinde kalıp üretim hatları ve
kapasitesi 48 tona ulaşan 4 adet fırın mevcuttur. Ayrıca otomatik döküm hatları da
mevcuttur.

-

Dövme endüstrisi ekipmanları. Dövme atölyesinde 5 ton elektrik kapasiteli bir fırın ve
40-300 mm çapında yuvarlak bar üretimi amaçlı çeşitli kapasitelerde bağımsız
tokmaklar mevcuttur.

-

Armatür fabrikası. 400 ton kapasiteli fırınlar mevcut olup, yuvarlama üniteleri ve
armatür çaplarını çekme üniteleri mevcuttur.

-

Maden şekillendirme ve kalıp bakım onarımı. Şekillendirme atölyesinde muhtelif
teknolojilerde kesme, öğütme, lehim vs. ekipmanları mevcuttur.

-

Mekanik çalışmalar atölyesinde yedek parça ve genel olarak mekanik üretimlerde
kullanılan parçaların üretimini sağlayan makineler mevcuttur.

-

İnce işler atölyesinde haritacılık, sınıflandırma, öğütme ve delme alanlarında kullanılan
C.N.C. programlarına ilişkin ekipmanlar mevcuttur.

-

Ev tipi mutfak tüpü fabrikası yıllık 110.000 adet tüp gaz üretimi yapacak kapasitede
dizayn edilmiştir. Her bir tüp gazın kapasitesi 11-15 kg. arasında değişiklik

göstermektedir. Ayrıca yıllık 35.000 adet ocak üretim kapasitesine sahiptir. Bu fabrika
teknik açıdan iyi durumdadır. Normal biçimde üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
-

Plastik atölyesi ekstrüzyon veya üfleme yöntemleriyle plastik üretiminin yapıldığı
atölyedir. Bakım ve geliştirme çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır.

-

Pompa hattı yüzeysel ve su altı tipi pompaları bir araya getiren hat olup, yılda 8 bin
pompayı bir araya getirme kapasitesine sahiptir. Teknik açıdan iyi bir durumda olup,
piyasadaki büyük rekabet nedeniyle maliyetleri azaltacak yöntemleri bulmak üzere
yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Böylece fiyatlar rekabete uygun duruma
getirilebilir.

-

Uzun madeni borular üretim hattı normal çelik ve paslanmaz çelik boruların üretiminin
yapıldığı hat olup, boru çapları 2 inçe ulaşmaktadır. Dairesel boruların üretimi için
dizayn edilmiştir.

-

Plastik şişe ızgaraları üretim birimi her ebatta ve saat/ton ölçeğinde üretim yapma
kapasitesindedir.

Yardımcı Birimler:
-

İdari kompleks
Elektrik istasyonu, su istasyonu, basınçlı hava merkezi, oksijen istasyonu, genel ve özel
amaçlı depolar, genel bakım birimleri (oto atölyesi, merkezi bakım binası)
Bakım onarıma ihtiyaç duyan lojman binaları
Yemekhane
Klinik

Bütün bunlar şirketin imkanlarına ilişkin özet bir açıklamaydı. Şirketimiz ve Türk şirketleri
arasında mekanik-elektrik endüstrisi, madenlerin dökümü, şekillendirilmesi ve dövülmesi
alanlarında yatırımlar yapılması arzusu içerisinde olduğumuzu Zat-ı Aliniz aracılığıyla
bildirmek isteriz.
Zat-ı Alinizden uygun bir Türk ortakla yatırım yapma arzumuzu hayata geçirmede bize
yardımcı olmanızı diler, sözkonusu temasın Libya ve Türkiye hükümetlerinin himayesinde,
yürürlükte olan yasalar çerçevesinde ve akdedilen anlaşmalara uygun olarak gerçekleşmesini,
böylelikle iki ülkeye yararlı olmasını dileriz.
İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.
Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
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