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1. MALEZYA GENEL GÖRÜNÜM 

1.1. Ülke Kimliği ve Genel Bilgiler  

 

RESMİ ADI 

 

Malezya  

 

BAŞKENTİ 

 

Kuala Lumpur (İdari Başkenti: Putrajaya) 

 

BAĞIMSIZLIK TARİHİ 

 

31 Ağustos 1957  

 

YÖNETİM BİÇİMİ 

 

Federatif Anayasal Monarşi 

 

DEVLET BAŞKANI  

 

Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah  

(24 Ocak 2019’ten beri) (Pahang Eyaletinden) 

 

BAŞBAKAN 

Tan Sri Muhyiddin Yassin (1 Mart 2020’den beri) 

Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad (10 Mayıs 2018 – 29 Şubat 2020) 

 

İDARİ YAPI 

13 eyalet ve 3 federal bölge  

Eyaletler: Johor, Kedah, Kelantan, Malakka, Negeri Sembilan, 

Pahang, Perak, Perlis, Penang, Selangor, Terengganu, Sabah ve 

Sarawak;  

Federal Bölgeler: Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya 

 

RESMİ DİL 

Bahasa-Malezya (resmi dil), İngilizce (ikincil dil olarak 

tanımlanmakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır), Çince 

(Mandarin, Kanton, Hakka), Tamil, Doğu Malezya’da konuşulan 

diğer yerli diller  

 

ETNİK YAPI  Malay (Bumiputra) %69,3 (etnik yerliler dahil), Çinli %22,8, Hintli 

%6,9 , Diğer (%1) 

 

DİN  

İslam (%61,3), Budizm (%19,8),  Hristiyan (%9,2), Hinduizm 

(%6,3), Konfüçyism/Taoizm ve diğer (%2,3)  

 

YÜZÖLÇÜMÜ  
330.252 km² 

 

NÜFUS 
32,6 milyon kişi  

 

YAŞ ORTALAMASI/ 

ORTALAMA ÖMÜR 

27,5 yaş / 74,5 yıl 

 

 

Kaynak: Economist Intelligence Unit, ,Department of Statistics Malaysia 
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1.2.Temel Ekonomik Göstergeler, 2019 

 

 

Kaynak: IMF, Trade Map, UNCTAD, BNM, MATRADE 

 

 

 

  

GSYH (Nominal) 364,7 milyar $ (1,5 trilyon RM) 

Kişi Başına GSYH (Nominal) 11.414 $ 

GSYH Büyüme Hızı (Reel) % 4,3 

Enflasyon Oranı % 0,7 

İşsizlik Oranı %3,3 

Para Birimi & Döviz Kuru 
Ringgit (RM) 

1 ABD $ =4,1425 RM  

Toplam Rezervler 101,4 milyar $ 

İhracat  238,1 milyar $ (986,4 milyar RM) 

İthalat  204,9 milyar $ (849,0 milyar RM) 

Ülkeye Giren Yatırım Tutarı  
8 milyar $ (Akım) 

147,5 milyar $ (Stok) 

Yurtdışına Çıkan Yatırım Tutarı 
5,2 milyar $ (Akım) 

133,7 milyar $ (Stok) 

İşsizlik Oranı %3,3 

Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı 

Sıralaması 
12. (190 ülke içinde/ 2020 yılı raporu) 

GSYH’nin Sektörel Dağılımı 
Hizmetler %57.7, Sanayi %22.3, Tarım %8.2, Madencilik 

%7.1, İnşaat %4.7 

İhracatında Başlıca Ürünler  

Elektrik ve elektronik ürünleri (%30,7), Mineral yakıtlar 

ve yağlar (%14), Kazanlar, makinalar (%11,6), Hayvansal 

ve bitkisel katı ve sıvı yağlar (%6,6), Optik cihazlar 

(%3,8) Plastikler ve mamulleri (%3,6) 

İthalatında Başlıca Ürünler 

Elektrik ve elektronik ürünleri (%27,5), Kazanlar, 

makinalar (%11,9), Mineral yakıtlar ve yağlar (%10,3), 

Plastikler ve mamulleri (%4), Motorlu kara taşıtları 

(%3,4) 

İhracatında Başlıca Ülkeler 

Singapur (%15,1), Çin (%12,6), ABD (%9,4), Japonya 

(%8,2), Tayland (%5,7) 

TÜRKİYE (%0,5) 

İthalatında Başlıca Ülkeler 

Çin (%19,9), Singapur (%10,8), Japonya (%7,6), ABD 

(%8,4), Tayland (%7,6),  

TÜRKİYE (%0,13) 

Başlıca Sanayi Dalları 

Otomotiv, dayanıklı tüketim malları, tekstil ürünleri, 

çeşitli gıda maddeleri, çimento ve diğer inşaat 

malzemeleri, mobilya ve ağaç ürünleri 

Başlıca Tarımsal Üretim 
Kauçuk, Palm Yağı, Hindistancevizi, Pirinç, Muz, 

Patates, Ananas, Hurma 

Madenler Ve Yeraltı Kaynakları Petrol, doğal gaz, kalay, demir, boksit 
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1.3. Ülkenin Kısa Tarihçesi  

 

Tarih öncesi dönemlerde bölgede aborjinler yaşamıştır. Ticari faaliyetler nedeniyle M.Ö 

2. yüzyılda Çin’in güneyinden, M.Ö. 1. yüzyılda Hindistan’dan tüccarlar batı Malezya 

bölgesine yerleşmeye başlamış ve akabinde Malezya’da Hindu ve Budist dönemi yaşanmıştır. 

13. yüzyılda ise Arap ve müslüman Hint tacirlerinin etkisi ile İslam dini yayılmış ve 1402-1511 

yılları arasında Melakka Sultanı Parameswara’nın (Sultan İskender Şah) islamiyeti kabul 

etmesi ile Malaylar arasında İslam dini yerleşmiştir. Melakka Sultanlığı doğu Malezya kıyıları 

ve Sumatra adasına kadar genişlemiş ve Güneydoğu Asya’da özellikle baharat ticaretinin 

merkezi haline gelmiştir. 1511'de Portekizli general Alfonso de Albuquerque tarafından işgal 

edilip Portekiz Krallığı'nın hakimiyetine giren Melakka, 15. yüzyılda bölgenin deniz 

ticaretinde önemli bir aktarma merkezi olmuştur. Melakka, 1641'de Portekiz’in ardından 

Hollanda’nın hakimiyeti altına girmiştir . 1824'deki İngiltere-Hollanda Anlaşması'nın ardından 

İngiliz sömürgesi haline gelmiştir. 

 

18. ve 19. yüzyıllarda, Britanya’nın egemenliğinde olan Malezya, 1942-45 yıllarında 

Japon işgalini yaşamıştır. Britanya’nın egemenliğindeki Malay bölgeleri ‘Malay Federasyonu’ 

adı altında 1948 yılında birleşmişlerdir. Malay Federasyonu, 1957 yılında İngiltere’den 

bağımsızlığını kazanmıştır.  

 

Ülkeye ilişkin olarak önemli gelişmeler kronolojik sıra ile aşağıda yer almaktadır: 

− 1961 Başbakan Abdurrahman Güneydoğu Asya'daki İngiliz kolonilerinin bir 

federasyon halinde birleşmesi fikrini ortaya attı. Bu federasyona Malezya, Singapur, 

Saravak, Sabah ve Brunei sultanlıklarının katılımı planlanmıştı. 

− 1963 – İngiltere, Japonya, Avustralya, Yeni Zelenda ve ABD’nin desteğiyle 16 Eylül 

1963’te Britanya kolonileri Sabah, Sarawak ve Singapur’un katılımlarıyla ‘Malezya 

Federasyonu’na dönüştü (Brunei sultanlığı katılmadı) 

− 1965 – Singapur Federasyon’dan ayrıldı.  

− 1969 – Malaylar, Çin kökenlilerin ekonomik alanda gösterdikleri başarıyı 

hazmedemeyerek ayaklandılar. 

− 1970 - Tun Abdul Razak, Abdul Rahman'ın istifası üzerine Başbakan oldu ve Ulusal 

Cephe (BN) koalisyonunu (halen iktidardadır) kurdu.  

− 1971 – Hükümet Malaylar için iş, eğitim ve kamu sektörlerinde Malaylar lehine kotalar 

oluşturdu.  

− 1981 - Mahathir Mohamad Başbakan oldu. 

− 1989 – Yerel komünist isyancılar hükümetle barış mutabakatına vardılar.  

− 1993 – Sultanların (Eyalet liderleri) yasal dokunulmazlıklarına son verildi. 

− 1997 – Asya ekonomik krizi hızlı ekonomik büyümeyi sekteye uğrattı. 

− 2003 - Abdullah Ahmad Badawi Başbakan oldu.  

− 2008 – Genel seçimlerde Ulusal Cephe son yılların en kötü sonucunu aldı. 

Parlamentodaki üçte iki çoğunluğu ve 5 eyalet meclisinde kontrolü kaybetti.  

− 2009 - Başbakan Abdullah Ahmad Badawi, Başbakanlığı Başbakan Yardımcısı Najib 

Tun Razak’a bıraktı. 

− 2013- Najib Tun Razak tekrar Başbakan oldu. 

− 2018- Tun Dr. Mahathir Mohamad yeniden Başbakan oldu (1981-2003 yılları arasında 

22 yıl Malezya Başbakanı olarak görev yaptıktan sonra 93 yaşında yeniden Başbakan 

olmuştur)  
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1.4. Siyasi Durum 

  

 Malezya, Federal Anayasal Monarşi’ye dayalı parlamenter demokrasi sistemiyle 

yönetilmektedir. 13 Eyalet (Johor, Kedah, Kelantan, Malakka, Negeri Sembilan, Pahang, 

Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor ve Terengganu) ve 3 federal bölgeden 

(Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya) oluşmaktadır.  

 

 Devlet başkanı Sultandır (Yang di-Pertuan Agong-Paramount Ruler). Sultan, aynı 

zamanda Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve dini kurumların başıdır. Sultan, dokuz eyalet 

sultanlarının (Britanya’nın egemenliğindeki  dönemde sultan bulunmayan; Melakka, Pulau 

Penang, Sabah, Sarawak hariç) oluşturduğu “Malay Sultanları Konseyi” tarafından, kendi 

aralarından, rotasyon usulüyle beş yılda bir seçilmektedir. Daha önceden Tengku Muhammad 

Faris Petra olarak bilinen Kedah Sultanı Muhammad-V 13.Aralık.2016 tarihinde 15. Malezya 

Sultanı (Yang di-Pertuan Agong) olarak seçilmiş, görev süresini tamamlamadan 06.01.2019 

tarihinde tahttan çekilmiştir.  Pahang eyaleti Sultanı Ahmad Shah ileri yaşı nedeniyle, yeni kral 

seçilmeden hemen önce en büyük oğlu olan Abdullah Sultan Ahmad Shah’ı kendi yerine sultan 

ilan etmiş ve akabinde Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah diğer eyalet tarafından yeni kral 

olarak seçilmiştir. 16. Malezya Kralı olan Sultan Abdullah 31.01.2019 tarihinde göreve 

başlamış olup, görev süresi 5 yıldır. 

 

1.5.Yasama   

 

Anayasaya göre Federasyon’un yasama yetkisi Sultan’ı da içerecek şekilde 

Parlamento’ya (Federal Meclis) verilmiştir. Parlamento, Temsilciler Meclisi (Dewan Rakyat) 

ve Senato (Dewan Negara) olarak iki bölümden oluşmaktadır.  

  

1.6. Yargı 

 

Hukuk sistemi İngiliz hukukuna dayalıdır. Müslüman nüfus için İslam Hukuku 

geçerlidir. Ancak, dini hükümlerin medeni hakların ötesine giden kuralları çoğu hallerde fiilen 

uygulanmamaktadır. 

 

1.7.Yürütme  

 

  Sultan, Yürütme’nin başı olsa da, bu yetki sembolik nitelik taşımaktadır. Yetki 

Başbakan başkanlığındaki bakanlar kurulu tarafından kullanılmaktadır.  

 

Malezya 1973 yılından bu yana Ulusal Cephe (Barisan Nasional, BN) Koalisyon 

Hükümeti tarafından yönetilmektedir. Koalisyonun lideri ve ana partisi Malayların oluşturduğu 

UMNO (United Malay National Organization)’dur. UMNO Başkanı Başbakan, UMNO Başkan 

Vekili de Başbakan Yardımcısı olmaktadır.  

 

10 Mayıs 2018 günü yemin ederek Başbakanlık görevine başlayan Halkın İttifakı 

koalisyonunun lideri Mahathir Mohamad, 24 Şubat 2020 tarihinde görevinden istifa 

etmiştir.  Mahathir kabinesinde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Muhyiddin Yassin’i Kral 
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tarafından yeni Başbakan olarak atamış ve Muhyiddin Yassin 1 Mart 2020 tarihinde yemin 

ederek görevine başlamıştır.  

 

Başbakan Muhyiddin Yassin dün akşam (02.03.2020) yeni kabineyi açıklamış olup, bir 

önceki kabinede Ekonomik İşler Bakanı olarak görev yapan Mohamed Azmin Ali Uluslararası 

Ticaret ve Sanayi Bakanı (MITI), Lim Ban Hong ise MITI Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. 

 

 

Malezya Başbakanı ile Ekonomi ve Ticaret ile İlgili Bakanlar 

 

 

 

 

Başbakan  

Tan Sri Muhyiddin Yassin  

  

 

 

 

Maliye Bakanı  

Senator Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz 

 

  

 

 

 

Ekonomik İşler Bakanı  

Mustapa Mohamed 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Dato' Seri Mohamed Azmın Ali 

 

 

 

 

  



 
8 

Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliği - 2020 

 

2. GENEL EKONOMİK DURUMU 

2.1. Ülke Ekonomisi  

  

 Malezya ekonomisi uzun yıllardır büyüme trendinde olup nominal olarak 2019 yılı 

GSYIH’ına göre Güneydoğu Asya'nın dördüncü ve dünyanın 33. büyük ekonomisidir. 2019 

yılı itibariyle Malezya’nın nominal GSYİH’sı  %4,3 büyümeyle 365,3 Milyar dolara ulaşmıştır. 

 

 Enflasyon oranı ise son üç yıldır % 2-3 düzeyinde seyrederken 2019 yılında %0,66’ya 

gerilemiştir.  

 

 Malezya, 1997 yılından beri sürekli dış ticaret fazlası veren bir ülke olması sonucu, 

yüksek döviz rezervlerine sahiptir. Döviz rezervlerin yüksekliği, Malezya Hükümetinin 

ekonomiye yönelik önlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde almasına olanak sağlamaktadır. 

Malezya’nın dış ticaret hacmi 2019 yılında büyümeye devam etmiş ve 238,1 milyar dolar 

ihracat ve 204,9 milyar dolar ithalat gerçekleşmiştir. 

 

 Orta üst gelirli bir ülke olan Malezya, 1970'lerden sonra ekonomisini hammadde 

üreticisinden çok sektörlü bir ekonomiye dönüşmüştür. Malezya, yeni ekonomi modelinde, 

yüksek gelirli ülke statüsü elde etmeyi ve yüksek teknolojili, bilgi tabanlı endüstriler ve 

hizmetlerde yatırım çekerek katma değerli üretimde daha da ilerletmeyi amaçlamaktadır. 

Ekonomik Dönüşüm Programı, ülkenin ekonomik büyümesini hızlandırmayı amaçlayan bir 

dizi proje ve politika önleminden oluşmaktadır. Hükümet ayrıca hizmet alanında bazı alt 

sektörleri özelleştirmek için adımlar atmaktadır.  

 

Hükümet, iç talebi artırmak ve ekonominin ihracata olan bağımlılığını azaltmak için 

çalışmalar yürütmektedir. GSYİH'nın %53'ünü oluşturan özel tüketimden destek alan iç talep, 

ekonomik büyümeyi desteklemeye devam etmektedir. Bununla birlikte, ihracat - özellikle 

elektronik, petrol ve doğal gaz ve palm yağı - ekonominin önemli itici gücü olmaya devam 

etmektedir.  

 

 Dünya Bankası 2020 yılı İş Yapma Kolaylığı sıralamasında Malezya, bir önceki yıl 

bulunduğu 15. sıradan  12. sıraya yükselmiştir. Aynı raporda Türkiye ise 33. sırada 

bulunmaktadır.  

 

 Malezya’nın üst sıralarda yer almasının; gelişmiş ülkelerin Güneydoğu Asya 

bölgesinde kendileri için Malezya’yı bir yatırım üssü olarak belirleme stratejisinin bir sonucu 

olduğu değerlendirilmektedir. Bu konuda da istenilen hedefe ulaşılmış, özellikle 1990’lı 

yıllardan itibaren uluslararası bir çok firma Malezya’da yatırım yapmıştır. Ancak yatırım 

ortamının yine de sorunsuz olduğunu söylemek mümkün değildir. Bazı sektörlerde Malay ortak 

olmadan yatırım yapılamaması, helal konusunda yapılan bazı düzenlemeler ve bankalarda 

yabancı para üzerinden direk işlem yapılamaması gibi unsurlar yabancı yatırımcıları 

zorlayabilmektedir. 

 

 Diğer taraftan, nüfusun yaklaşık % 25’inin yaşadığı ve fert başı gelirin ülke 

ortalamasının yaklaşık iki katı olduğu Kuala Lumpur dışında gelişmişlik düzeyi arasında büyük 

farklılıklar bulunmaktadır. 
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 Malezya ekonomisini, nüfusun yaklaşık % 23’ünü oluşturan Çin asıllı Malezyalılar 

domine etmektedir. Çin asıllı Malezyalılar ülkede ticareti domine derken, nüfus çoğunluğuna 

sahip olan etnik Malaylar (Bumiputra) ağırlıklı olarak devlet yönetimini ellerinde tutmakla 

birlikte, sayıları az da olsa Çin ve Hint kökenli Malezyalılar da devlet kademelerinde görev 

almaktadır.  

 

 Bu bağlamda, özel sektör ile yapılacak işlerde Çin asıllı Malezyalılar, devlet ihaleleri 

ve alımlarına yönelik işlerde ise Bumiputra (Malay) ortak bulunmasında yarar görülmektedir.  

 

 Bir önceki dönemin Başbakanı Tun Mahathir 1981 yılında ilk kez Başbakan 

seçildiğinde, Malezya’nın batılı ülkeler yerine Japoya’yı rol model almasına yönelik olarak 

“Look East” politikasını ortaya atmıştır. Bu çerçevede, Japonya’da eğitim görmek üzere 

öğrenciler gönderilmiş ve işbirliği programları uygulamaya konulmuştur. Tun Mahathir 2018 

yılında 2. kez Başbakan seçildiğinde, Çin’e olan ekonomik bağlılığı ve ticaretin Çin tarafından 

domine edilmesini hafifletmek gibi mülahazalarla yine ülkenin yüzünü Japonya ve Güney 

Kore’ye çevirmiştir. Eski Hükümetin Çin ile imzalamış olduğu birçok altyapı projesini askıya 

almıştır. Ancak gelinen durumda, gerek söz konusu projelerde ortaya çıkan batık maliyetlerin 

finansman zorluğu, gerekse de özellikle AB tarafından gündeme getirilen palm yağı karşıtı 

söylemlerin neticesinde en büyük ticaret partneri Çin’den vazgeçemeyecek olması nedeniyle, 

East Coast Rail Link ve Bandar Malaysia projelerinde Çin ile yapılmış olan anlaşmaları 

yeniden gündeme almak durumunda kalmıştır. Malezya ile Çin arasında Malezya'nın Çin'e 

ihraç edeceği palm yağına karşılık Çin'den müteahhitlik hizmetleri, doğal kaynaklar ve 

savunma sanayi ürünleri ithalatı yapması yönünde anlaşıldığı açıklanmıştır.  

  
 

2.2. Dış Ticaret 

 

Tarım Ort.Güm.Ver.% (2017) %7,9 

Sanayi Ort.Güm.Ver.% (2017) %5,3 

Kurumlar Vergisi %24 

İhracat 238,1 milyar $ 

İthalat 204,9 milyar $  

Hizmet İhracatı (2018)  39.641 milyon $ 

Hizmet İthalatı (2018)  44.550 milyon $ 

 

GSYİH’yi aşan hacmiyle dış ticaret, Malezya ekonomisinin lokomotifi durumundadır. 

Malezya’da dış ticaret ve doğrudan yabancı sermaye konularında politika belirleme ve 

uygulama yetkisi Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nda (MITI) 

bulunmaktadır. 

 

Söz konusu Bakanlığın çatısı altında; Malaysian Industrial Development Authority 

(MIDA), Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), Malaysia 

Productivity Corporation (MPC), Small and Medium Industries Development Corporation 
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(SMIDEC), Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) gibi kuruluşlar yer 

almaktadır. 

 

Bu kuruluşlardan MATRADE, Malezya’nın özellikle işlenmiş ve yarı işlenmiş sanayi 

malı ve hizmetlerini tanıtmak, destek ve gelişimini sağlamak, ihracat pazarlama stratejileri ve 

ticaret promosyon aktivitelerini gerçekleştirmek, veri tabanı oluşturmak, Malezyalı 

ihracatçıların uluslararası pazarlama becerilerini geliştirmek görevlerini ifa etmektedir. 

Matrade’in İstanbul’da bir bölge ofisi bulunmaktadır. MIDA ise yabancı yatırımların ülkeye 

çekilmesi ve izinlerin düzenlenmesi konusunda görevlidir. MIDA’nın Türkiye’den de 

sorumlu olan bölge ofisi İtalya’da bulunmaktadır. MIDA İstanbul Ofisi’ni açma kararı almış, 

çalışmalara başlamıştır. 2019 yılında açıması planlanmış ancak Covid 19 nedeniyle çalışmalar 

duraklamıştır. Ofisin 2021 yılı ilk yarısında açılması beklenmektedir.  

 

Malezya, son 22 yıldır art arda dış ticaret fazlası vermektedir. 1997 yılı Kasım ayından 

bu yana aylık bazda sürekli dış ticaret fazlası veren Malezya 2019 yılında  ve 238,1 milyar 

dolar ihracat, 204,9 milyar dolar ithalat gerçekleştirmiştir. 

 

Malezya’da hali hazırda uygulanmakta olan ithalat düzenlemeleri, diğer ASEAN 

ülkelerine kıyasla daha liberaldir. Çoğu ürünün “Genel Serbest Lisans” altında serbestçe 

ithalatı yapılabilmektedir. Ancak stratejik olarak belirlenmiş bir takım sektörlere ithalat 

kısıtlamaları getirilmiştir. Bunların arasında demir ve çelik, çimento, otomotiv ve otomotiv 

parçaları, polietilen ve polipropilen ve bir takım tarım ürünleri yer almaktadır. Tarım 

ürünlerinde kısıtlamalar yerli üretimi teşvik edilen pirinç, et, meyve ve sebze gibi ürünlere 

gelmektedir. Öte yandan donmuş tavuk, yumurta, süt ve şeker gibi ülkenin talebini 

karşılayamayan mallarda yeterli yerli üretim sağlandığı takdirde bunların ithalatı da 

kısıtlanabilmektedir (https://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/3796).  

 

Diğer taraftan güvenlik, din veya ahlaki yönlerden ithalatı yasak olan veya ülkeye 

girmesi özel sertifikalara tabi olan ürün grupları için de kısıtlamalar söz konusudur 

(http://www.customs.gov.my/en/tp/pages/tp_ie.aspx). 

 

 

2.2.1. İhracat 

 

2010-2019 yılları arasında Malezya’nın ihracat gerçekleştirdiği ilk on ülke ve 

Türkiye’ye ihracatı aşağıda verilmiştir. 

 

  

MALEZYA’NIN İHRACATINDAKİ İLK 10 ÜLKE VE TÜRKİYE (1000 $) 

  2010-2014* 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 

Pay 

  Dünya 223.136.791 200.890.906 189.863.395 217.715.510 247.489.373 238.161.125 100 

1 Çin 28.523.919 26.151.439 23.809.577 29.361.911 34.439.740 33.706.910 14,2 

2 Singapur 30.267.617 27.937.522 27.646.509 31.558.974 34.498.254 33.050.887 13,9 

3 ABD 19.138.734 18.992.742 19.399.587 20.662.227 22.546.148 23.146.016 9,7 

4 Hong 

Kong 
10.256.970 9.491.951 9.093.297 11.105.367 18.497.482 16.066.857 6,7 

https://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/3796
http://www.customs.gov.my/en/tp/pages/tp_ie.aspx
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5 Japonya 24.827.231 19.011.633 15.286.460 17.431.058 17.125.944 15.753.503 6,6 

6 Tayland 11.890.665 11.442.103 10.653.435 11.759.167 14.076.943 13.475.084 5,7 

7 Hindistan 8.625.587 8.156.209 7.731.846 8.042.800 9.000.166 9.065.941 3,8 

8 Tayvan 7.050.249 6.118.015 5.116.198 5.501.292 8.065.739 8.920.160 3,7 

9 Vietnam 3.959.687 4.480.825 5.743.851 6.426.396 8.483.356 8.385.130 3,5 

10 Güney 

Kore 
8.210.619 6.498.216 5.504.745 6.654.345 8.352.194 8.151.619 3,4 

20 Türkiye 825.751 978.509 1.732.911 2.446.265 1.975.535 1.682.257 0,7 

 

 
 

 

2019 yılında, Malezya’nın en çok ihraç ettiği ürün grupları; 

 

%37,5 elektrik ve elektronik ürünler 

%11,5 petrol ürünleri ve LNG  

%5,8 kimyasallar 

%4,4 palm yağı ve türevleri 

%4,2 makine ve ekipmanlar olmuştur. 

 

 

 

Malezya’nın İhracatındaki İlk 10 Ürün (1000 $) 

 

No  

Ürün 

Kodu Ürün Adı 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 '8542 

Elektronik entegre 

devreler 27.300.347 26.639.677 32.960.925 45.837.926 44.794.109 

2 '2710 

Petrol yağları ve 

bitümenli 

minerallerden elde 

edilen yağlar 10.673.360 11.126.192 13.251.452 16.257.975 14.925.573 
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3 '2711 

Petrol gazları ve diğer 

gazlı hidrokarbonlar 12.756.359 8.311.705 10.074.197 10.845.205 10.701.504 

4 '8541 

Diotlar, transistörler 

vb. yarı iletkenler, 

piezo elektrik kristaller 8.082.992 8.285.938 8.493.949 8.780.528 8.727.133 

5 '1511 

Palm yağı ve 

fraksiyonları 

(kimyasal olarak 

değiştirilmemiş) 9.533.403 9.085.773 9.717.007 8.675.170 8.332.324 

6 '2709 

Ham petrol (petrol 

yağları ve bitümenli 

minerallerden elde 

edilen yağlar) 6.876.117 5.666.770 6.956.864 9.445.010 7.030.383 

7 '8471 

Otomatik bilgi işlem 

makineleri, üniteleri 7.658.579 7.276.459 8.467.226 9.368.868 6.612.256 

8 '8523 

Ses ve diğer 

fenomenleri 

kaydetmek için disk, 

bant, katı hal kalıcı 

depolama aygıtı, akıllı 

kart ve diğer masnet 2.027.222 2.266.617 3.896.504 4.487.011 4.251.303 

9 '4015 

Vulkanize kauçuktan 

her türlü giyim eşyası 

aksesuarı (eldiven) 3.395.408 3.216.931 3.698.984 4.407.549 4.197.472 

10 '8517 

Telli telefon-telgraf 

için elektrikli cihazlar 3.763.831 3.871.813 3.997.458 3.677.416 4.058.401 

 

 

2.2.2. İthalat 

 

2010-2019 yılları arasında Malezya’nın ithalat gerçekleştirdiği ilk on ülke ve 

Türkiye’den ithalatı aşağıda verilmiştir. 

 

 

  

MALEZYA’NIN İTHALATINDAKİ İLK 10 ÜLKE VE TÜRKİYE (1000 $) 

  2010-2014* 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 

Pay 

  Dünya 192.598.571 176.603.461 168.780.403 195.080.585 217.664.499 204.988.314 100 

1 Çin 28.832.810 33.319.278 34.387.414 38.286.785 43.378.353 42.395.009 20,7 

2 Singapur 24.067.491 21.145.608 17.494.758 21.581.763 25.510.360 21.620.587 10,5 

3 ABD 16.728.063 14.260.332 13.450.062 16.146.742 16.116.608 16.584.568 8,1 

4 Japonya 19.370.388 13.802.748 13.765.631 14.805.199 15.749.962 15.351.881 7,5 

5 Tayvan 8.988.439 9.402.684 10.103.802 12.744.321 15.762.691 13.768.894 6,7 

6 Tayland 11.494.530 10.754.236 10.232.065 11.210.315 12.051.075 10.663.974 5,2 
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7 
Güney 

Kore 8.753.259 7.998.385 8.862.705 8.482.126 9.650.585 9.369.094 4,6 

8 Endonezya 9.605.850 7.999.544 7.108.992 8.809.926 9.986.439 9.367.954 4,6 

9 Almanya 7.136.688 6.023.956 5.745.648 6.112.393 6.541.133 6.457.518 3,2 

10 Hindistan 3.779.651 3.903.733 4.021.602 6.257.871 6.563.944 5.863.491 2,9 

38 Türkiye 186.998 475.485 300.760 361.094 451.788 428.210 0,2 

 

 
 

Malezya’nın 2019 yılında en çok ithal ettiği ürün grupları; 

 

%28,9 elektrik ve elektronik ürünler 

%12,1 ham petrol ve petrol ürünleri 

%9,6 kimyasallar 

%8,2 makine ve ekipmanlar 

%5,5 metal ve türevleri olmuştur. 

 

Malezya’nın İthalatındaki İlk 10 Ürün (1000 $) 

 

No  

Ürün 

Kodu Ürün Adı 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 '8542 

Elektronik entegre 

devreler 24.845.402 24.930.057 31.025.692 34.843.154 31.929.411 

2 '2710 

Petrol yağları ve 

bitümenli 

minerallerden elde 

edilen yağlar 14.752.715 11.904.645 16.698.346 20.251.760 17.517.608 

3 '2709 

Ham petrol (petrol 

yağları ve bitümenli 

minerallerden elde 

edilen yağlar) 3.289.736 2.825.737 3.953.902 5.724.763 6.461.097 
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4 '8517 

Telli telefon-telgraf için 

elektrikli cihazlar 3.819.542 3.506.432 4.051.383 4.362.329 4.044.696 

5 '8541 

Diotlar, transistörler 

vb. yarı iletkenler, 

piezo elektrik kristaller 3.861.990 3.570.517 3.721.334 3.761.742 3.037.922 

6 '2701 

Taşkömürü; 

taşkömüründen elde 

edilen briketler, topak 

vb. katı yakıtlar 1.315.926 1.435.888 2.513.264 3.197.022 2.915.664 

7 '8471 

Otomatik bilgi işlem 

makineleri, üniteleri 2.575.860 2.571.598 2.848.076 3.213.640 2.767.495 

8 '8708 

Kara taşıtları için 

aksam, parçaları 2.422.767 2.275.720 2.328.629 2.516.879 2.648.803 

9 '7108 

Altın (ham, yarı 

işlenmiş, pudra 

halinde) 2.854.909 2.223.858 3.118.501 2.978.053 2.406.865 

10 '3901 

Etilen polimerleri (ilk 

şekillerde) 1.432.451 1.470.955 1.773.952 2.432.886 2.382.468 

 

 

2.2.3. Serbest Ticaret Anlaşmaları 

 

Malezya’nın Türkiye, Japonya, Pakistan, Hindistan, Yeni Zelanda, Şili, Avustralya ile 

ikili Serbest Ticaret Anlaşmaları mevcuttur. 

 

Diğer taraftan Malezya, bölgesel ekonomik entegrasyonu ilerletmeyi amaçlayan ve 

Kuala Lumpur’da 21-22 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen 27. ASEAN Liderler Zirvesi 

akabinde hayata geçirilen ASEAN Ekonomik Topluluğunun (AEC) kurucu üyeleri arasındadır. 

ASEAN ülkeleri arasında imzalanmış olan Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA) 

Anlaşması ile üyeler arası ticaret serbestleştirilmiş durumdadır. 

 

Ayrica ASEAN’ın hali hazırda, Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya-

Yeni Zelanda ve Hindistan ile serbest ticaret anlaşmaları mevcuttur.  

 

Diğer taraftan ASEAN’ın Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve Yeni 

Zelanda arasında bir ekonomik ortaklık anlaşması olan  Regional Comprehensive Economic 

Partnership-RCEP hususunda müzakereler devam etmektedir. Anlaşmanın 2021 yılından önce 

imzalanması öngörülmektedir. 

 

Malezya ayrıca, Şubat 2016'da, 12 ülkeden oluşan Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) serbest 

ticaret anlaşmasını imzalamıştır. 2017 yılında ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından, 

geriye kalan 11 ülke, 2018 yılı Mart ayında Kapsamlı ve Gelişen Trans-Pasifik Ortaklığı 

(CPTPP) Anlaşmasını imzalamıştır. Malezya, 7 ülkede (Avustralya, Kanada, Japonya, 

Meksika, Yeni Zelanda, Singapur ve Vietnam) yürürlüğe giren CPTPP anlaşmasının iç onay 

işlemlerini henüz tamamlamamıştır. 
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2.3. Sektörler 

 

Daha önceleri, ekonomik büyüme ve genişlemesi madeni ve tarımsal ihraç ürünlerine 

bağlı olan Malezya, son 25 yılda yabancı sermayenin de gelmesiyle hızla sanayileşmiş ve 

sanayi sektörünün payı 2018 yılında % 23’lere ulaştırmıştır. 

 

Hizmetler sektörü % 58’lerdeki oranı ile GSYİH’de en önemli payı almaktadır. Her ne 

kadar inşaat sektörünün GSYİH’daki payı % 4,7 olsa da, sektör 2009 yılından itibaren hızla 

büyümüştür.  

 

2019 yılı itibariyle Malezya hizmetler sektörü %6.4, sanayi %4.2, tarım %5.6, inşaat 

sektörü ise %0.3 büyümüş, madencilik sektörü ise %2.1 oranında küçülmüştür. 

 

2.3.1. Tarım  

 

32 milyon nüfusu olan ve iki ayrı kara parçasından oluşan Malezya net gıda ithalatçısı 

bir ülke olup, toplam gıda ihtiyacının yaklaşık %70’ini ithal etmektedir.  

 

İngiliz sömürgesi yıllarında yetiştirilmeye başlanan kauçuk, palmiye (palm yağı) ve 

kakao halen Malezya’nın tarımsal üretimini domine etmektedir. Tarım alanları büyük ölçüde 

bu üç ürüne ayrıldığından ve ülkede tropik iklim hakim olmasından dolayı tarımsal ürün 

çeşitliliği oldukça azdır.  Tarıma ayrılan toprakların 6 milyon hektarında plam yağı üretimi 

yapılırken, 1.2 milyon hektarı kauçuk üretimine ve yalnızca 0.6 milyon hektar alan hayvancılık 

dahil diğer tarımsal üretime ayrılmıştır.  

 

Malezya’da tarıma konu diğer ürünler muz, hindistan cevizi, biber, pirinç, baharat ve 

tropik meyveler olmakla birlikte üretim iç tüketimi karşılamadığından bu ürün gruplarında da 

ithalat yüksektir.  

 

Malezya GSYH’ının sektörel dağılımına bakıldığında tarım sektörünün toplam içindeki 

payı yıllar içerisinde düşüş göstermiş olup, 2019 yılı için hayvancılık ve su ürünleri de dahil 

olmak üzere tarımın GSYH içindeki payı  %8,2 olmuştur.   

 

Malezya, dünya palm yağı üretiminde Endonezya’dan sonra en büyük ikinci üretici ve 

dünyanın en büyük palm yağı ihracatçısıdır.  

 

Avrupa Parlamentosu 2018'in başında, ormanlık alanları yok ettiği gerekçesiyle 

biyolojik yakıtlarda palm yağı kullanımının sınırlanması ve 2030'dan itibaren palm yağının 

tamamen yasaklanması kararı almıştr. Dünyadaki palm yağı üretiminin %90'ını üstlenen 

Malezya ve Endonezya hükümetleri, AB ülkelerinin palm yağını sınırlama kararını bir süredir 

protesto etmektedir. 

 

  

2.3.2. Madencilik ve Enerji 

  

Petrol, doğal gaz, kalay, demir, boksit Malezya’daki en önemli yeraltı kaynaklarıdır.  
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Malezya petrol ihtiyacının % 80'inden fazlasını kendisi karşılayabilmektedir. Ülkede 

çıkan petrol kaliteli olduğu için ihracat yapılmakta ve ülke içi ihtiyacı ithalat ile 

karşılanmaktadır. Petrol üretimi sabit bir oranda sürmesine rağmen doğal gaz üretiminde son 

yıllarda önemli bir artış meydana gelmiştir. 

 

Malezya, doğal gaz rezervleri açısından dünyada 14, ham petrol rezervleri açısından da 

23’üncü sıradadır. Malezya, Katar’dan sonra dünyanın en büyük ikinci likit doğal gaz 

ihracatçısıdır. Malezya Ekonomik İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 

Malezya’nın toplam petrol ve doğalgaz rezervinin 6,7 milyar varil (BBO) olduğu ve bu 

rezervlerin ancak 2029 yılına kadar yeterli olacağı tahmin edilmektedir.  

 

Doğal kaynaklar açısından zengin bir ülke olan Malezya’da, devlet petrol ve gaz şirketi 

Petronas, bu ülkedeki tüm arama ve üretim projelerinin mülkiyet haklarının tek sahibi 

konumundadır. Ülkede bu alanda yatırım yapan tüm şirketler Petronas ile üretim paylaşım 

sözleşmeleri gerçekleştirmek suretiyle faaliyet gösterebilmektedir. Doğal gaz alanında da 

Petronas’ın üstünlüğü söz konusu olup, şirket tüm doğal gaz arama ve üretimi projelerinde 

tekele sahiptir.  

 

Sabah ve Sarawak eyaletlerinde çok geniş kömür rezervleri bulunmaktadır. Ancak bu 

madenlerden elde edilen kömürün kalitesi düşük olduğundan bu alanda gelişme 

sağlanamamaktadır. 

 

2.3.3. Sanayi  

 

 Malezya’da başlıca sanayi dalları; elektrikli ve elektronik aletler, dayanıklı tüketim 

malları, tekstil, kimyasal ürünler, ulaşım araçları, çeşitli gıda maddeleri, çimento inşaat 

malzemeleri, ağaç ve işlenmiş tarım ürünleridir. Malezya'da otomotiv sanayinde de önemli 

ilerlemeler kaydedilmiştir. Yerli düşük fiyatlı otomobil firmaları, Proton ve Perodua 

uluslararası pazarda diğer markalarla rekabet edecek duruma gelmiştir. 

 

 Elektronik ürünler ülkenin en önemli ihracat kalemidir. Ancak bu ürünlerin üretimi 

ithal girdiye dayanmaktadır.  

 

Malezya’da çalışan nüfusun yaklaşık % 18’i sanayi sektöründe iş görmektedir.  
 

 

2.3.4. Müteahhitlik 

 

 Malezya müteahhitlik sektörü iki ana kısma ayrılmaktadır. Birinci kısım konut 

inşaatı, konut dışı inşaat ve inşaat mühendisliği işlerini kapsayan genel inşaattır. İkinci kısım 

ise metal işleri, elektrik işleri,  kanalizasyon ve sıhhi tesisat işleri, soğutma ve iklimlendirme 

işleri, boya işleri, marangozluk, fayans ve döşeme işleri ve cam işlerini içeren özel müteahhitlik 

(special trade works) işleridir. 

 

 Malezya hükümetinin devlet alımlarındaki politikası, yerli sanayiyi teşvik etme, yerel 

şirketler için yeni olanaklar sağlama, ülkeye döviz akışı sağlama ve Malezya’nın ihracat 

kapasitesini arttırma yönündedir. Uluslararası yatırımlara, sadece yerel kaynakların yeterli 

olmadığı alanlarda yönelinmektedir. Uluslararası yatırımcılar yerel ihalelere yalnızca 

Bumiputra (yerel Malay) ortak koşulunu sağladıkları takdirde kabul edilmektedir. 
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 Malezya, Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşmasına taraf değildir (gözlemci 

statüsünde). Malezya Hükümeti kamu alımlarında sistemi yerli firmalara öncelik tanıyacak 

şekilde düzenlenmiştir. Altyapı yatırımlarında Malezyalı yerli bir firma ile ortaklık şarttır. 

Yabancı firmalar kamu ihalelerine Maliye Bakanlığına kayıtlı iseler ve ortaklık payları 

%30'dan az ise katılabilmektedirler. 

 

Malezya’da, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri Malezya Çalışma Bakanlığının 

yetki alanına girmektedir. Müteahhitlik hizmetleri Müteahhitlik Sektörü Geliştirme Kurulu 

(CIDB), Teknik Müşavirlik hizmetleri ise Malezya Mühendisler Kurulu (BEM) adlı resmi 

kuruluş tarfından yürütülmektedir. Her iki kuruluş da Malezya Çalışma Bakanlığı’na bağlıdır. 

Bu resmi kuruluşlarla beraber ilgili özel sektör firmalarını çatıları altında toplayan en önemli 

iki sivil kuruluş ise sırasıyla MBAM (Master Builders Association Malaysia) ve ACEM’dir 

(The Association of Consulting Engineers Malaysia). 

 

Malezya’nın gerek mesafe olarak Çin’e yakınlığı gerekse de Malezya nüfusunun 

yaklaşık % 25’inin Çin asıllı Malezyalılardan oluşması nedeniyle inşaat sektöründe ve genel 

olarak ticarette Çin dominant bir rol oynamaktadır. 

 

2018 yılı Mayıs ayında göreve başlayan Tun Mahathir Mohammed başkanlığındaki 

hükümetin, bir önceki hükümet döneminde imzalanan bir çok mega-projeyi iptal etmesinin 

veya askıya almasının yanı sıra, emlak piyasasındaki arz fazlalığı nedenleriyle Malezya’da 

müteahhitlik sektörü 2018 yılının ikinci yarısından itibaren yavaşlama sürecine girmiştir. 

Sektörün 2019'da % 4,7 oranında büyüyeceğini öngörmüş ancak gerçekleşen oran sadece %0,4 

olmuştur. 

 

2019 yılının ilk çeyreğinde taahhüt edilen inşaat projelerinin çoğunluğunu 500 milyon 

MYR’nin altında küçük ve orta ölçekli projeler oluşturmuştur. 2019 yılı içerisinde 

gerçekleştirilen projelerin yaklaşık %45’ini altyapı projeleri oluşturmuştur.  

 

İnşaat sektöründe ağırlıklı olarak göçmen işçilerin istihdam ediliyor olması, bu işçilerin 

şantiyelerdeki yaşam koşulları nedeniyle Covid-19 açısından risk teşkil etmesi ve yeni 

enfeksiyon kümelerinin ortaya çıkması sektör açısından olumsuz bir durum ortaya çıkarmıştır. 

Birçok firma, inşaatların yeniden başlatılmasının, işçilerini hastalığa maruz bırakabileceği ve 

işveren tarafından karşılanması zorunlu olan hastane ve bakım maliyetlerini artıracağı 

endişesiyle faaliyetlerine ara vermiştir. 

 

 Pandemi öncesinde 2020 yıl sonu itibariyle %3,5 büyüyeceği tahmin edilen Malezya 

müteahhitlik işlerine ilişkin henüz revize bir tahmin yapılmamış olmasına rağmen konut 

inşaatlarının duracağı, büyük projelerin çoğunun ise 2021 yılına erteleneceği tahmin 

edilmektedir. 

 

 Dönemin Başbakanı Najib Razak tarafından ilk olarak 2010 yılında ortaya atılan ve 

Mahathir hükümeti tarafından 2018 yılından beri ertelenen 350 km uzunluğundaki Singapur-

Malezya arasındaki hızlı tren projesi, yeni hükümet tarafından son kez 31 Aralık 2020 tarihine 

kadar ertelenmiş olup, bu tarihe kadar Malezya hükümetinin projeye ilişkin değişiklik 

önerilerini hazırlaması hususunda Singapur hükümeti ile mutabakat sağlanmıştır. 
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2.3.5. Hizmetler 

 

 Hizmetler sektörü, finansal hizmetler dahil olmak üzere, ekonominin yaklaşık %58’ini 

oluşturmaktadır. Hizmetler sektöründe istihdamın en yüksek olduğu alt gruplar ticaret, finans, 

sigorta ve kamu hizmetleridir. 

 

 Turizm de Malezya ekonomisinde sürükleyici sektörlerden biridir. 2019 yılında 26 

milyon turist Malezya’yı ziyaret etmiştir.  
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3. TÜRKİYE – MALEZYA İLİŞKİLERİ 

 

3.1. Siyasi İlişkiler 

 

Türkiye ile Malezya arasındaki diplomatik ilişkiler 1964 yılında tesis edilmiştir. İki 

ülke arasındaki mevcut ortak dini ve kültürel değerler, Malezya ile ilişkilerimizin geliştirilmesi 

için önemli bir zemin oluşturmaktadır. Türkiye’nin Kuala Lumpur’da, Malezya’nın da 

Ankara’da mukim Büyükelçilikleri bulunmaktadır. Kuala Lumpur ile Ankara; Johor Bahru ile 

İstanbul arasında kardeş şehir ilişkisi bulunmaktadır. 

 

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olan 2014 yılında  

imzalanan “Stratejik İşbirliği Ortak Bildirisi” ikili ilişkiler bakımından önemli bir dönüm 

noktası olmuştur. İkili siyasi ilişkilerin stratejik seviyeye taşınmasıyla, ülkemiz ile Malezya 

arasında her seviyedeki heyet ziyaretleri artmış, ilişkilerin somut projeler temelinde 

geliştirilmeye başlandığı bir döneme girilmiştir. Öte yandan, yakın değerler üzerine kurulu ikili 

ilişkiler, uzak coğrafyalarda bulunan iki ülkenin kendi dış politika öncelikleri dolayısıyla 

zaman zaman kısıtlı bir çerçeve içerisinde kalabilmektedir.  

 

Bununla birlikte, ülkemizin son dönemde Asya Pasifik, Güney ve Güneydoğu Asya 

bölgelerine daha aktif bir dış politika izlemesi ile Malezya’nın Orta Doğu, Avrupa ve Afrika’ya 

olan ilgisinin artması iki ülkeyi birbirine yakınlaştıran unsurlar olarak ön plana çıkmıştır. 

Geçtiğimiz yıl kazandığımız ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı çerçevesinde, Malezya’yı bu 

bölgeye açılan kapımız olarak görmekte, ikili ilişkilerimize özel bir önem atfetmekteyiz. 

Türkiye ve Malezya, ikili ilişkilerde sahip olduğu işbirliğini Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği 

Teşkilatı ve D-8 gibi çeşitli uluslararası platformlarda da sürdürmektedir. 

 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu 2003 ve 2005 yıllarında Malezya’yı 

ziyaret etmesi, dönemin Malezya Başbakanı Najib’in ise Şubat 2011’de 28 yıl aradan sonra 

Malezya’dan ülkemize yapılan Başbakan düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştirmesi, 16-17 

Nisan 2014 tarihlerinde Najib Tun Razak’ın yine dönemin Malezya başbakanı sıfatıyla 

ülkemizi ziyaret etmesi ilişkilerimize pozitif bir ivme kazandırmıştır. Ayrıca 24-27 Temmuz 

2019 tarihlerinde dönemin başbakanı Mahatir’in Türkiye’ye yaptığı ziyaret ve ardından, 

Cumhurbşkanımızın beşincisi 19-21 Aralık 2019 tarihlerinde Kuala Lumpur’da 

gerçekleştirilen Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılımı iki ülke ilişkilerinde önemli adımlar 

olmuştur.  

 

3.2. Ticari İlişkiler 

 

Türkiye ile Malezya arasındaki  ticari ve ekonomik ilişkilerin yasal altyapısı, 1977 

yılında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile kurulmuştur. 

 

16-17 Nisan 2014 tarihlerinde dönemin Malezya Başbakanı Najib Razak’ın ülkemizi 

ziyareti sırasında imzalanan Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması, 1 Ağustos 2015 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu Anlaşma, ülkemiz ile ASEAN üyesi bir devlet 

arasında yürürlüğe giren ilk STA olma özelliğini taşımaktadır.  

 

3.2.1. Serbest Ticaret Anlaşması 
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Türkiye ile Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) metnine ve eklerine 

“  https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/yururlukte-bulunan-

stalar/malezya “ adresinden ulaşılabilmektedir.  

 

Anlaşma ile;  

• Dış ticaretten sorumlu Bakanların eş başkanlığında ve çalışma usullerinde belirlenen 

şartlar uyarınca en az her iki yılda bir toplanacak olan bir Ortak Ekonomi ve Ticaret 

Konseyi,  

• Her bir Tarafın kendi üst düzey resmi görevlilerince temsil edileceği bir Ortak Komite, 

• Anlaşmada yer alan alt başlıklar üzerinde çalışacak 5 adet Alt Komite kurulmuştur. 

 

Türkiye-Malezya STA’sı kapsamında taraflar, gümrük vergilerini azami 8 yıllık bir 

takvim çerçevesinde kademeli olarak sıfırlamayı öngörmüştür. Bu çerçevede; bir kısım üründe 

gümrük vergileri yürürlüğe girişle beraber, bir kısım üründe ise 1 Ocak 2018 ve 1 Ocak 2020 

tarihi itibariyle  sıfırlanmış olup geriye kalan ürünlerde ise gümrük vergileri 1 Ocak 2023 

tarihlerinde sıfırlanacaktır.  

 

Malezya'nın ülkemizden gerçekleştirdiği ithalat işlemlerinde uyguladığı güncel gümrük 

vergisi oranları  http://mysstext.customs.gov.my/tariff/ adresi üzerinden "Tariff Type" 

MTFTA olarak seçilmek suretiyle GTİP bazında online olarak sorgulanabilmektedir. 

 

2.2.2 STA’nın İkili Ticaret Üzerine Etkileri  

 

Türkiye-Malezya arasındaki ikili ticaret STA öncesi ve sonrası yaklaşık dört yıllık 

dönemler olarak incelendiğinde (2010-2015 ve 2016-2019), ihracat ve ithalat için düzenli bir 

artış veya düzenli bir düşüşten bahsetmek güçtür.  

 

Ancak Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2015 yılından itibaren 

Malezya’dan ithalatımızın Malezya’ya ihracatımıza göre daha fazla arttığı gözlemlenmektedir.  

Malezya’dan ithalatımızdaki artışın yaklaşık %80’inin güneş panelleri, ham alüminyum ve 

palm yağı ithalatında yaşanan yükselişten kaynaklandığı gözlemlenmektedir.  

 

STA sonrası Türkiye’nin Malezya’dan ithalatında görülen hızlı artışın temelinde;  

 

▪ Otomotiv, inşaat, elektrik ve elektronik ürünler başta olmak üzere pek çok sektörde 

önemli bir girdi olan işlenmemiş alüminyumun Türkiye-Malezya STA sonrası gümrük 

vergilerinin düşmesi, 

 

▪ Gözetim uygulaması neticesinde Malezya’dan gerçekleşen güneş panelleri ithalatının 

yüksek gümrük değerlemesi ile gerçekleşmesi ve Türkiye’nin Çinli firmalar nezdinde 

uyguladığı anti-damping düzenlemesinin yarattığı ticaret kayması, 

 

▪ Özellikle gıda sektörü için önemli bir girdi olan palm yağı ithalatının Türkiye-Malezya 

STA sonrası Endonezya’dan Malezya’ya kayması hususlarının etkili olduğu 

değerlendirilmektedir. 

 

 

https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/yururlukte-bulunan-stalar/malezya
https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/yururlukte-bulunan-stalar/malezya
http://mysstext.customs.gov.my/tariff/
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İhracatımıza bakıldığında ise, STA’nın yürürlüğe girişinin ardından 72 GTİP numaralı 

Demir ve Çelik ürünlerinde Türkiye’nin Malezya’ya ihracatında kayda değer bir artış olduğu 

gözlemlenmiştir. Söz konusu ihracat artışı ağırlıklı olarak inşaat demirinde gerçekleşmiştir. Bu 

üründe Malezya’nın düşük seviyedeki MFN gümrük vergileri, STA’nın yürürlüğe girişiyle 

ülkemiz ürünlerine sıfırlanmıştır.  

 

Türkiye’nin Malezya’da ithalatının daha çok hammadde ithalatına dayandığı 

görülebilmektedir. Bahse konu ürünlerin Malezya’dan ithalatında artış yaşanmakla birlikte, 

ülkemizin bu alımlarını Malezya’ya kaydırması sonucu diğer ticaret ortaklarından ithalatında 

azalma dikkati çekmekte, bu da STA’nın doğal sonucu olarak Malezya’nın ithalatımızdaki 

payını arttırması sonucunu doğurmaktadır. Bu itibarla, Türkiye ile Malezya arasında var olan 

ve Türkiye aleyhine seyreden ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin dengeli bir yapıya 

kavuşturulması adına Malezya’dan olan ithalatımızın kısılmasından ziyade küresel çerçevede 

rekabetçi olduğumuz ve Malezya’nın dışarıya bağımlı olduğu ürün gruplarını kapsayacak bir 

biçimde Malezya’ya olan ihracat kompozisyonumuzu genişletmemiz gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

 

Türkiye-Malezya STA’sı kapsamında tesis edilen ve Sayın Bakanlar başkanlığında 

gerçekleşecek Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi toplantısı ile üst düzey resmi görevliler 

tarafından yürütülecek II. Ortaklık Komitesi Toplantısı’nın pandemi koşullarından dolayı 

2020 yılı içerisinde video konferanslar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  

 

 

3.2.2. Türkiye-Malezya STA’sının Hizmetler Ticareti ve Yatırımlar Alanında 

Genişletilmesi 

 

Türkiye-Malezya STA’sının yürürlüğe girmesinden bu yana Türkiye aleyhine bir seyir 

izleyen ikili ticaretin dengeli bir yapıya kavuşturulması adına STA’nın yatırım ve hizmetleri 

de kapsayacak bir biçimde genişletilmesi hususunda 27 Eylül 2017 tarihinde İstanbul’da 

gerçekleştirdikleri ikili görüşmede dönemin Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci ile 

dönemin Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Mustapa Mohamed mutabık 

kalmışlardır. 

 

Bu çerçevede, STA kapsamında tesis edilen Ortak Komitenin 5-6 Ekim 2017 tarihlerinde 

gerçekleşen birinci toplantısında, STA’nın hizmetler ve yatırımlar alanlarına genişletilmesine 

yönelik müzakerelerin başlatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda sağlanan mutabakat 

çerçevesinde I. Tur müzakereler 13-14 Mart 2018 tarihinde Kuala Lumpur’da II.Tur 

müzakereler 2-4 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. III. Tur müzakereler 

öncesinde, teknik heyetler arasında 6 Eylül 2019 tarihinde Malezya STA Hizmet Ticareti ve 

Yatırım Müzakereleri video-konferans görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Üçüncü Tur 

müzakerelerde Hizmet ticaretine ilişkin genel kuralları düzenleyen ana metnin yanı sıra, 

ülkemiz için ağırlıklı olarak önem teşkil eden gerçek kişilerin geçici dolaşımı, iç 

düzenlemelerin disipline edilmesi ve mali hizmetler konularının müzakere edilmesi 

öngörülmüştür. Ancak, üçüncü tur müzakerelerin Ekim 2019 tarihinde Malezya’da 

gerçekleştirilmesi planlanmış olsa da, Malezya tarafı bu alanda politika değişikliğini öne 

sürerek müzakereleri ertelemiş ve henüz yeni bir tarih önerisinde bulunmamıştır.  

 

Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması’nın hizmet ticaretini de içerecek şekilde 

genişletilmesi amacıyla gerçekleştirilecek müzakerelerde, hizmet ticaretine ilişkin genel 
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kuralları düzenleyen ana metnin yanı sıra, ülkemiz için ağırlıklı olarak önem teşkil eden gerçek 

kişilerin geçici dolaşımı, iç düzenlemelerin disipline edilmesi ve mali hizmetler konularının 

müzakere edilmesi gerekmektedir.  

 

3.2.3. Türkiye-Malezya 2019 Yılı  Ticaret Rakamları 

 

 

Türkiye-Malezya İkili Ticaret Verileri (1.000 Dolar) 

 

  TÜRKİYE - MALEZYA İKİLİ TİCARET VERİLERİ (milyon $) 

  
Yıl İhracat 

İhracat 

Değ. % 
İthalat 

İthalat 

Değ. % 
Hacim Denge 

Ö
T

S
*
 

2014 315,0 15,8 1.160,9 -5,7 1.475,9 -845,9 

2015 357,1 13,4 1.339,1 15,3 1.696,2 -982,0 

2016 321,5 -9,9 1.996,9 49,1 2.318,4 -1.675,4 

2017 286,2 -11,0 3.138,5 57,2 3.424,7 -2.852,3 

2018  365,4 27,7 2.132,9 -32,0 2.498,3 -1.767,5 

 G
T

S
*
 

2019  354,2 -3,1 1.847,9 -13,4 2.202,1 -1.493,6 

 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Veri Sistemi 

 

* Özel Ticaret Sistemi / Genel Ticaret Sistemi 

 

Türkiye’nin 2019 yılında Malezya’ya ihracatı bir önceki yıla göre %3 azalarak 354 

milyon dolar, Türkiye’nin Malezya’dan ithalatı ise bir önceki yıla göre %13 düşerek 1,8 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı verilerine göre Malezya’dan ithalatımızın %90,2’si ara 

ve yatırım mallarından oluşmaktadır. Malezya’dan ithalatımızın %9,8’i ise tüketim mallarıdır.  

 

Malezya ile İkili Ticaretimizin Seyri (Milyon $) 
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Malezya’ya en yüksek ihracat oranı 2018 yılında yakalanmıştır. Bu durumun nedeni 

2018 yılında demir-çelik ihracatımızdaki %79 oranındaki artıştır. Malezya’nın savunma sanayi 

harcamalarındaki tercihinde yaşanan değişimle birlikte (8710 GTİP’li tanklar ve zırhlı savaş 

taşıtları ihracatının düşmesi)  ihracattaki artış sonraki sene sürdürülememiştir.  

 

Diğer yandan, 26 Nisan 2019 tarihinde, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi 

Bakanlığı tarafından Singapur ve ülkemiz menşeli “İnşaat Demiri” (7214.10, 7214.20, 

7214.30, 7214.99, 7228.10, 7228.20, 7228.30, 7228.40, 7228.50, 7228.60 ve 7228.80 Gümrük 

Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmış 

ve nihayetinde ülkemiz firmaları için 22 Ocak 2020-21 Ocak 2025 tarihleri arasında yürürlükte 

kalmak üzere % 3,62 ila % 20,09 oranlarında nihai anti-damping önlemi uygulamaya 

konulmuştur. Bu nedenle 2019 yılında demir-çelik ihracatımızda düşüş olmuş ve 2020 

yılında da düşüşün devam edebileceği düşünülmektedir. 

 

Türkiye’nin Malezya İthalat Pazarı İçindeki Payı (%) ve 

Malezya’nın Türkiye İthalat Pazarı İçindeki Payı (%) 
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Kaynak: TradeMap 

 

 

Malezya’dan ithalatımızda en büyük artış STA’nın imzalanmasından sonra, 2016 ve 

2017 yıllarında meydana gelmiştir. Bahse konu yıllardaki artışın en temel nedeni, güneş paneli 

ithalatımızda Çin’e uygulanan anti damping ve gözetim önlemi sonucunda ticaretin ASEAN 

ülkelerine kaymasıdır. Güneş paneli ithalatımızda 2018 yılında kaydedilen azalma ile 

Malezya’dan ithalatımız da düşmüştür.   

 

Özetle, Malezya’dan ithalatımızda yaşanan artış temel itibariyle üretimde ve ihracatta 

kullanılan hammadde ve ara mallarda yaşanan artıştan ileri gelmektedir.  
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Türkiye’nin Malezya’ya İhracatında Başlıca Ürünler (2018-2019) 

 

GTIP 

Dörtlü 

Kodu 

GTIP Dörtlü Adı 2018 ($) 2019 ($) Değişi

m % 

Ülke 

Payı 

(%) 

72 Demir ve çelik 148.544.531 105.830.366 -28,76 29,88 

7214 demir veya alaşımsız çelikten çubuklar 

(dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme 

işleminden sonra buru 

103.341.576 46.279.739 -55,22 13,06 

27 Mineral Yakıtlar ve Yağlar 43.356 33.682.494 77.588,

20 

9,51 

2713 petrol koku, petrol bitümeni ve petrol 

yağlarının veya bitümenli minerallerden elde 

edilen yağların  

  32.988.957   9,31 

87 Motorlu Kara Taşıtları, Traktörler, Bisikletler 24.895.656 26.550.573 6,65 7,50 

8710 tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu) 

(silahla donatılmış olsun olmasın) ve bunların 

aks 

17.648.701 19.326.611 9,51 5,46 

84 Kazanlar, Makinalar, Mekanik Cihazlar ve 

Aletler 

24.458.093 19.304.627 -21,07 5,45 

8413 sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun 

olmasın) ve sıvı elevatörleri 

1.391.169 1.793.551 28,92 0,51 

28 İnorganik Kimyasallar, kıymetlli metal, 

radyoaktif element 

17.552.907 14.655.308 -16,51 4,14 

2836 karbonat; peroksikarbonat; amonyum 

karbomat içeren ticari amonyum karbonat 

3.829.308 5.520.727 44,17 1,56 

71 Kıymetlli veya yarı kıymetli taşlarkıymetli 

metaller, inciler, taklit mücevherci esyası 

25.425.649 14.247.689 -43,96 4,02 

7108 altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş 

veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) 

20.105.250 7.481.181 -62,79 2,11 

85 Elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-

verme cihazları 

10.016.949 12.729.334 27,08 3,59 

8504 elektrik transformatörleri, statik konvertörler 

(örneğin; redresörler) ve endüktörler 

4.611.538 6.154.465 33,46 1,74 

57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden 

yer kağlamaları 

11.765.336 12.569.522 6,84 3,55 

5702 dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli 

maddelerden diğer yer kaplamaları 

11.441.300 12.412.776 8,49 3,50 

62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları  5.257.187 8.901.775 69,33 2,51 

6214 şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçeler, 

duvaklar vb  

1.789.045 4.272.653 138,82 1,21 

25 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, 

kireçler ve çimento 

7.962.486 8.680.064 9,01 2,45 

2528 tabii boratlar ve bunların konsantreleri 5.868.230 5.551.195 -5,40 1,57 

 İlk 10 Toplam 275.922.150 257.151.752     

 Ülke Toplam 365.402.566 354.238.459 -3,06 100,0  
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Türkiye’nin Malezya’dan İthalatında Başlıca Ürünler (2018-2019) 

 

GTIP 

Dörtlü 

Kodu 

GTIP Dörtlü Adı 2018 ($) 2019 ($) Değişim % Ülke 

Payı (%) 

15 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı 

yağlar 

507.896.206 458.952.450 -9,64 24,84 

1511 palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal 

olarak değiştirilmemiş) 

388.445.199 362.095.053 -6,78 19,60 

85 Elektrikli makine ve cihazlar, ses 

kaydetme-verme cihazları 

246.818.916 239.443.731 -2,99 12,96 

8542 elektronik entegre devreler 40.203.252 36.656.549 -8,82 1,98 

54 Sentettik ve suni flamentler, şeritler 144.769.536 129.865.749 -10,29 7,03 

5402 sentetik filament iplikleri (dikiş 

ipliği hariç)  

80.250.522 68.273.060 -14,93 3,69 

40 Kauçuk ve kauçuktan eşya 144.904.939 128.726.738 -11,16 6,97 

4015 vulkanize kauçuktan her türlü giyim 

eşyası ve aksesuarı (eldiven gibi) 

106.784.212 97.186.302 -8,99 5,26 

39 Plastıkler ve mamulleri  67.292.171 95.884.426 42,49 5,19 

3907 poliasetaller, diğer polieterler, 

epoksi reçineler, polikarbonatlar, 

alkit reçineler, polialiesterle 

26.025.739 62.632.663 140,66 3,39 

76 Alüminyum vealuminyumdan eşya 307.011.637 86.421.087 -71,85 4,68 

7601 işlenmemiş aluminyum 302.752.336 84.026.192 -72,25 4,55 

84 Kazanlar, Makinalar, Mekanik 

Cihazlar ve Aletler 

104.939.458 74.032.296 -29,45 4,01 

8415 klima cihazları (motorlu bir 

vantilatör ile nem ve ısıyı 

değiştirmeye mahsus tertibatı 

olanlar) 

24.875.404 16.241.991 -34,71 0,88 

34 Sabunlar, yüzey aktif organik 

maddeler 

57.928.665 73.411.372 26,73 3,97 

3401 sabunlar, yüzey aktif organik ürünler 

ve müstahzarlar 

49.471.051 62.623.253 26,59 3,39 

55 Sentetik ve suni devamsız lifler 64.252.592 71.390.943 11,11 3,86 

5503 sentetik devamsız lifler (işlem 

görmemiş) 

62.261.992 69.503.086 11,63 3,76 

29 Organik kimyasal ürünler 69.226.574 70.307.427 1,56 3,80 

2917 polikarboksilik asitler, anhidritleri, 

halojenürleri ve türevleri 

44.953.404 49.929.878 11,07 2,70 

 İlk 10 Toplam 1.715.040.694 1.428.436.219     

 Ülke Toplam 2.132.975.351 1.847.830.897 -13,37 100,0  
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3.2.4. Ülkemizin Malezya’ya İhracatının Değerlendirilmesi 

 

Türkiye’nin Malezya’ya ihracat seviyesinin hâlihazırda potansiyelinden oldukça uzak 

seyrettiği değerlendirilmektedir. Bu durumun özetle aşağıdaki nedenlere dayandığı 

gözlenmiştir. 

 

• Malezya ekonomisinde özel sektöre ilişkin ticaretin genel olarak Çin asıllı Malezya 

vatandaşlarının kontrolünde olması, 

• Coğrafi ve ticari anlamda Malezya ve Çin arasındaki organik bağın güçlü olması, 

• Pazara olan mesafenin uzaklığı, 

• İş adamlarımızın ülkemiz çevresinde yer alan 2,5 trilyon ABD dolarının üzerindeki 

pazarın kendileri için yeterli olduğu düşüncesi ile Asya Pasifik pazarına ilgisizliği, 

• Malezya pazarında potansiyelimizin olabileceği kanatlı etleri, süt ve süt ürünleri gibi 

tarım ve gıda ürünlerinde Malezya otoritelerinden alınması gereken sertifikaları temin 

etmenin firmalarımıza zahmetli gelmesi. 

Küresel finansal krizden diğer gelişmiş ülkelere göre daha az etkilenen ve gelişim 

hızlarını artırarak sürdürmekte olan Asya-Pasifik Ülkeleri’nin; talep yönlü baskılar ile karşı 

karşıya olan AB-ABD pazarları ve siyasi istikrarsızlıklarla mücadele eden komşu ülkelerle olan 

ticaretimize önemli bir alternatif teşkil ettiği değerlendirilmektedir.  
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4. KARŞILIKLI YATIRIMLAR 

 

4.1. Malezya’nın Türkiye’deki Yatırımları 

 

Malezya’nın ülkemize en büyük yatırımları, Malezya Varlık Fonu Khazanah 

Nasional’in bünyesindeki şirketler tarafından yapılmıştır. Malezya hükümetinin stratejik 

yatırım fonu olan  Khazanah'ın Pekin, Mumbai ve San Francisco'dan sonra bölgesel 4. ofisi 31 

Ekim 2013 tarihinde İstanbul'da açılmıştır. 

 

Khazanah Grubu Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırımı: Sabiha Gökçen Havalimanı 

dış hatlar terminalinin yapımını ve 20 yıllık işletme hakkını, Khazanah çatısı altında yer alan 

Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) firması ile Türkiye’den Limak İnşaat ve Ticaret 

Sanayii A.Ş. ve Hindistan’dan “GMR Infrastructure Limited”in oluşturduğu konsorsiyum 

üstlenmiştir. 2014 Ekim ayında MAHB, Limak Holding'e ait %40 hisseyi satın almak için ön 

alım hakkını kullanmıştır. MAHB'ın Malezya Borsası’na verdiği bilgiye göre satın alma işlemi 

316,5 milyon Dolara mal olmuştur. Halihazırda hisselerin %100’ü MAHB’a aittir. 

 

Khazanah Grubu Acıbadem Yatırımı: Khazanah içerisinde yer alan Integrated 

Healthcare Holdings Sdn Bhd (IHH) 2011 Aralık ayında 900 milyon Doların üzerinde olduğu 

ifade edilen bir teklifle Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ'nin % 75 hissesini satın 

almıştır. Khazanah'ın IHH şirketi ayrıca, Ekim 2013'te Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta'nın 

(Acıbadem Sigorta) % 90 hissesini 252 milyon Dolara satın aldığını açıklamıştır. (Khazanah’ın 

IHH deki hisse payı %26 dır) 

 

Felda IFFCO Gıda Sanayii: Malezya’nın devlet kalkınma ajansı Felda, (Federal Land 

Development Authority) Dubai merkezli gıda üreticisi IFFCO ortaklığı ile İzmir’de Felda 

IFFCO Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. adıyla bitkisel yağ rafinerisi işletmektedir. Söz konusu 

yatırımın toplam tutarı yaklaşık 20,3 milyon dolardır. 

 

Tenaga Nasional Berhad (TNB): Malezya'nın en büyük elektrik tedarikçi şirketi olan 

kamu sermayeli Tenaga Nasional Berhad yurtdışında genişleme stratejisi çerçevesinde GAMA 

Enerji’nin %30 hissesini 243 milyon dolar karşılığında 2015 yılı Aralık ayında satın almıştır. 

GAMA Enerji’de ayrıca Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu (IFC)’nin 

de ortaklığı bulunmaktadır. 

 

Söz konusu satın alımla birlikte TNB’nin ülkemiz enerji üretiminde pay sahibi olmayı 

ve Türkiye’nin yanı sıra çevre ülkelerde gerçekleştirilen altyapı projelerini takip etmek için 

zemin kazanmayı hedeflediği değerlendirilmektedir. Diğer taraftan GAMA Enerji’nin de bahse 

konu ortaklık neticesinde Güney Asya’ya pazar açılımında avantaj elde edeceği 

düşünülmektedir. TNB’nin Türkiye’ye yönelik yeni yatırım planları olduğu bilinmektedir. 

 

Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Alanında: 

 

Sapura Kencana Petroleum-TANAP  

Malezya'nın en büyük petrol sektörü hizmet şirketi Sapura Kencana Petroleum, 28 

Temmuz 2016 tarihinde Trans Anadolu Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) denizaltı bölümün 

inşası ve kurulumu için bir kontrat imzalamıştır (yaklaşık 125 milyon dolar tutarında boru hattı 

ve fiber optik kablo projesi). 2018 yılında tamamlanan TANAP projesinin açılışı 12.06.2018 

tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
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4.2. Türk Firmalarının Malezya’daki Yatırımları 

 

Malezya’da yaklaşık 350 milyon ABD Doları değerinde Türk yatırımı bulunmaktadır. 

 

Evyap firması, Evyap Sabun Malaysia Sdn Bhd firması adı altında Malezya’nın Johor 

eyaletinin Tanjung Langsat endüstriyel bölgesinde dünyanın en büyük kapasiteye sahip 

oleokimya tesisini kurmuştur. 130 milyon dolar tutarında bir yatırımla kurulan tesis; 300 bin 

ton/yıl üretim kapasitesine sahiptir ve 225 bin kilometre karelik bir alanda faaliyet 

göstermektedir. Firmanın toplam yatırım tutarı bugün itibarıyla yaklaşık 200 milyon dolardır. 

 

Novaplast firmasının (VESBO markası altında polietilen boru ve bağlantı elemanları 

üreten firma), Malezya’nın Johor eyaletinde bir tesis satın almış ve 2012 yılı itibarıyla  üretime 

başlamıştır. Yatırım tutarı 4 milyon dolardır.  

 

Tepe Kimya firması (PVC stabilizatörleri ve metalik stearatlar üreten firma), yine 

Johor eyaletinde 2006 yılında Malezya’da Tepe Kimya (Malaysia) Sdn Bhd. unvanı ile üretim 

faaliyetinde bulunmaktadır. Yatırım tutarı 2 milyon dolardır.  

 

Hrn Design (M) Sdn Bhd firması yaklaşık 300 bin dolar sermayeli halı yıkama tesisi 

kurmuştur.  

 

May Siber Teknoloji A.Ş. firması ise, basından edinilen bilgilere göre; 2017 yılı kasım 

ayında, Malezya’lı Nexagate Sdn Bhd firması ile işbirliği halinde Malezya’da faaliyet 

göstermek üzere, CyberSecurity Malaysia ile iyiniyet anlaşması imzalamış bulunmaktadır. 

 

HAUS Santrifüj Teknolojileri (Bölge Ofisi)  Merkezi Aydın’da bulunan santrifüj 

makineleri üreticisi HAUS firmasının, ASEAN bölgesine yönelik temsilcilik ofisini 2015 

yılında Kuala Lumpur’da faaliyete geçmiştir. Firma, su arıtma ve palm yağı sektörüne yönelik 

santrifüj makinesi ihracatı yapmaktadır. Firmanın bölge ofisi Malezya’nın yanı sıra  

Endonezya, Vietnam, Tayland ve Brunei’ye ihracat yapmak üzere temaslarda bulunmaktadır. 

 

LC Waikiki Retail MY Sdn. Bhd.  2017 Aralık ayındanKuala Lumpur’da iki mağaza 

açarak Malezya’da çalışmaya başlamış olup, 2019 yılı Nisan ayında Johor Baru kentinde yeni 

bir mağaza daha açmıştır. 5 yıl içerisinde Malezya’daki mağaza sayısını 25’e yükseltmeyi 

planlamaktadır. 

 

Defacto Retail (Malaysia) Sdn. Bhd.EkoCheras Mall ve iOiMall Puchong’da iki 

mağazası bulunmaktadır. 

 

Temsilcilik ofisi açarak faaliyet gösteren diğer Türk firmaları arasında Beko Malezya 

ve Prota Asia Sdn Bhd, İstanbul Denizcilik Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş. ve Polin Dış Ticaret 

ve Anonim Şirketi yer almaktadır. FNSS ve Havelsan firmaları ise Kuala Lumpur’da yerleşik 

temsilcileri üzerinden iş geliştirme faaliyelerinde bulunmaktadır 

 

Ayrıca, Malezya’da yerleşik Türk vatandaşlarının , tekstil ve restoran sektörleri ağırlıklı 

olmak üzere küçük ölçekli bazı yatırımları bulunmaktadır. 

 

Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Alanında: 
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Dorçe Yapı ve İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş. Aralık ayında UEMB-Propel Consortium 

ile yaptığı sözleşme kapsamında yaklaşık 14,7 milyon dolarlık müteahhitlik projesi almış olup, 

yapılan ilavelerle bu rakam 25 milyon dolara yaklaşmış ve proje tamamlanmıştır. Söz konusu 

proje kapsamında prefabrik konut imalatı gerçekleştirilmiştir.  

 

Vefa Prefabrike Yapılar San. ve Tşc. A.Ş. Rapid Projesi kapsamında Muhibbah 

Engineering (M) Bhd firmasından 12,7 milyon dolarlık müteahhitlik projesi almış olup, proje 

tamamlanmış bulunmaktadır.  

 

1972 - 2018 yılları arasında Malezya’da yukarıda adı geçen iki Türk müteahhitlik 

firmamız tarafından  taahhüt bedeli 35,9 milyon dolar olan 5 proje gerçekleştirmiştir. Projelere 

yapılan ilavelerle bu rakamın 50 milyon doların üzerine çıktığı tahmin edilmektedir. 

 

Malezya’da müteahhitlik konusunda daha detaylı bilgi alma isteyen işadamlarımız, 

Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanan “2020 Malezya Müteahhitlik ve Teknik 

Musavirlik Raporu”na aşağıdaki adesten ulaşabilirler. 

 

https://ticaret.gov.tr/data/5b8a43345c7495406a227194/2020%20Malezya%20M%C3%

BCteahhitlik%20ve%20Teknik%20Musavirlik%20Raporu.pdf 

  

https://ticaret.gov.tr/data/5b8a43345c7495406a227194/2020%20Malezya%20M%C3%BCteahhitlik%20ve%20Teknik%20Musavirlik%20Raporu.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/5b8a43345c7495406a227194/2020%20Malezya%20M%C3%BCteahhitlik%20ve%20Teknik%20Musavirlik%20Raporu.pdf
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5. MALEZYA DIŞ TİCARET POLİTİKALARI 

 

5.1. Dış Ticaret ve Vergi Uygulamaları 

 

- Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat Rejimi, İhracat Rejimi) 

Malezya’da hali hazırda uygulanmakta olan ithalat düzenlemeleri, diğer ASEAN ülkelerine 

kıyasla daha liberaldir. Çoğu ürünün “Genel Serbest Lisans” altında serbestçe ithalatı 

yapılabilmektedir. Ancak stratejik olarak belirlenmiş bir takım sektörlere ithalat kısıtlamaları 

getirilmiştir. Bunların arasında demir ve çelik, çimento, otomotiv ve otomotiv parçaları, 

polietilen ve polipropilen ve bir takım tarım ürünleri yer almaktadır. Tarım ürünlerinde 

kısıtlamalar yerli üretimi teşvik edilen pirinç, et, meyve ve sebze gibi ürünlere gelmektedir. 

Öte yandan donmuş tavuk, yumurta, süt ve şeker gibi ülkenin talebini karşılayamayan mallarda 

yeterli yerli üretim sağlandığı takdirde bunların ithalatı da kısıtlanabilmektedir 

(https://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/3796).  

Diğer taraftan güvenlik, din veya ahlaki yönlerden ithalatı yasak olan veya ülkeye girmesi özel 

sertifikalara tabi olan ürün grupları için de kısıtlamalar söz konusudur 

(http://www.customs.gov.my/en/tp/pages/tp_ie.aspx). 

 

- Gümrük Vergileri 

Malezya bazı spesifik ürünler dışında değer üzerinden (ad valorem) gümrük vergisini 

hesaplamaktadır. Malezya'da Dünya Ticaret Örgütü üyelerine uygulanan MFN (Most Favoured 

Nation-En Çok Kayırılan Ülke) gümrük vergisi ortalaması % 5,6’dır. Bir ürünün gümrük 

sınıflandırması “Uluslararası Harmonize Sınıflandırma Sistemi”ne göre yapılmaktadır. Son 

yıllarda gümrük vergileri düşmüş bulunmakta ve ürünlerin % 80’den fazlasında vergi oranı % 

10 veya altındadır. Ancak genel olarak bakıldığında % 0-90 aralığında değişmektedir. 

Malezya, nihai ürün ihraç etmek ve yurt içi üretimi teşvik etmek amacıyla dünya üretiminin % 

28’ini, ticaretinin ise % 33’ünü elinde tuttuğu palm yağı ve dünyanın sayılı üreticilerinden 

olduğu kauçuk gibi ürünlerde ihracat vergisi uygulamaktadır.  Diğer taraftan, çevre ve vahşi 

hayatın korunması amacıyla vahşi hayvan ihracatında da vergi uygulamaktadır. Ayrıca, ham 

petrol ihracatında da vergi uygulanmaktadır. 

Türkiye ile Malezya arasında 17 Nisan 2014 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, 1 

Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın metnine ve eklerine aşağıdaki 

adresten ulaşılabilmektedir. 

https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/yururlukte-bulunan 

stalar/malezya 

Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte tarife satırlarının yaklaşık % 70’inde karşılıklı olarak 

gümrük vergileri sıfırlanmıştır. 8 yıllık geçiş döneminin sonunda yani 2023 yılı itibariyle ise 

tarife satır sayısı bakımından ihracatımızın %99’u, ithalatımızın ise %86’sı; hâlihazırda ticarete 

konu olan ürünler bakımından ise ihracatımızın %94’ü, ithalatımızın %75’i gümrük 

vergisinden muaf şekilde gerçekleşecektir.  

Aşağıdaki linkten Malezya-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşmasını (MTFTA) seçilerek HS 

kodları veya ürün tanımları itibariyle Malezya’nın Türkiye’den gerçekleştirdiği ithalat 

işlemlerinde uyguladığı gümrük vergisi oranlarına ulaşılabilmektedir. 

http://mysstext.customs.gov.my/tariff/ 

https://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/3796
http://www.customs.gov.my/en/tp/pages/tp_ie.aspx
https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/yururlukte-bulunan%20stalar/malezya
https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/yururlukte-bulunan%20stalar/malezya
http://mysstext.customs.gov.my/tariff/
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- İç Vergiler ve Oranları 

2015 yılı Nisan ayından uygulamaya giren ve ithal ürünlere de uygulanmakta olan General 

Sales Tax (GST) adındaki % 6 oranındaki satış vergisi, 2018 yılında iktidara gelen Tun 

Mahathir Muhammed başkanlığındaki kabinenin seçim manifestosunda belirttiği üzere 

01.06.2018 tarihinde uygulamadan kaldırılmıştır. 01.09.2018 tarihinden itibaren ise GST 

yerine, ilk olarak 1970’li yıllarda uygulamaya konulan ve Maleyza’da üretilen veya ithal edilen 

mallar için %5 ila %10 oranında değişen, hizmetler için ise %6 olarak uygulanan değer 

üzerinden alınan (ad valorem) Sales and Services Tax (SST) adlı satış ve hizmet vergisi 

getirilmiştir. SST hakkında detaylara aşağıdaki bağlantılardan erişilebilmektedir: 

(https://mysst.customs.gov.my/GeneralGuide)  

https://mysst.customs.gov.my/assets/document/FAQ%20(BI)%20Sales%20Tax%202018.pdf 

Diğer taraftan, Malezya Başbakanı Mahathir’in 24 Şubat 2020 tarihinde istifası sonrasında, 

kurulacak yeni hükümetin GST sistemini geri getirebileceğine dair beklentiler bulunmaktadır. 

Malezya'da bir yıl içinde 182 gün veya daha fazla kalanlar yerleşik olarak nitelendirilmekte 

olup, yerleşik olmayan bireyler Malezya’da kazanmış oldukları gelir üzerinden 

vergilendirilirler. Malezya'da yerleşik bireyler vergiye tabi gelirleri üzerinden, the Income Tax 

Act 1967 Kanununa göre,  2009 yılından itibaren geçerli olmak üzere; % 0 ile 27 arasında 

değişen oranlarda gelir vergisi ödemek zorundadırlar.   

Diğer taraftan, yerleşik olmayanların sağlamış oldukları teknik hizmetler, anahtar teslimi 

fabrika ve makine hizmetleri, taşınabilir menkul kullanımı, piyango kazançları konusunda  % 

10 oranında, faiz kazançlarında ise % 15 oranında “Withholding Tax” vergisi uygulanmaktadır.  

 

   

5.2. Ürün Standartları ve Teknik Düzenlemeler 

 

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı altında görev yapan Malezya 

Standartlar Kurumu (Department of Standards Malaysia) milli standartları belirleme ve 

akreditasyon görevlerini üstlenmiş bulunmaktadır. (Department of Standards Malaysia- 

http://www.jsm.gov.my/) 

 

Teknik düzeydeki uygulamalar konusunda ise; TSE karşıtı kurum olarak 

nitelenebilecek olan SIRIM Berhad Corporate’e (http://www.sirim.my/) sorumluluk 

yüklenmiştir. Ancak, SIRIM’ın yanısıra sektörel bazda farklı kurumlara da yetkilendirme 

yapılmış bulunmaktadır. Örneğin; inşaat malzemeleri konusunda CIDB (Construction Industry 

Development Board http://www.cidb.gov.my/cidb2/index.php/en/) , canlı hayvan-et ve süt 

ürünleri konusunda DVS (Department of Veterinary Services http://www.dvs.gov.my) 

yetkilendirilirken gıda ürünlerinde Sağlık Bakanlığı yetkilendirilmiştir. 

 

Akreditasyon konusunda ise yukarıda belirtilen Malezya Standartlar Kurumu altında 

bulunun “Malaysian National Accreditation Committees (MyNAC)” bu konuda yetkilidir. 

(http://www.jsm.gov.my/malaysian-national-accreditation-committees-mynac-#.Wml2ha5l-

M9). 

https://mysst.customs.gov.my/GeneralGuide
https://mysst.customs.gov.my/assets/document/FAQ%20(BI)%20Sales%20Tax%202018.pdf
http://www.jsm.gov.my/
http://www.cidb.gov.my/cidb2/index.php/en/
http://www.dvs.gov.my/
http://www.jsm.gov.my/malaysian-national-accreditation-committees-mynac-#.Wml2ha5l-M9
http://www.jsm.gov.my/malaysian-national-accreditation-committees-mynac-#.Wml2ha5l-M9
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Ürün Güvenliği konusunda farklı kurumlar yetkili kılınmıştır.  Canlı hayvan-et ve süt 

ürünleri konusunda DVS (Department of Veterinary Services http://www.dvs.gov.my/ ) 

yetkilendirilirken gıda ürünlerinde Sağlık Bakanlığı (http://www.moh.gov.my/english.php ) 

bünyesinde “Food Safety and Quality Division” yetkilendirilmiştir. 

 

Malezya’da dış ticarette politika belirleme ve uygulama yetkisi Malaysia Ministry of 

International Trade and Industry (MITI http://www.miti.gov.my/ ) bakanlığındadır. Fiili 

uygulamadan sorumlu birim ise Royal Malaysian Customs Department 

(http://www.customs.gov.my/en)’dır. 

 

Piyasa Gözetim Denetimi (teknik düzenlemelere ilişkin) konusunda ise; İç Ticaret ve 

Tüketici İşleri Bakanlığı (Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs- 

https://www.kpdnhep.gov.my/) Bakanlığı yetkilendirilmiştir. 

 

5.3. Test Etme, Muayene ve Belgelendirme 

 

Malezya’nın ithal edeceği ürünlerde standardizasyon, test, muayene, belgelendirme 

konularında ürün grubuna göre yetkilendirilen kurumların başında SIRIM, SIRIM QAS, CIDB, 

DVS, JAKIM ve NPRA gelmektedir.   

 

Ülkemizden Malezya’ya ihraç edilen ürünler için Türk Standardları Enstitüsü 

tarafından verilen belge ve raporların Malezya’da ilgili otoriteler tarafından tanınmasına 

yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

 

Bu çerçevede 2019 yılı Ağustos ayında, Malezya Yangın ve Kurtarma Dairesi 

(BOMBA) tarafından Türk Standardları Enstitüsü (TSE), aktif ve pasif yangın önleme 

sistemlerine yönelik olarak onaylanmış test ve belgelendirme kuruluşu olarak atanmıştır. 

 

Aynı yetkilendirmenin tüm yapı sektörü ürünleri için Malezya Yapı Sektörü Geliştirme 

Kurulundan (CIDB) da alınması amacıyla TSE ve CIDB arasında karşılıklı tanıma, işbirliği ve 

TSE’nin akreditasyonuna ilişkin MoU imzalanması öngörülmektedir. 

 

Ayrıca TSE ile SIRIM QAS arasında bir uygunluk değerlendirmesi anlaşması 

imzalanmasına yönelik görüşmeler devam etmektedir.  

 

Diğer taraftan Malezya et ve süt ürünleri ithalatında şap ve deli dana hastalıklarından 

ari  ile helal konularındaki hassasiyeti nedeniyle oldukça hassas davranmaktadır. Et ve süt 

ürünleri için ise Malezya Tarım Bakanlığına bağlı Veterinerlik Hizmetleri Departmanı DVS’e 

başvuru yapılması yapılması ve başvuru evraklarının DVS tarafından uygun görülmesi 

durumunda masrafları ihracatçı firmaya ait olmak üzere, Malezya’dan bir heyetin Türkiye’ye 

giderek üretim tesisinde incelemelerde bulunması gerekmektedir.  

 

Malezya’ya et ve süt ürünleri ihraç etmek isteyen herhangi bir ihracatçı firmanın direk 

olarak ya da Malezya’daki ithalatı gerçekleştirecek firma kanalıyla Malezya Tarım ve Tarıma 

Dayalı Sanayi Bakanlığı altında faaliyet gösteren Malezya Veterinerlik Hizmetleri Birimine 

(DVS- Department of Veterinary Services http://www.dvs.gov.my/) izin başvurusunda 

bulunması gerekmektedir 

http://www.customs.gov.my/en)’dır
https://www.kpdnhep.gov.my/
http://www.dvs.gov.my/
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http://www.dvs.gov.my/dvs/resources/auto%20download%20images/560df048219c3.pdf ) E-

posta ile DVS’ten talep edilebilecek formların firma tarafından doldurularak DVS’e posta 

yoluyla iletilmesi ve resmi başvuruda bulunması gerekmektedir 

 

Başvurunun uygun bulunması durumunda DVS yetkilileri ve ayrıca söz konusu 

ürünlerinin üretim sürecinin helal standardlara uygunluğunun denetlenmesi amacıyla Malezya 

Diyaneti adına helal sertifikası verme konusunda yetkili kuruluş JAKIM temsilcilerinden 

oluşan bir heyet, masrafları başvuruda bulunan firma tarafından karşılanarak denetimlerde 

bulunmak üzere ilgili ülkeye gönderilir. Heyetin incelemeleri neticesinde şartlar uygun 

bulunursa ilgili firmay Malezya’ya ihracat yapma onayı verilir. Onayın geçerliliği bir yıl olup, 

DVS tarafından talep edilen bilgilerin zamanında gönderilmesi durumunda sürenin iki yıl daha 

uzatılması söz mümkündür.   

 

Aşağıdaki adreslerden detaylı bilgilere ulaşılabilmektedir. 

http://www.dvs.gov.my/dvs/resources/user_1/DVS%20pdf/SQIE/2017/Prosedur%20Am/PR

OCEDURE_TO_IMPORT_RUMINANT_MEAT_POULTRY_MEAT_RABBIT_MEAT_P

RODUCTS_TO_MALAYSIA.pdf 

http://www.dvs.gov.my/dvs/resources/auto%20download%20images/565e5de57eafe.pdf 

 

5.4. Teknik Engeller 

 

 Malezya'nın ticaretin ve iş yapabilirliğin kolaylığı açısında uluslararası 

kıyaslamalarda üst sıralarda bulunuyor olsa da tamamen serbest ve açık bir pazar olduğunu 

söylemek mümkün değildir. Malezya’nın ithalat engelleri, iç pazarı ve stratejik sektörlerini 

korumanın yanı sıra kültürel ve dini normları da korumayı amaçlamaktadır. 

 

 Hassas sektörlerde (tütün, alkollü içkiler, motorlu araçlar vs.) gerek üretici gerekse 

ithalatçıya satış ve tüketim vergisi uygulanarak, anılan sektörlerin korunması söz konusudur.  

Malezya Hükümeti, kendi yerli sanayisini korumak amacıyla ihracat ve ithalat lisansı ile miktar 

kısıtlaması, standardizasyon uygulamasına sıklıkla başvurmaktadır. 

 

 Malezya’da hükümet tarafından; temel tüketim mallarına sübvansiyon uygulanmakta 

idi. 2014 yılına kadar akaryakıtta da sübvansiyon uygulanmakta iken 2015 başından itibaren 

bu uygulamaya son verilmiştir. Anılan sübvansiyonlarla Malezya hayat pahalılığı endeksinde 

alt sıralarda yer almaktadır. Bunların yanısıra bazı ürünlerde de fiyat kontrol mekanizması adı 

altında sübvansiyon uygulanmaktadır. 

 

 Malezya’da helal sertifikası aslında zorunlu değildir. Sadece söz konusu ürünün helal 

olduğunun iddia edilmesi durumunda zorunluluk bulunmaktadır. Ancak, bu konuda gerek 

gümrük komisyoncuları, gerekse gümrükçüler tarafından bir nevi zorlama bulunmaktadır.  

 

5.5. Helal Gıda Uygulamaları 

 

 Malezya’nın çok kültürlü bir ülke olmasının, çoğunluğun ve yönetimin müslüman 

ağırlıklı olmasının sonucu olarak 1980’li yıllarda Malezya, helal gıda kavramını geliştirmiş ve 

bununla ilgili standartlar koymuştur. Geçen zaman içinde ise konunun, uluslararası ticaretteki 

önemini görerek, daha sıkı denetimlere başlamıştır. Bu bağlamda da, yalnızca Malezya 

Diyaneti adına helal sertifikası verme konusunda yetkili kuruluş JAKIM veya onun akredite 

ettiği uluslararası kuruluşlardan temin edilen belgeler geçerli kabul edilmektedir. Hatta yapılan 

http://www.dvs.gov.my/dvs/resources/auto%20download%20images/560df048219c3.pdf
http://www.dvs.gov.my/dvs/resources/user_1/DVS%20pdf/SQIE/2017/Prosedur%20Am/PROCEDURE_TO_IMPORT_RUMINANT_MEAT_POULTRY_MEAT_RABBIT_MEAT_PRODUCTS_TO_MALAYSIA.pdf
http://www.dvs.gov.my/dvs/resources/user_1/DVS%20pdf/SQIE/2017/Prosedur%20Am/PROCEDURE_TO_IMPORT_RUMINANT_MEAT_POULTRY_MEAT_RABBIT_MEAT_PRODUCTS_TO_MALAYSIA.pdf
http://www.dvs.gov.my/dvs/resources/user_1/DVS%20pdf/SQIE/2017/Prosedur%20Am/PROCEDURE_TO_IMPORT_RUMINANT_MEAT_POULTRY_MEAT_RABBIT_MEAT_PRODUCTS_TO_MALAYSIA.pdf
http://www.dvs.gov.my/dvs/resources/auto%20download%20images/565e5de57eafe.pdf
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yasal düzenlemelerle bir ürün üzerinde, JAKIM/akredite kuruluşlarca verilmeyen, helal 

logosunun bulunması halinde ceza uygulanmaktadır. Ancak, gözden kaçırılmaması gereken 

husus yukarıda da vurgulandığı üzere helal belgesinin ihtiyari olmasına karşın, tüketici ve 

tedarikçiler tarafından tercih sebebi olabilmektedir. Ülkemizde GIMDES ve KASCERT helal 

sertifikası verme konusunda JAKIM tarafından yetkilendirilmiştir. 

 

  

   5.6. Kambiyo Rejimi ve Malezya Ringiti 

  

 2005 yılının Temmuz ayında sabit kur modelini terk eden Malezya’nın yerel para 

birimi Malezya Ringgiti’dir. Ülkede ödemeler yerel para ile yapılmakta, günlük hayatta döviz 

ile ödeme kabul edilmemektedir. Bankalarda döviz hesabı açılabilmekte ve hesapta yabancı 

para tutulabilmektedir. Ancak hesaptan döviz çekilmek istendiğinde bozdurulup Malezya 

Ringiti’ne çevirilerek ödeme yapılmaktadır.  

 

 

 Malezya’da bankada hesap açma konusunda sıkıntılar yaşanabilmektedir. Hesap 

açabilmek için bir çok evrağın yanısıra, gelir şartı aranmaktadır. Ülkede kredi kartı ve çek 

kullanımı yaygındır.  

 

 Malezya Merkez Bankası (Bank Negara) 1959 yılında parasal ve finansal dengenin 

korunması amacı ile, ülke yararına hükümete bu konularda danışmanlık yapmak, milli paranın 

değerini korumak ve finans sektörünü bu çerçevede idare etmekle yükümlü olarak kurulmuştur. 

 

 Kambiyo sistemi liberal olup, ülkemizde yapılan ithalat için herhangi bir özel koşul 

bulunmamaktadır.  

 

 Malezya’da gelirin ülke dışarısına çıkarılması konusunda bir kısıt bulunmamaktadır.  

 

5.7. Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları  

 

Malezya'daki fikri mülkiyet koruması patentlerin, ticari markaların, endüstriyel 

tasarımların, telif haklarının, coğrafi işaretlerin ve entegre devrelerin düzen tasarımlarından 

oluşur. Malezya, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) üyesidir ve fikri mülkiyet haklarınına 

ilişkin Paris Sözleşmesi ve Bern Sözleşmesine taraftır. 

 

Buna ek olarak, Malezya ayrıca Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) himayesinde 

imzalanan Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri Anlaşması'nı (TRIPS) da 

imzalamıştır.  

 

Ticari markalarını Malezya pazarında koruma altına almak veya patentlerini tescil 

ettirmek isteyen firmalarımız Türkiye’de bulunan marka ve patent büroları kanalıyla ya da 

Malezya’da yerleşik marka ve patent danışmanları aracılığıyla tescil başvurularını  Malezya 

Fikri Mülküyet Kurumuna (MyIPO - http://www.myipo.gov.my/en/home/) iletmelidirler. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Malezya Ringittinin 

ABD Doları 

Karşısındaki Değeri 

3,0600 3,0888 3,1509 3,2729 3,9055 4,1457 4,3004 4,0352 4,1391 

http://www.myipo.gov.my/en/home/
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Malezya’da yerleşik marka ve patent danışmanları aşağıdaki adreslerde 

listelenmektedir: 

http://www.myipo.gov.my/en/managing-your-trade-mark/?lang=en%2F#trademark-agent 

https://estatus.myipo.gov.my/estatus/web/index.php?r=ptagentactive 

 

5.8. Kamu İhaleleri 

 

Malezya Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kamu Alımları Anlaşmasına taraf değildir bu 

nedenle ihalelerde yabancı şirketler yerel şirketler ile eşit rekabet etme fırsatına sahip 

değillerdir. Hatta yerel ihalelerde Malay (Bumiputra) Malayların diğer etnik kökenli 

Malezyalılara kıyasla bazı avantajları bulunmaktadır. Çoğu ihalede yabancı şirketlerin ihaleye 

katılabilmek için yerel bir ortak ile anlaşması gerekmektedir. Genellikle ihaleyi alan aracı bir 

Malay bir firma daha sonra taşeron firmalara işi yaptırmaktadır. 

 

Malezya’da açılan tüm kamu ihaleleri Malayca olarak yayımlanan en az bir yerel 

gazetede ilan edilmek zorundadır. Uluslararası ihalelerin ise biri Malayca diğeri ingilizce 

olmak üzere en az iki ayrı yerel gazetede yayımlanma koşulu vardır.  Kamu ihale duyurularına 

ayrıca ihaleyi açan kurumun web sitesinden ve MyPROCUREMENT portalı 

(http://myprocurement.treasury.gov.my) ile MyGovernment portalından 

(www.malaysia.gov.my) erişilebilmektedir. Başvuru için yerel ihalelerde en az 21 gün, 

uluslararası ihalelerde ise en az 56 gün süre tanınır. 

 

 

  

http://www.myipo.gov.my/en/managing-your-trade-mark/?lang=en%2F#trademark-agent
https://estatus.myipo.gov.my/estatus/web/index.php?r=ptagentactive
http://www.malaysia.gov.my/
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6. MALEZYA YATIRIM POLİTİKALARI 

 

Malezya’da yabancı şirketlere ve yatırımlara ilişkin hususlar temel olarak 1965 

Şirketler Yasası’nda düzenlenmiştir.  

 

Malezya Uluslararası Ticaret Bakanlığı’na (MITI) bağlı Malezya Yatırım Geliştirme 

Ajansı (MIDA), yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi ve izinlerin düzenlenmesi konusunda 

görevlidir.(https://www.mida.gov.my/home/) 

 

MIDA’nın Türkiye’den de sorumlu olan bölge ofisi İtalya’da bulunmaktadır. Ancak 

MIDA tarafından İstanbul’da bir ofis açılması kararlaştırılmış olup, çalışmalar devam etmekte, 

kısa süre içerisinde sonuçlanması beklenmektedir.  

 

6.1. Yatırım Ortamı 

 

ASEAN’ın kurucu ülkelerinden olan Malezya, Güney ve Doğu Asya ülkelerine 

stratejik ve lojistik olarak kolay erişim imkanı sağlayan ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. 

Yabancı yatırımcılar için Malezya, “Asya’ya açılan kapı” olarak görülmekte ve bölge 

ülkelerine erişim için üretim ve lojistik üssü olarak değerlendirilmektedir.  

 

Dünya Bankası Doing Business 2020 raporuna göre Malezya; iş yapma kolaylığı 

açısından 190 ülke içerisinde 12. sırada yer almaktadır. Aynı rapora göre Malezya, Asean 

ülkeleri arasında 2.sıradadır.    

 

Ülkenin %70’i Malaylardan, %23’ü Çinlilerden, yaklaşık %7’si ise Hint 

asıllılardanoluşmaktadır. Farklı ırkları barındıran sosyolojik yapısı ve eski İngiliz kolonisi 

olması nedeniyle halk tarafından en az iki dil konuşulmakta, İngilizce ikincil dil olarak 

tanımlanmakta ve çok yaygın olarak kullanılmaktadır. İngilizcenin ülkede yaygın olarak 

konuşulması ve ticari ilişkilerde temel dil olması, uluslararası firmaların Malezya’yı Asya 

Pasifik Bölge üssü olarak seçmesinde etkendir. 

 

Malezya’nın Doing Business raporunda üst sıralarda yer almasının; gelişmiş ülkelerin 

Güneydoğu Asya bölgesinde kendileri için Malezya’yı bir yatırım üssü belirleme stratejisinin 

bir sonucu olduğu değerlendirilmektedir. Bu konuda istenilen hedefe ulaşılmış, özellikle 

1990’lı yıllardan itibaren uluslararası bir çok firma Malezya’da yatırım yapmıştır.  

 

Malezya çok fazla yabancının yaşadığı, altyapı hizmetlerinin oldukça gelişmiş olduğu, 

dünyayla yüksek entegrasyona ve eğitimli ve genç işgücüne sahip bir ülkedir. Dolayısıyla 

Malezya’da, global pazarlarda olan hemen her türlü ürün ve hizmete rahatlıkla 

erişilebilmektedir. 

 

Malezya´nın yüksek kalitedeki eğitim ve sağlık hizmetleri ile yatırım ve çalışma 

imkanları sayesinde ülke, yabancılar tarafından çalışmak için de tercih edilmektedir. 

Malezya’da yaşam standarları yüksektir, buna karşın, Singapur, Güney Kore, Japonya gibi 

ülkelere nazaran yaşammaliyetleri düşüktür. Ülkede İngilizce eğitim veren bir çok uluslararası 

okul mevcuttur. Ülke oldukça güvenli olup, suç oranları düşüktür. Her türlü konaklama, gıda, 

sağlık ürün ve hizmetlerine kolaylıkla erişilebilmektedir. 

 

https://www.mida.gov.my/home/
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Türk Havayolları’nın Kuala Lumpur-İstanbul arasında her gün karşılıklı seferleri 

mevcuttur. THY’nin sefer sayısınıarttırmaya yönelik çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 

Katar, Emirates gibi bazı yabancı havayolu şirketlerinin de Malezya-Türkiye arası uçuşları 

mevcuttur. 

 

Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza ülkeye girişlerinde 90 gün ikamet 

süreli turistik amaçlı giriş vizesi ücretsiz olarak Malezya’ya giriş kontrol noktalarında 

verilebilmektedir. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden 

muaftır. 

 

Herhangi bir kişi ve şirketin Malezya’dan elde edilen veya Malezya'da tahakkuk eden 

ya da Malezya dışında gerçekleşmiş ancak kazancı Malezya’da elde edilmiş geliri, gelir 

vergisine tabidir. 

 

Malezya da birçok ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması imzalamıştır. 

Ülkemiz ile Malezya arasında akdedilen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 01.01.1997 

tarihinden itibaren, söz konusu Anlaşmayı tadil eden Protokol ise 25.12.2013 tarihinden 

itibaren uygulanmaktadır. 

 

 

6.2. Şirket Kurma 

 

 Malezya’da şirket kurulumuna ilişkin işlemler Companies Act 2016 Kanunu 

gereğince Companies Commission of Malaysia (https://www.ssm-einfo.my/index.php) (SSM) 

tarafından yürütülmektedir. Yabancıların Malezya’da faaliyet gösterebilmesi üç şekilde 

mümkündür. 

 

- Doğrudan yabancı ortaklı şirket kurulması  

- Yabancı bir şirketin şubesi şeklinde faaliyet göstermesi 

- Temsilcilik ofisi 

 

 İlk ikisine ilişkin işlemler SSM tarafından yürütülürken, üçüncü konuda Malaysian 

Investment Development Authority (MIDA) yetkilidir. 

 

6.3. Potansiyel Yatırım Alanları 

 

Orta üst gelirli bir ülke olan Malezya, 1970'lerden sonra ekonomisini hammadde 

üreticisinden çok sektörlü bir ekonomiye dönüştürmüştür. Malezya, yüksek gelirli ülke statüsü 

elde etmeyi ve yüksek teknolojili, bilgi tabanlı endüstriler ve hizmetlerde yatırım çekerek 

katma değerli üretimde daha da ilerletmeyi amaçlamaktadır. Ekonomik Dönüşüm Programı, 

ülkenin ekonomik büyümesini hızlandırmayı amaçlayan bir dizi proje ve politika önleminden 

oluşmaktadır. Hükümet ayrıca hizmetlerde bazı alt sektörleri özelleştirmek için adımlar 

atmaktadır.  

 

Malezya özelinde, Türk iş insanı için yatırımsal anlamda potansiyel arz edebilecek 

sektörler arasında gıda ve içecek, giyim, ev tekstili önem arz etmektedir.32 milyon nüfusu 

olan ve iki ayrı kara parçasından oluşan Malezya net gıda ithalatçısı bir ülke olup, toplam gıda 

ihtiyacının yaklaşık %70’ini ithal etmektedir. “Departmental store” olarak tanımlanan ve 

birçok farklı ürün grubunun satıldığı perakendeciler Malezya’da rağbet görmektedir. Bu 

https://www.ssm-einfo.my/index.php


 
39 

Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliği - 2020 

 

şekilde geniş ürün yelpazesi satacak Türk mağazaları, hem gıda ve içecek ürünlerimizin pazara 

girişi açısından, hem de tekstil, ev aletleri, mobilya ve halı gibi ürünlerimizin ihracatının 

artması açısından önem arz etmektedir.  

 

Malezya ile yatırımlarda potansiyel arz eden en önemli alanlardan biri savunma sanayi 

sektörüdür. Hükümet, Malezya’nın havacılık ve uzay endüstrisini, yüksek büyüme 

potansiyeline sahip stratejik sektörlerden biri olarak tanımlamıştır. Bu öneme istinaden 2015 

yılında, Malezya Havacılık ve Uzay Sanayi Yol Haritası 2030 programı açıklanmıştır. Bu plan, 

2030 yılına kadar Malezya'daki havacılık ve uzay endüstrisinin gelişimi için açıklanan uzun 

vadeli planı içermektedir. Ülkemiz ile Malezya arasında savunma sanayii alanında bugüne 

kadar önemli işbirlikleri gerçekleşmiştir. Savunma sanayiinde işbirliği hususu, 2019 yılı Aralık 

ayındaki Kuala Lumpur Zirvesi’ne iştirak eden Sayın Cumhurbaşkanımızın da gündeminde en 

üst sıralarda yer almıştır. Malezya hükümeti de Türk savunma sanayi firmalarının ihalelere 

katılımı ve yatırımları konusunda teşvik edici ve destekleyici bir vizyona sahiptir.  

 

Malezya ciddi miktarda makina,araç, gereç, ekipman ithal etmektedir. Ülkemizin bu 

sektörlerde oldukça gelişmiş olduğu gözününe alındığında, makina ve ekipman üretici 

firmalarımız için Malezya’nın ciddi potansiyel arz ettiği, makine ve ekipman yatırımlarının 

da firmalarımızca gündeme alınması gerektiği değerlendirilmektedir.  

 

Malezya'daki temel metal ürünleri endüstrisi, imalat ve inşaat sektörlerinin 

gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle Malezya demir ve çelik alt sektörü, GSYİH 

büyümesinin % 6,5 oranında etkileyebilecek derecede üretim potansiyeline sahiptir. Malezya, 

metal ürünlerin; elektrikli ve elektronik ürünler, havacılık, otomotiv, paketleme, makine ve 

tıbbi cihazlar gibi diğer üst düzey imalat sanayii ve alt sektörlerinde girdi olarak kullanımına 

yönelik yatırım projeleri için potansiyel taşımaktadır.  

 

Diğer tarfından helal alanında Malezya ile Türkiye arasında ortak yatırım fırsatlarının 

değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Yalnızca helal gıda değil, helal kozmetik ve İslami 

finans alanları da yeni nesil yatırımcılar için potansiyel taşıyan sektörlerdendir. 

 

2017 yılında Malezya’da imalat sektöründe gerçekleşen yabancı yatırımların % 84,5’i 

(8,2 milyar RM) elektrik ve elektronik sektöründe gerçekleşmiştir. Yatırımlar Singapur, 

Hollanda, Japonya ve Almanya’dan yoğunlukla gerçekleşmiştir. Malezya’da özellikle Endüstri 

4.0'ın uygulanmasına yönelik Ar-Ge finansmanı ve akıllı üretim gibi çeşitli stratejik sektörlerde 

yatırım potansiyeli mevcuttur. 

 

Medikal sektörü de Malezya hükümeti tarafından yüksek büyüme potansiyeline sahip 

sektörler arasında sayılmaktadır. Sektörde, 14,2 milyar RMB yatırım ile 200'den fazla üretici 

yer almakta ve Malezya'yı gelecek vaat eden bir küresel tıbbi cihaz üretim merkezi olma hedefi 

yolunda desteklemektedir. X-ray makineleri, bilgisayarlı tomografi (CT) tarayıcılar, ultrason 

ve nükleer görüntüleme sistemleri ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) sistemleri gibi 

tıbbi görüntüleme cihazlarıyla ilgili bileşenlerin ve parçaların üretimi Malezya’da yatırımcılar 

için potansiyel arz etmektedir.  

 

Malezya hükümeti, 2016’da açıklanan özel olarak formüle edilmiş politikalar ve 

teşvikler yoluyla Yenilenebilir Enerji (RE) uygulamalarına destek vermektedir. Malezya’da 

enerji fiyatlarının yıllar içinde sürekli artmasıyla, enerjinin verimli kullanımını sağlamak ve 

israfı en aza indirmek için enerji verimliliği önlemlerinin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Enerji verimlilik sistemleri ve teknolojilerinin üretimi ve kullanımının benimsenmesi amacıyla 

üretilecek nitelikli makineler ve bileşenler için hükümet teşvikleri ve ithalatta vergi 

muafiyetleri mevcuttur. 

 

Kamu ihaleleri konusunda ise Malezya Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kamu 

Alımları Anlaşmasına taraf olmaması nedeniyle  yabancı şirketlerin yerel şirketler ile eşit 

rekabet etme fırsatına sahip olmadığını söylemek mümkündür. Hatta yerel ihalelerde Malay 

(Bumiputra) Malayların diğer etnik kökenli Malezyalılara kıyasla bazı avantajları 

bulunmaktadır. Çoğu ihalede yabancı şirketlerin ihaleye katılabilmek için yerel bir ortak ile 

anlaşması gerekmektedir. Genellikle ihaleyi alan aracı bir Malay bir firma daha sonra taşeron 

firmalara işi yaptırmaktadır. Malezya’da açılan tüm kamu ihaleleri Malayca olarak yayımlanan 

en az bir yerel gazetede ilan edilmek zorundadır. Uluslararası ihalelerin ise biri Malayca diğeri 

ingilizce olmak üzere en az iki ayrı yerel gazetede yayımlanma koşulu vardır.  Kamu ihale 

duyurularına ayrıca ihaleyi açan kurumun web sitesinden ve MyPROCUREMENT portalı 

(http://myprocurement.treasury.gov.my) ile MyGovernment portalından 

(www.malaysia.gov.my) erişilebilmektedir.  

 

6.4. Yatırım Teşvik Mevzuatı 

 

Malezya'da doğrudan ve dolaylı vergi teşviklerine, 1986 tarihli Yatırımlar Kanunu, 

1967 tarihli Gelir Vergisi Kanunu, 1967 tarihli Gümrük Kanunu, 1976 Yılı Tüketim Yasası ve 

1990 Serbest Bölgeler Kanunu'nda yer verilmektedir. 

 

Doğrudan vergi teşvikleri, belirli bir dönem için gelir vergisi ödemesinden kısmi veya 

tam istisna sağlarken, dolaylı vergi teşvikleri, ithalat vergisi ve tüketim vergisinden muafiyet 

sağlamaktadır.  

 

MIDA bünyesinde üretim veya hizmet sektörlerine yönelik birçok yatırım teşviki 

mevcuttur. Teşviklerle ilgili her türlü bilgiye ve başvuru formlarına MIDA’nın i-Incentives 

portalından ulaşılabilmektedir.  https://investmalaysia.mida.gov.my/incentives/ 

 

Teşvik edilen yatırım alanlarına ilişkin listeler MIDA tarafından yayınlanmaktadır. 

(https://www.mida.gov.my/home/promoted-activities-and-products-for-manufacturing-

sector/posts/) 

 

6.5. Türk Yatırımcıların Karşılaştıkları Sorunlar 

 

Malezya’daki yabancı yatırım politikaları, yatırım ortamını yabancılar için mümkün 

olduğunca sorunsuz hale getirmek için düzenlenmiştir. Ancak yine de Türk yatırımcılarımız 

zaman zaman bazı sıkıntılarla karşılaşabilmektedir. 

 

Hükümetçe belirlenen asgari şartların sağlanması durumunda yabancı yatırımcılar, yeni 

yatırımlarda veya mevcut şirketlerin büyüme ve / veya çeşitlendirme projelerinde özkaynağın 

%100’üne sahip olabilmektedirler. Bazı sektörlerde ise, şirketin özkaynağının yabancı 

mülkiyeti üzerinde belirli kısıtlamalar getirebilmekte, ticari faaliyetlerin başlamasından önce 

bazı onay şartları gerektirebilmekte, belirli sayıda yerel istihdam gibi şartlar söz konusu 

olabilmektedir.  

 

http://myprocurement.treasury.gov.my/
http://www.malaysia.gov.my/
https://investmalaysia.mida.gov.my/incentives/
https://www.mida.gov.my/home/promoted-activities-and-products-for-manufacturing-sector/posts/
https://www.mida.gov.my/home/promoted-activities-and-products-for-manufacturing-sector/posts/
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İmalat sektöründe genellikle %100 yabancı sermayeye izin verilmektedir. 

Kısıtlamaların çoğu hizmetler sektöründe mevcuttur. Bazı sektörlerde şart olan, Malay ortak 

olmadan yatırım yapılma imkanının bulunmaması yatırımcıları güvenilir yerel ortak bulma 

sorunuyla karşı karşıya getirmektedir. Kamu ihalelerinde yabancı şirketlerin ihaleye 

katılabilmek için yerel bir ortak ile anlaşması zorunluluğu da yine firmalarımızın ihalelere 

katılabilmesi önünde engel yaratmaktadır.  

 

2005 yılının Temmuz ayında sabit kur modelini terk eden Malezya’nın yerel para birimi 

Malezya Ringgiti’dir. Türk ticaret erbabaımız ve yatırımcılarımız bankacılık ve diğer finansal 

kuruluşlarda gerçekleştirilmesi gereken işlemlerde sorunlar yaşayabilmektedir. Malezya’da 

bankada hesap açmak oldukça zordur. Hesap açabilmek için bir çok evrağın yanısıra, gelir şartı 

aranmaktadır. Ayrıca bankacılık işlemlerinin yavaşlığı da firmalarımızın şikayetleri 

arasındadır.  

 

Ülkede ödemeler yerel para ile yapılmakta, günlük hayatta döviz ile ödeme kabul 

edilmemektedir. Bankalarda döviz hesabı açılabilmekte ve hesapta yabancı para 

tutulabilmektedir. Ancak hesaptan nakdi olarak döviz çekmek mümkün değildir. Döviz 

çekilmek istendiğinde, para banka tarafından Malezya Ringiti’ne çevirilmekte ve Ringit olarak  

ödeme yapılmaktadır. Türk işadalarımızın, bu işlemlerinde yaşayacakları kur farkı kayıplarını 

dikkate almalarında fayda görülmektedir. 

 

Genel olarak işçi verimliliğinin ülkemize kıyasla daha düşük olduğunu kalifiye 

personel bulma konusunda sıkıntı yaşandığını söylemek mümkündür. Türk ihracatçılarımız, 

özellikle makine ekipman ihracatı sonrası, servis, bakım, onarım yapacak kaliteli Malay teknik 

firmaları bulmakta zorlanabilmektedir.  

 

Ayrıca,  çalışma izni ve vize konularında bürokratik işlemler yorucu olabilmektedir. 

Malezya’nın oturum izni konusunda son yıllarda daha titiz davrandığı gözlemlenmektedir. 

 

Malezya’da yatırımlar konusunda daha detaylı bilgi alma isteyen işadamlarımız, 

Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanan “2020 Malezya Yurtdışı Yatırım 

Raporu”na aşağıdaki adesten ulaşabilirler. 

 

https://ticaret.gov.tr/data/5b8a43345c7495406a227194/2020%20MALEZYA%20YURTDI

%C5%9EI%20YATIRIM%20RAPORU.pdf   

https://ticaret.gov.tr/data/5b8a43345c7495406a227194/2020%20MALEZYA%20YURTDI%C5%9EI%20YATIRIM%20RAPORU.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/5b8a43345c7495406a227194/2020%20MALEZYA%20YURTDI%C5%9EI%20YATIRIM%20RAPORU.pdf
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7.TÜRK İŞ İNSANLARIMIZ İÇİN FAYDALI BİLGİLER 

 

7.1. Genel Bilgiler 

 

Vize Uygulamaları 

 

Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza ülkeye girişlerinde 90 gün ikamet 

süreli turistik amaçlı giriş vizesi ücretsiz olarak Malezya’ya giriş kontrol noktalarında 

verilebilmektedir. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden 

muaftır. 

 

Covid-19 sonrası ülkeye giriş çıkışlara ilişkin dönem dönem yasaklar gelmektedir. 

Malezya’ya seyahat etmek isteyen işinsanlarımızın, gelmeden önce ülkeye giriş çıkışlara 

ilişkin son uygulamalar konusunda bilgi almaları gerekmektedir. 

 

Yerel Saat ve Resmi Tatiller  

 

Malezya GMT (Greenwich Mean Time)'ın 7 saat ilerisindedir. Bu sebeple Türkiye'nin 

5 saat ilerisindedir. Yaz saati uygulaması yoktur.  

 

 

Yeni yıl 

 

1 Ocak 

İşçi Bayramı 1 Mayıs 

Ulusal Bayram 31 Ağustos 

Noel 25 Aralık 

 

Değişken Tatil Günleri ise; Çin Yeni Yılı (iki gün), Good Friday, Vesak Day, Muharrem ayının 

ilk günü,Yang di-Pertuan Agong'un doğum günü, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 

Deepvali, Hz. Muhammed'in doğum günüdür. 

 

Kedah, Kelantan, ve Terengganu eyaletlerinde cuma günlerinin yanısıra perşembe 

öğleden sonraları da Müslüman kesim için haftalık tatil günlerindendir. Pazar günü ise bu 

eyaletlerde çalışma günüdür. Diğer eyaletlerde ise  

 

Ülkede genel olarak Cumartesi-Pazar tatili uygulaması vardır. Bazı eyaletlerde bu tatil 

günleri Perşembe-Cuma şeklinde uygulanabilmektedir. Cuma günleri öğleden sonra 

Müslüman kesimin ibadetleri sonrasında genellikle mesai devam etmemektedir. 

 

 

7.2. Dış Ticaret İstatistiklerinin Sorgulanması 

 
Malezya’nın tüm dünya ile ithalat ihracat işlemlerine dair dış ticaret istatistiklerine 

Malaysia External Trade Statistics, METS Online web sitesinden erişim sağlanabilmektedir. 

https://metsonline.stats.gov.my/ 

 
Diğer taraftan, Malezya İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan genel istatistik 

verilerine Malezya İstatistik Kurumunun https://www.dosm.gov.my/v1/  sitesinden ulaşmak 

mümkündür. 

https://metsonline.stats.gov.my/
https://www.dosm.gov.my/v1/
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7.3. Gümrük Vergi Oranlarının Sorgulanması 

 

Türkiye ile Malezya arasında  17 Nisan 2014 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret 

Anlaşması 1 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşma metnine ve eklerine 

“  https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/yururlukte-bulunan-

stalar/malezya “ adresinden ulaşabilirsiniz. 
  

STA ile halihazırda birçok tarife satırında gümrük vergileri sıfırlanmış olmakla birlikte, 

nihai olarak 2023 yılında tarife satır sayısı bakımından ihracatımızın %99’u, ithalatımızın ise 

%86’sı gümrük vergisinden muaf şekilde gerçekleşecektir.  

 

Malezya'nın ülkemizden gerçekleştirdiği ithalat işlemlerinde uyguladığı güncel gümrük 

vergisi oranları  http://mysstext.customs.gov.my/tariff/ adresi üzerinden "Tariff Type" 

MTFTA yani Malaysia Turkey Free Trade Agreement olarak seçilmek suretiyle GTİP bazında 

online olarak sorgulanabilmektedir. İstenilen ürün bulunduktan sonra sağ tarafta vergi oranının 

buunduğu bölümde ürünün üzerine çift tıklandığında; söz konusu ürün için talep edilen ilave 

belge varsa görülebilir. 

 

Benzer şekilde aynı link üzerinden Malezya’nın STA’sı bulunan diğer ülkeler veya ülke 

grupları ile de ürün bazında gümrük vergisi oranları ve gümrük uygulamaları hakkında bilgi 

almanız mümkündür. 

 

7.4. Menşe Belgeleri  

 

Türkiye’den Malezya’ya mal ihraç ederken indirimli gümrük vergisinden yararlanmak 

için Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin) düzenlenmelidir. COO ikili ticarette ihracatçı 

tarafından düzenlenmekte, ihracatçı firmanın üyesi bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından onaylanmaktadır.  

 

Türkiye’den Malezya’ya mal ihraç ederken STA kapsamındaki indirimli gümrük 

vergisinden yararlanmak için menşe belgesinin üzerinde “Certificate of Origin used in 

preferential trade between TURKEY and MALAYSIA” ibaresinin ve ihraç edilecek ürünün 

tanımının olması gerekmektedir. 

 

Aşağıda örnek bir menşe belgesi paylaşılmakta olup, ihracatçı firmalarımızın detaylar 

için gümrük müşavirleri ile iletişimde olmalarında fayda görülmektedir. 

 

https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/yururlukte-bulunan-stalar/malezya
https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/yururlukte-bulunan-stalar/malezya
http://mysstext.customs.gov.my/tariff/
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Malezya’da Türkiye’den ithalat yapmakta olan çeşitli firmalardan alınan bilgilere göre; 

ithalat sırasında gümrük vergileri hesaplanırken, gümrük komisyoncularının muhtemelen 

bilgisizliği sonucu, yukarıda belirtildiği üzere “MTFTA” üzerinden değil de genel ithalat 

vergisi üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Bu nedenle, ihracatçı firmalarımızın çalıştıkları 

Malezyalı partnerlerine bu hususu hatırlatmaları yararlı olacaktır. 

 

7.5. Ticaret Yapmak İstenen Firmanın Doğrulaması 

 

Ticaret yapmak istenilen Malezyalı bir şirketin kayıtlı bir firma olup olmadığı 

konusunda bir doğrulama yapılmak istenmesi durumunda, şirket kayıtlarını tutan Companies 

Commission of Malaysia (SSM)’nın aşağıda sunulan internet sitesinden yararlanılabilir. Bu 

amaçla, doğrulama yapılabilmesini teminen firmalarımıza kolaylık olması açısından anılan 

siteden kullanıcı adı ve parola temin edilmiş olup, aşağıda verilmektedir.  

 

https://www.ssm-einfo.my/index.php?id=login 

Kullanıcı adı    : Ankara 

Parola              : ANKARA06 

 

SSM’den elde edilen bilgiler şirketin Malezya’da kurulu olup olmadığı ve şirket 

ortaklarına ilişkin bilgilerdir. Ancak, şirkete ilişkin bilgiler, anılan kuruluş tarafından belirli bir 

ücret karşılığında sağlanmaktadır. 

 

Bir firmanın SSM’e kayıtlı olmasının, bu firma ile kurulacak ticari ilişkilerde herhangi 

bir sorun ile karşılaşılmayacağı anlamına gelmediğinin vurgulanmasında yarar görülmektedir. 

Malezyalı firmalar ile hacimli ticari ilişki kurma aşamasına gelen firmalarımızın, Malezya’ya 

gelerek, ilgili firmayı yerinde ziyaret etmeleri, üretim ve ticaret imkanları hakkında 

incelemelerde bulunmaları, firma yetkilileri ile doğrudan temas kurmalarında yarar 

bulunmaktadır. 

 

 

https://www.ssm-einfo.my/index.php?id=login
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7.6. Malezya’da Fuar Takvimi 

 

Malezya’da yıl boyu pek çok bölgesel ve uluslararası nitelikte fuarlar 

gerçekleştirilmekte olup, özellikle bölge ülkelerinden önemli sayıda ziyaretçiye ev sahipliği 

yapmaktadır. Dolayısıyla, Malezya’da gerçekleştirilen fuarlar Malezya’nın yanı sıra, bölge 

ülkelerine ihracat imkanı sağlaması açısından da son derece yararlıdır.  

 

Malezya’da gerçekleştirilecek fuarlara ilişkin bilgilere aşağıdaki linkler aracılığı ile 

ulaşmak mümkündür. 

 

- http://www.matrade.gov.my/en/for-foreign-buyers/trade-events/held-in-

malaysia/registered-endorsed-by-matrade  

- https://10times.com/malaysia/tradeshows 

- http://www.exhibition.com.my/  

 

Gıda sektöründe, MIHAS helal ürünler fuarı (http://mihas.com.my/) ve Malaysia 

International Food & Beverage Trade Fair (MIFB) (http://mifb.com.my/) en önemli fuarlar 

arasındadır. 

 

Makine ve Metal İşleme sektörlerinde, METALTECH 

(https://www.metaltech.com.my/en-GB/) ve M’sia Pack (http://www.malaysiapack.com.my/)  

fuarları öne çıkmaktadır. 

 

Medikal sektöründe, iki yılda bir Kuala Lumpur'da düzenlenmekte olan Healthcare 

Fuarı (https://www.abcex.com/) ve her yıl düzenlenen APHM Ozel Hastahaneler Birligi Fuarı 

(http://aphmconferences.org/)  önem arzetmektedir. 

 

İnşaat ve İnşaat Malzemeleri sektöründe, ARCHIDEX (https://archidex.com.my/)  

fuarı öne çıkmaktadır, Ecobuıld Southeast Asıa & Internatıonal Constructıon Week 

(http://www.ecobuildsea.com/) ve (https://www.icw.my/)   

 

Kozmetik sektöründe, Cosmobeauteasia Fuarı 

(http://www.cosmobeauteasia.com/index.php/malaysia#)  ile Beautyexpo 

(http://www.beautyexpo.com.my/) en önemlileridir, Beauty Business Malaysia 

(http://www.beautybusiness.com.my/), International Beauty Expo (http://www.ibe.my/)  

 

Yenilenebilir ve Yeşil Teknoloji sektöründe ise IGEM (http://www.igem.my/home/) 

fuarı önem arzetmektedir. EPRE iki yılda bir düzenlenmektedir. 

 

Otomotiv sektöründe KLIMS Kuala Lumpur International Motor Show 

(https://klims.com.my/) fuarı önem arzetmektedir. Automechanika iki yılda bir 

düzenlenmektedir.  
 

Savunma sektöründe Defence Services Asia (DSA) 

(http://www.dsaexhibition.com/home/homes) ve Langkawi International Maritime and 

Aerospace (LIMA) fuarları önem arzetmektedir.  

 

Mobilya sektöründe Malaysian International Furniture Fair (MIFF) fuarı önem 

arzetmektedir.  

http://www.matrade.gov.my/en/for-foreign-buyers/trade-events/held-in-malaysia/registered-endorsed-by-matrade
http://www.matrade.gov.my/en/for-foreign-buyers/trade-events/held-in-malaysia/registered-endorsed-by-matrade
https://10times.com/malaysia/tradeshows
http://www.exhibition.com.my/
http://mihas.com.my/
http://mifb.com.my/
https://www.metaltech.com.my/en-GB/
http://www.malaysiapack.com.my/
https://www.abcex.com/
http://aphmconferences.org/
https://archidex.com.my/
http://www.ecobuildsea.com/
https://www.icw.my/
http://www.cosmobeauteasia.com/index.php/malaysia
http://www.beautyexpo.com.my/
http://www.beautybusiness.com.my/
http://www.ibe.my/
http://www.igem.my/home/
https://klims.com.my/
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Mücevherat sektöründe, Malaysia International Jewellery Fair (Spring Edition) Fuarı 

(http://mijf.com.my/mijf_spring/) ve Malaysia International Jewellery Fuarı 

(http://mijf.com.my/mijf/home.php) en önemlileridir. Malaysia International Jewellery 

Festival (http://www.mij.com.my/2017-1/). 

 

Tarım ve Hayvancılık sektöründe Livestock Asia  (http://www.livestockasia.com/) 

fuarı önem arzetmektedir.  

 

Su sektöründe Asiawater  (http://www.asiawater.org/) fuarı önem arzetmektedir.  

 

Mekanik ve Elektrik sektöründe Asean’s Premier Mechanical & Electrical 

Engineering ASEAN M&E Show  (http://aseanmne.com/) fuarı önem arzetmektedir.  

 

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı, yurt dışındaki bazı fuarlarla ilgili olarak, milli düzeyde veya 

bireysel katılım gösteren Türk firmalarına devlet desteği sağlanmaktadır. Desteklenen fuarlara 

ilişkin bilgilere Ticaret Bakanlığımız web sitesinden ulaşılabilmektedir. 

 

 

7.7. Malezyada İş Kültürü 

 

Malaylar, insanları ne yaptıklarına göre değil kim olduklarına göre yargılarlar. Aile 

yapısı, sosyal statü önemlidir. Bu itibarla, kişilerin varsa Dato, Datin (Datin bayanlar için 

kullanılmaktadır) Tan Sri, Tun gibi ünvanlarını söylemekte yarar vardır.   

 

Kartvizitler, kendini tanıtma faslından sonra değiş tokuş edilir. Değişim iki elle 

yapılırsa, karşı tarafa olan saygıyı gösterir. 

 

Malayların iş görüşmelerine vaktinde gelmesini veya toplantıların önceden belirlenen 

saatte başlamasını beklememek faydanızadır. 

 

Potansiyel muhataplarınız, sizinle iş yapmadan önce kişisel olarak sizi tanımak 

isteyeceklerdir. Malezya’da karar süreci çok yavaş ilerler, bu sebepten sabırlı olunması 

gerekmektedir. Malaylar, sizinle iş yapmaya başlamadan önce sizinle uzun uzun sohbet 

edeceklerdir. Görüşmeler ise uzun ve detaylı olacaktır. Bu noktada bir başka etken ise, 

muhtemelen sizden ürün almadan öncesinde bir başka firmadan söz konusu ürünü temin 

etmekte olması nedeniyle karar süreci uzayabilir. 

 

Bir iş görüşmesi talebinden önce bir bankadan veya ortak tanıdıktan referans mektubu 

alınması, görüşme isteğinizin göz ardı edilme şansını azaltacaktır. 

 

Malezyalı bir şirketle bir anlaşmaya vardıktan sonra, hatta yazılı anlaşmanın taslağı 

çıkarıldıktan sonra dahi, mukabillerinizin tekrar gözden geçirmeye gitmek istemesi durumunda 

şaşırmayınız. Malezya’da kişisel güven, kontratlardan daha önemlidir.  

 

 

7.8. Malezya’da İş Yapabilmek için Öneriler 
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Malezya nüfusunun yaklaşık %70’ini Malaylar, %23’ünü Çinliler, %7’sini ise Hintliler 

oluşturmaktadır. Bu nedenle tüketici tercihlerini değerlendirirken bu üç etnik grubu göz önünde 

bulundurmak gerekir. Dini dağılım ise şu şekildedir: İslam (%61,3), Budizm (%19,8), 

Hristiyan (%9,2), Hinduizm (%6,3), Konfüçyism/Taoizm ve diğer (%2,3). Ülkedeki 

Müslüman nüfusun yoğunluğu dikkate alındığında, özellikle gıda ürünlerinde helal ürünlerin -

zorunlu olmamakla birlikte- tercih edilebileceği de göz önünde bulundurulabilir.  

 

İş insanlarımız Malezya ile ilgili genel olarak, 1 hafta içerisinde gelip, tüm iş 

bağlantılarını kurup, tüm bürokatik işlemlerini halletme gibi bir yanılgıya düşmektedirler. 

Pazara girmek işteyen Tür iş insanlarımızın, öncelikle sabırlı olmaları ve işleyişin yavaş 

temposunu kabullenmeleri gerekmektedir. Malezyalıların ağır kanlı bir millet olmaları, 

öncelikle kurulacak güven ilişkisine önem vermeleri, bürokratik işlemlerin, bankacılık 

işlemlerinin ülkemize göre oldukça yavaş işlemesi göz önünde bulundurulması gereken önemli 

bir husustur. Bu bağlamda, Malezya’nın orta-uzun vadede başarı getirecek bir pazar olduğu 

bilinmelidir.  

 

Malezya’da Türk işadamlarımızın iş yapabilmeleri için Malezyalı ortaklarla uzun 

vadeli ve kişisel ilişkiler kurmaları önemlidir. Ülkede özel sektörü nüfusun %23’ünü oluşturan 

Çin asıllı Malezyalılar ve dolayısıyla Çinliler yönlendirmektedir. Fiyat ve lojistik yakınlık, 

Çinliler için önemli rekabet avantajı doğurmaktadır. Ancak Türk işadamlarımızın kaliteye ve 

satış sonrası tedarik ve servise özellikle vurgu yaparak yaklaştıkları takdirde avantaj elde 

edebilecekleri değerlendirilmektedir.  

 

Malezya pazarına girmek için mümkünse ülkede firmanıza ait bir temsilci 

bulundurmak, mümkün olmadığı durumlarda yerel bir distribütor/acente ile çalışmak önemli 

avantajlar sağlamaktadır. Yerel bir distribütör genellikle gümrükleme işlemleri, yerleşik 

toptancılar / perakendecilerle ilişkiler, ürünü doğrudan büyük şirketlere veya kamuya 

pazarlama ve satış sonrası hizmetlerden sorumludur. Benzer şekilde hizmet ihracatçıları ise 

yerel bir ortak ile çalışmayı tercih etmektedirler. 
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8. MALEZYA’DA BULUNAN İLGİLİ DEVLET KURUMLARI VE ODALAR VE 

BİRLİKLER 

 

Devlet Kuruluşları 

 

Malezyadaki mevcut tüm kamu kuruluşlarına https://www.malaysia.gov.my/portal/index  

adresinden ulaşmak mümkündür.  

 

- Ministry of International Trade and Industry (MITI): 

www.miti.gov.my 

 

- Malaysia External Trade Development Corporation(MATRADE):  

www.matrade.gov.my 

- Malaysia Industrial Development Authority (MIDA):  

www.mida.gov.my  

- Small and Medium Enterprise Corporation Malaysia (SME): 

www.smecorp.gov.my  

- Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry 

www.moa.gov.my 

- Ministry of Communication and Multimedia Malaysia 

www.kkmm.gov.my  

- Ministry of Defence 

www.mod.gov.my 

- Ministry of Domestic Trade, Cooperative and Consumerism (MDTCC) 

www.kpdnkk.gov.my 

- Ministry of Education 

www.moe.gov.my 

- Ministry of Energy, Green Technology and Water 

www.kettha.gov.my 

- Ministry of Federal Territories 

www.kwp.gov.my 

- Ministry of Finance 

www.treasury.gov.my  

- Ministry of Foreign Affairs 

www.kln.gov.my 

- Ministry of Health 

https://www.malaysia.gov.my/portal/index
http://www.miti.gov.my/
http://www.matrade.gov.my/
http://www.mida.gov.my/
http://www.smecorp.gov.my/
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www.moh.gov.my 

- Ministry of Home Affairs 

www.moha.gov.my 

- Ministry of Human Resources 

www.mohr.gov.my 

- Ministry of Natural Resources and Environment 

www.nre.gov.my  

- Ministry of Rural and Regional Development 

www.rurallink.gov.my 

- Ministry of Science, Technology and Innovations 

www.mosti.gov.my 

- Ministry of Tourism and Culture Malaysia 

www.motac.gov.my 

- Ministry of Transport 

www.mot.gov.my 

- Ministry of Urban Wellbeing, Housing and Local Government 

www.kpkt.gov.my 

- Ministry of Women, Family & Community Development 

www.kpwkm.gov.my 

- Ministry of Works 

www.kkr.gov.my 

- Ministry of Youth  and  Sports 

www.kbs.gov.my 

- Prime Minister Department 

www.jpm.gov.my  

Ticaret ve Meslek Odaları 

 

National Chamber of Commerce and Industry of Malaysia (NCCIM), Malezya’da 

bulunan Odalar’ın çatı kuruluşudur.   Firmalar anlamında tek tek üyesi bulunmamakla beraber, 

Malezya ticaret hayatında yer alan 5 önemli birlik/oda NCCIM’in üyesidir. Malezyada 

odalar/birlikler esasen etnik ırk esasına göre kurulmuş ve üyelik zorunlu değildir. NCCIM, bu 

odalar arasında koordinasyonu sağlamakta olup, firmalar ancak aşağıda verilen odalara üye 

olabilirler.  

 

Malezya ticaret hayatında Çin asıllı Malezyalı işadamları çok etkindir. Bu bağlamda; 

Çin Ticaret Odasının aktif olduğu söylenebilir. Bu nedenle, özel sektöre ilişkin taleplerde bu 

oda ile iş adamlarımızın daha yakın ilişki içerisinde bulunması gereklidir.  
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Genel teamül olarak, NCCIM’in Başkanı MCCM’in Başkanı olurken, 2016 yılı kasım 

ayında ilk defa ACCCIM’nin Başkanı NCCIM’e başkan olmuştur. 

 

- National Chamber of Commerce and Industry of Malaysia (NCCIM): 

www.nccim.org.my  

 

- Malay Chamber of Commerce Malaysia (MCCM):  

www.dpmm.org.my 

 

- Associated Chinese Chamber of Commerce and Industry of Malaysia (ACCCIM):  

www.acccim.org.my  

 

- Malaysia Associated Indian Chambers of Commerce and Industry (MAICCI): 

www.maicci.org.my  

 

- Malaysia International Chamber of Commerce and Industry (MICCI):  

www.micci.com  

- Federation of Malaysian Manufacturers (FMM):  

www.fmm.org.my  

 

Diğer Birlik, Oda ve Sektörel Dernekler 

 

Automotive & Motobike: 

Malaysian Automotive Assocıation (MAA) 

Website : www.mma.org.my 

Email  : secretariat@maa.org.my  

  

The Federation of Automobile Workshop Owners' Association of Malaysia Malaysia 

Automotive Institute (FAWOAM) 

Website : www.fawoam.org 

Email  : fawoam@gmail.com / info@fawoam.org  

 

Proton Vendors' Association 

Website : www.protonvendors.com  

Email  : secretariat@pva.org.my  

 

Motorcycle & Scooter Assemblers and Distributors Association of Malaysia 

Website : www.massam.com  

Email  : enquiry@masaam.com 

 

Malaysian Vehicle Importers & Dealers Association of Malaysia 

Website : http://pekema.org.my  

Email  : pekemamalaysia@gmail.com  

Başkan: Dato’ Hj Zainuddin bin Abd Rahman 

 

 

 

http://www.nccim.org.my/
http://www.dpmm.org.my/
http://www.acccim.org.my/
http://www.maicci.org.my/
http://www.micci.com/
http://www.fmm.org.my/
http://www.mma.org.my/
mailto:secretariat@maa.org.my
http://www.fawoam.org/
mailto:fawoam@gmail.com
mailto:info@fawoam.org
http://www.protonvendors.com/
mailto:secretariat@pva.org.my
http://www.massam.com/
mailto:enquiry@masaam.com
http://pekema.org.my/
mailto:pekemamalaysia@gmail.com
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Businessman: 

Malay Businessmen and Industrialists Association of Malaysia 

(PERDASAMA) 

Website : www.perdasama.org.my   

Email  : admin@perdasama.org.my / liana.perdasama@gmail.com (PA) 

Başkan: YBhg Tan Sri Matshah Safuan  

 

SME: 

Small and Medium Enterprise (SME) Association of Malaysia 

 Website : http://smeam.org 

Email  : info@smeam.org  

Başkan: Michael Kang Hua Keong 

 

SME International Trade Association of Malaysia (SMITA) 

Website : http://smitaglobal.org 

Email  : info@smitamal.org  

Başkan: Ms. Megane S.C. Soo 

 

Retail & Franchise: 

Malaysia Retailers Association  

Website : www.mra.com.my  

Email  : enquiry@mra.com.my   

Başkan: James Loke 

 

Malaysian Franchise Association 

Website : www.mfa.org.my  

Email  : secrtmfa@mfa.org.my  

Başkan: Datuk Radzali Hassan 

 

Malaysian Direct Distribution Association 

Website : www.mdda.org.my  

Email  : info@mdda.org.my  

Başkan: Rosedy Issa 

 

Hotel: 

Malaysian Association of Hotels 

Website : www.hotels.org.my  

Email  : info@hotels.org.my  

Başkan: Kamaruddin Baharin 

 

Malaysian Association Of Hotel Owners 

Website : www.maho.org.my  

Email  : enquiries@maho.org.my  

Başkan: YBhg Tan Sri Dato' Teo Chiang Hong 

 

Agriculture: 

Federation Of Livestock Farmers' Associations of Malaysia (FLFAM) 

Website : http://www.flfam.org.my 

mailto:admin@perdasama.org.my
mailto:liana.perdasama@gmail.com
http://smeam.org/
mailto:info@smeam.org
http://smitaglobal.org/
mailto:info@smitamal.org
http://www.mra.com.my/
mailto:enquiry@mra.com.my
http://www.mfa.org.my/
mailto:secrtmfa@mfa.org.my
http://www.mdda.org.my/
mailto:info@mdda.org.my
http://www.hotels.org.my/
mailto:info@hotels.org.my
http://www.maho.org.my/
mailto:enquiries@maho.org.my
http://www.flfam.org.my/
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Email  : info@flfam.org.my  

Wedding: 

Association of Wedding Professionals 

Website : www.awpmalaysia.org  

Email  : enquiries@awpmalaysia.org  

 

Machinery: 

Machinery And Equipment Manufacturers Association (MEMA) 

Website : www.mema.org.my  

Email  : admin@mema.org.my  

 

Malaysia Heavy Construction Equipment Owners' Association 

Website : http://www.pajpbm.com 

Email  : info@pajpbm.com  

Başkan: Mr. Liew Yu Chan 

 

Metal & Welding: 

Welding Institute of Malaysia (WIM) 

Website : https://www.wim.org.my 

Email  : inquiry@wim.org.my  

 

Malaysia Special Tooling and Machining Association  

(formerly known as Malaysia Mould & Die Association) 

Website : http://www.mmada.org.my 

Email  : admin@mmada.org.my  

Başkan: Mr. Thay Peng Kee 

 

Gift & Stationeries: 

Malaysian Gifts and Premium Association (MGPA) 

Website : www.kligp.com.my / https://www.mgpa.org.my  

Email  : enquiry@mgpa.org.my 

Başkan: Peh Leong Seng 

 

Building Material/Construction: 

Construction Industry Development Board (CIDB Malaysia) 

Website : http://www.cidb.gov.my  

Email  : cidb@cidb.gov.my  

Başkan: Dato’ Ir. Ahmad ‘Asri Abdul Hamid 

 

Building Materials Distributors Association of Malaysia (BMDAM) 

www.bmdam.org.my  Email: info@bmdam.org.my 

Website : www.bmdam.org.my  

Email  : info@bmdam.org.my  

Başkan: Bill Lee  

 

Master Builders Association Malaysia (MBAM) 

Website : www.mbam.org.my  

Email  : ed@mbam.org.my  

Başkan: Mr Foo Chek Lee 

mailto:info@flfam.org.my
http://www.awpmalaysia.org/
mailto:enquiries@awpmalaysia.org
http://www.mema.org.my/
mailto:admin@mema.org.my
http://www.pajpbm.com/
mailto:info@pajpbm.com
https://www.wim.org.my/
mailto:inquiry@wim.org.my
http://www.mmada.org.my/
mailto:admin@mmada.org.my
http://www.kligp.com.my/
https://www.mgpa.org.my/
mailto:enquiry@mgpa.org.my
http://www.cidb.gov.my/
mailto:cidb@cidb.gov.my
http://www.bmdam.org.my/
mailto:info@bmdam.org.my
http://www.bmdam.org.my/
mailto:info@bmdam.org.my
http://www.mbam.org.my/
mailto:ed@mbam.org.my
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The Cement and Concrete Association of Malaysia 

Website : www.cnca.org.my  

Email  : cemca@cnca.com.my  

Başkan: Mario Gross 

 

Malaysian Structural Steel Association (MSSA) 

Website : https://www.mssa.org.my 

Email  : corporate@mssa.org.my  

Başkan: Dato’ Sri Ir. Dr. Roslan Bin Md. Taha 

 

Malaysia Steel and Metal Distributors’ Association 

Website : http://www.metaldealer.org.my 

Email  : admin@metaldealer.org.my / admin@metaldealer.org  

Başkan : Mr. Ooi Hung Hock 

 

The Malaysian Iron and Steel Industry Federation (MISIF) 

Website : www.misif.org.my  

Email  : enquiry@misif.org.my  

Başkan: Dato' Lim Hong Thye  

 

Furniture/Timber: 

Malaysian Furniture Council (MFC) 

Website : www.mfc.my  

Email  : council@mfc.my  

Başkan: Mr. Chua Chun Chai 

 

Malaysian Timber Council (MTC) 

Website : www.mtc.com.my  

Email  : council@mtc.com.my 

Başkan: Dato' Low Kian Chuan 

 

Malaysian Timber Industry Board (Ministry Of Plantation Industries and 

Commodities) 

Website : www.mtib.gov.my  

Email  : info@mtib.gov.my 

Başkan: YB Tuan Wong Tack 

 

Malaysian Wood Industries Association 

Website : https://www.mwia.com.my  

Email  : mwia@mwia.com.my  

Başkan: Goh Chee Yew 

 

The Malaysian Panel-Products Manufacturers’ Association (MPMA) 

Website : www.mpma.com.my 

Email  : office@mpma.com.my 

Başkan: Datuk Wira Sheikh Othman Rahman 

 

Association of Bumiputra Timber and Furniture Entrepreneurs (PEKA) 

Website : http://www.peka.com.my  

http://www.cnca.org.my/
mailto:cemca@cnca.com.my
https://www.mssa.org.my/
mailto:corporate@mssa.org.my
http://www.metaldealer.org.my/
mailto:admin@metaldealer.org.my
mailto:admin@metaldealer.org
http://www.misif.org.my/
mailto:enquiry@misif.org.my
http://www.mfc.my/
mailto:council@mfc.my
http://www.mtc.com.my/
mailto:council@mtc.com.my
http://www.mtib.gov.my/
mailto:info@mtib.gov.my
https://www.mwia.com.my/
mailto:mwia@mwia.com.my
http://www.mpma.com.my/
mailto:office@mpma.com.my
http://www.peka.com.my/
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Email  : admin@peka.com.my  

Başkan: Tuan Haji Hanafee Bin Haji Yusoff 

 

Hospital/Medical: 

Association of Private Hospitals of Malaysia (APHM) 

Email  : aphm@aphm.org.my  

Website : https://hospitals-malaysia.org 

Başkan: Dr T. Mahadevan 

 

Malaysian Medical Association 

Website : www.mma.org.my  

Email  : info@mma.org.my / secretary@mma.org.my  

Başkan: Dr Mohamed Namazie Ibrahim 

 

Pharmaceutical Association of Malaysia (PhAMA) 

Website : http://www.phama.org.my  

Email  : phama@phama.org.my 

Başkan: Chin Keat Chyuan 

 

Malaysian Pharmaceutical Society 

Website : www.mps.org.my  

Email  : mps.lamkk@gmail.com / mps.online@gmail.com  

Başkan: Amrahi Bin Buang 

 

Malaysian Association of Pharmaceutical Suppliers (MAPS) 

Website : http://www.i-maps.my   

Email  : maps@hotmail.my 

Başkan : Lim Teng Chyuan 

 

The Association of Malaysian Medical Industries (AMMI) 

Website : www.ammi.com.my  

Email  : secretariat@ammi.com.my 

Başkan: Mr. Christopher Marque 

 

Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) 

Website : https://www.mhtc.org.my 

Email  : callcentre@mhtc.org.my 

Başkan: Sherene Azli 

 

Malaysian Dental Association 

Website : www.mda.org.my  

Email  : mdaassoca@mda.org.my 

Başkan: Dr Ng Woan Tyng 

 

Malaysian Dental Dealers Association (MDDA) 

Website : http://www.mdda.com.my  

Email  : enquiry@mdda.com.my 

Başkan : Mr. Ding Sing Leong 

 

mailto:admin@peka.com.my
mailto:aphm@aphm.org.my
https://hospitals-malaysia.org/
http://www.mma.org.my/
mailto:info@mma.org.my
mailto:secretary@mma.org.my
http://www.phama.org.my/
mailto:phama@phama.org.my
http://www.mps.org.my/
mailto:mps.lamkk@gmail.com
mailto:mps.online@gmail.com
http://www.i-maps.my/
mailto:maps@hotmail.my
http://www.ammi.com.my/
mailto:secretariat@ammi.com.my
https://www.mhtc.org.my/
http://www.mda.org.my/
mailto:mdaassoca@mda.org.my
http://www.mdda.com.my/
mailto:enquiry@mdda.com.my
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The Malaysian Organisation of Pharmaceutical Industries 

Website : www.mopi.org.my  

Email  : admin@mopi.org.my 

Başkan: Billy S. Urudra 

 

Automation: 

Malaysia Automation Technology Association 

Website : http://automation.org.my  

Email  : hasliana@fmm.org.my / sharina@fmm.org.my 

Başkan: Mr. Tiong Khe Hock 

 

Electrical, Electronic and Energy: 

The Electrical and Electronics Association of Malaysia (TEEAM) 

Website : www.teeam.org.my  

Email  : teeam@teeam.org.my / teeam52@gmail.com 

Başkan: Siew Choon Thye 

 

Malaysia Association of Energy Service Companies 

Website : http://www.maesco.org.my  

Email  : secretariat@maesco.org.my 

Başkan: Ar. Zulkifli b. Zahari 

 

Freight/Logistic/Shipping: 

Federation of Malaysia Freight Forwarders (FMFF) 

Website : www.fmff.net  

Email  : secretariat@fmff.net 

Başkan: Mr Alvin Chua Seng Wah  

 

Malaysia Shipowners' Association 

Website : www.masa.org.my  

Email  : general@masa.org.my 

Başkan: Dato’ Ir. Abdul Hak Md Amin 

 

Association of Marine Industries Of Malaysia (AMIM) 

Website : www.amim.org.my  

Email  : amim69@amim.org.my 

Başkan: Tan Sri Dato’ Seri Ahmad Ramli Hj Mohd Nor 

 

Association of Malaysian Hauliers 

 Website : www.amh.org.my  

Email  : secretary@amh.org.my 

 Başkan: Nazari Hj Akhbar 

 

 

Jewellery: 

Federation of Goldsmiths and Jewellers Associations of Malaysia 

Website : www.fgjam.org.my  

Email  : info@fgjam.org.my 

 

http://www.mopi.org.my/
mailto:admin@mopi.org.my
http://automation.org.my/
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mailto:teeam@teeam.org.my
mailto:teeam52@gmail.com
http://www.maesco.org.my/
mailto:secretariat@maesco.org.my
http://www.fmff.net/
mailto:secretariat@fmff.net
http://www.masa.org.my/
mailto:general@masa.org.my
http://www.amim.org.my/
mailto:amim69@amim.org.my
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mailto:secretary@amh.org.my
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Textile: 

Malaysian Textile Manufacturers Association (MTMA) / 

Malaysian Textile And Apparel Centre (MATAC) 

Website : www.fashion-asia.com  

Email  : info@mtma.org.my 

Başkan: Dato’ Sri TP Tan 

 

Malaysian Knitting Manufacturers Association (MKMA) 

Website : www.mkma.org  

Email  : mkma@mkma.org 

Başkan: Dato' Tang Chong Chin 

 

Plastic: 

Malaysian Plastics Manufacturers Association (MPMA) 

Website : www.mpma.org.my  

Email  : info@mpma.org.my 

Başkan: Datuk Lim Kok Boon 

 

Gloves: 

Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association (MARGMA) 

Website : www.margma.com.my  

Email  : contact@margma.com.my 

Başkan: Mr Low Jau Foo 

 

Malezya’da Yerleşik Türk İşadamlarına Ait Oda ve Dernekler 

 

Malezya’da bir dönem faaliyet gösteren ‘Malaysian-Turkish Business Association’ adlı 

dernek yeniden yapılanarak 2016 yılında “Malaysia Turkish Business Association” adı ile 

faaliyete başlamıştır. 

 

Malaysia Turkish Business Association  

Unit AG12, PJ Industrial Park, Lot 2 Jalan Kemajuan,  

46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

E-posta : secretarygeneral@mtba.co  

Başkan: Güven Togan 

 

Malezya’da temsilcilik ofisi açma faaliyetleri sürdürmekte olan MÜSİAD, bu amaçla 

bir işadamını ekibiyle birlikte görevlendirmiş ve 2018 yılı haziran ayında MÜSİAD Malaysia 

şubesinin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. Hizmet ofisinin bulunduğu binada; isteyenlere 

kısa süreli konaklama, 15 ila 100 kişiye kadar hizmet verebilecek toplantı salonları temini 

konularında destek verebilmektedir. 

 

Müsiad Malezya Şubesi 

No 2, Lorong Binjai,  

50450 Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia 

E-posta : musiadmalaysia@gmail.com 

Başkan: Sabri Yardımcı 

 

 

http://www.fashion-asia.com/
mailto:info@mtma.org.my
http://www.mkma.org/
mailto:mkma@mkma.org
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 8. MALEZYA´DA YAŞAM 

 

Ülkenin farklı ırkları barındıran sosyolojik yapısı ve eski İngiliz kolonisi olması 

nedeniyle halk tarafından en az iki dil konuşulmaktadır. Bu anlamda  

İngilizce, ülkede yaygın olarak konuşulan ve ticari ilişkilerde rol oynayan bir dildir.  

 

Malezya´nın yüksek kalitedeki eğitim ve sağlık hizmetleri ile yatırım ve çalışma 

imkanları sayesinde de ülke, yabancılar tarafından çalışmak için tercih edilmektedir. İngilizce 

eğitim veren uluslararası okulların ücretlerinin Güney Kore ve Japonya’ya kıyasla oldukça 

düşük olması nedeniyle eğitim amaçlı olarak da göç alan bir ülkedir. 

 

Kuala Lumpur’da ev kiralama maliyetleri; 3 odalı ve mobilyalı bir apartman dairesi için 

4.000 RM´den (yaklaşık 1.000 dolar) başlayıp, konutun bulunduğu bölgeye göre 

yükselebilmektedir. Condo adı verilen lüks siteler yaygın olup, stüdyo tipi dairelerden 3 veya 

4 odalı geniş daireler, villalara kadar farklı seçenekler bulunmaktadır. Ancak, merkezden biraz 

dışarı çıkıldığında bu rakam oldukça aşağı inebilmektedir. Sonuç olarak; konutun konumuna 

bağlı olarak çok farklı seçenekler bulunmaktadır. 

 

Kuala Lumpur´da 5 yıldızlı bir otelde konaklamanın geceliği ise yaklaşık 100 dolardan 

başlamaktadır.  

 

Ulaşım için toplu taşımanın yanısıra taksi ve Grab (uber benzeri) ve MyCar’dır.   

 

KLIA hava limanı ile Kuala Lumpur arasındaki taksi ücreti, taksi’nin sınıfına bağlı 

olarak 90 RM den 170 RM’ye kadar değişiklik göstermektedir. Yukarıda belirtilen Grab adlı 

uygulama ile 75 Rm’ye gidilebilir. Aynı zamanda havaalanının içinde bulunan KLIA Ekspres 

adlı tren ile direkt olarak KL Sentral’a 55 Rm karşılığında ulaşılabilmektedir. 

 

Kuala Lumpur´da dışarıda yemek yeme ücretleri de 5 yıldızlı bir otelin restoranında 

kişi başına yaklaşık 150-200 rm’dir. Herhangi bir alışveriş merkezinin yemek bölümünde ise 

ortalama 30-40 rm civarındadır. Yerel yemekler için fiyatlar daha düşük olup, sokak yemekleri 

için öğün maliyeti 5-10 rm’dir. Bu nedenle, neredeyse birçok Malezyalı aile evinde yemek 

pişirmemektedir. Seçim ve fiyat aralığı oldukça geniş olan ülkede yemek yeme önemli bir 

kültür haline gelmiştir. Hatta insanlar birbirleri ile karşılaştıklarında, selamlaşmanın akabinde 

hal-hatır sorma yerine, kahvaltı yaptın mı/öğlen yemeği yedin mi gibi sorular sormaktadır. 

Özellikle farklı kültürleri bir arada toplaması ve turistik olarak popüler olması sebebiyle her 

ülkenin mutfağından seçenekler bulmak oldukça kolaydır.  

 

8.1. Kuala Lumpur’un Önemli Turistik Yerleri 

 

Petronas İkiz Kuleleri ve KLCC: 

 

1998 yılında açılan ve 451,9 metre yüksekliğinde 88 katlı Petronas Kuleleri dünyanın 

en yüksek ikiz kuleleridir. Kulenin 41. katına (Skybridge) çıkılıp gözlem noktasından bulutsuz 

bir havada KLIA havalimanına kadar tüm şehir gözlenebilir. İkiz kulelerin hemen altında 

bulunan Suria KLCC alışveriş merkezinde dünyanın ve Malezya´nın en tanınmış markalarının 

ürünleri bulunmaktadır. Yemek bölümünün yanı sıra restoran ve kafelerle çevrilmiş olan 

alanda yürüyüş icin büyük bir park (KLCC Park) bulunmakta, alışveriş merkezinin içinde 

oldukça büyük kapalı bir akvaryum (Aquaria KLCC) hizmet vermektedir.   
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KL Kulesi (KL Tower / Menara KL):  

 

421 metre yüksekliğindeki kule, şehrin en önemli yapılarından biridir. 276. metredeki 

gözlem kulesi Kuala Lumpur´un en yüksek noktası olarak bilinmektedir ki Petronas kulesinin 

gözlem noktasından 100 metre daha yüksektedir. Sabah 9 ile aksam 10 saatleri arasında kuleye 

çıkmak izinlidir, ücret ise 52 RM´dir. Dilenirse kulenin restoran bölümünde açık büfe yemek 

yenebilir. Bu özel bölüm, kendi etrafında dönmekte ve her 2 saatte 1 tur tamamlamaktadır.  

 

Lake Gardens: 

 

Kuala Lumpur şehir merkezine 10 dakika uzaklıkta olan ve 92 hektarlık alana kurulmuş 

olan Lake Gardens parkının en göz alıcı noktası kuş parkıdır (bird park). 20.9 hektarlık arazide 

200 çeşit kuş türünden 3000 kuşu barındırması açısından dünyanin en büyük çevrilmiş kuş 

parkıdır. Sabah 9 ile aksam 7:30 saatleri arasında ziyaretçilere açıktır. Bunun dışında parkta 

kelebek parkı, orkide bahçesi ve geyik parkı gibi görülmeye değer başka alanlar da vardır.  

 

Batu Mağaraları (Batu Caves): 

 

Kuala Lumpur´un 15km kuzeyinde bulunan Batu mağaraları en turistik kültürel gezi 

mekanlarından biridir. 3 büyük ve bir çok küçük mağaradan oluşmaktadır. Hinduların en 

önemli ibadet yerlerinden biridir. Mağaranın içine 272 merdivenlik yol çıkılarak gidilmektedir.  

 

China Town: 

 

Malezya’nın en canlı sokak pazarı Pasar Seni bölgesindeki China Town’dır. Aynı 

zamanda Kuala Lumpur’un etnik çeşitliliğinin de simgesi olan China Town, tarihi binaları, 

geleneksel alışveriş dükkanları ve canlı gece pazarı ile Kuala Lumpur’un en turistik 

bölgelerinden biridir. China Town’a beş dakika yürüme mesafesindeki Central Market ise 

Malezya’nın kültür ve sanat aktivitelerin gerçekleştirildiği ve yerli el sanatı ürünlerinin 

bulunabileceği bir merkezdir.  

 

 

 

8.2. Malayca Temel İfadeler  

 

Merhaba: 

Apa Khabar (Basaha Melayu)  Ni hao (Çince)            Vanakkam (Tamil)       

 

Teşekkürler: 

Terima kasih (Basaha Melayu)            Xie xie (Çince)         Nandri (Tamil)      

 

Malayca yazıldığı gibi okunur. Sadece aşağıdaki sesler farklı okunur. 

e : genelde 'ı' diye okunur 

j : 'c' diye okunur 

c : 'ç' diye okunur 

sy : 'ş' diye okunur 

kh : arapça'daki gırtlaktan hırıltılı çıkan h 
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ng : genizden çıkar, 'nazal n' gibi okunur 

v : 'f' diye okunur 

 

Türkçe  Malayca  Türkçe  Malayca  Türkçe  Malayca 

Ben  

Sen  

O 

Biz 

Siz  

Onlar 

Saya 

Kamu 

Dia 

Kami/kita 

Kalian 

Mereka 

 Neden 

Nasıl 

Nerde 

Kim 

Hangisi 

Kenapa 

Bagaimana 

Di mana 

Siapa 

Yang mana 

 

 Merhaba 

Günaydın 

İyi Akşamlar 

Hoşçakal 

 

Hai 

Selamat Pagi 

Selamat Malam 

Selamat Tinggal 

 

        

Nasılsın ? Apa Khabar  Çok iyiyim Saya Sangat 

Baik 

 Evet 

Hayır 

Ya 

Tidak 

        

ismin ne Siapa nama 

kamu 

 Benim 

adım : 

Nama Saya  Anlamıyorum  Saya Tidak 

Faham 

 

        

Teşekkürler Terima Kasih  Çok 

Naziksin 

Sangat Baik  Bilmiyorum Saya Tidak Tahu 

        

su 

çay 

kahve 

yemek 

şeker 

Süt 

Air 

Teh 

kopi 

makanan 

gula 

susu 

 içecek 

yemek 

okumak 

yürümek 

koşmak 

oynamak 

uyku 

oturmak 

kalk 

dur  

git 

Minuman 

Makan 

Membaca 

Berjalan 

Berlari 

Bermain 

Tidur 

Duduk 

Bangun  

Berhenti  

Pergi  
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9. ÖNEMLİ ADRESLER ve TELEFONLAR 
 

Kuala Lumpur Büyükelçiliği 

Menara Tan & Tan, Level 18, 207 Jalan Tun Razak,  

50450, Kuala Lumpur, Malaysia  

T:+60 3 2030 0100 

F:+60 3 2181 3520 

E-posta : embassy.kualalumpur@mfa.gov.tr 

 

Kuala Lumpur Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 

Hampshire Place Office A-13-2, 157 Hampshire 1, Jalan Mayang Sari 

50450 Kuala Lumpur, Malaysia 

T: +60 3 2163 0910 

T: 0 312 204 8067 (Ankara’da Bakanlığımız aranır gibi aranabilir) 

F: +60 3 2163 0911 

E-posta : kualalumpur@ticaret.gov.tr 

 

Kuala Lumpur Büyükelçiliği Basın Müşavirliği 

Menara Tan & Tan, Level 18, 207 Jalan Tun Razak,  

50450, Kuala Lumpur, Malaysia  

T: +60 3 2724 0991 

F: +60 3 2724 0992 

E-posta : kualalumpur@byegm.gov.tr 

 

Kuala Lumpur Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği 

M-W-2 Mezzanine Floor West Wing, Rohas Perkasa, No 9, Jalan P.Ramlee,  

50450 Kuala Lumpur, Malaysia  

T: +60 3 2164 4060  

F: +60 3 2164 2030  

E-posta : turktourisminfo@gmail.com 

 

Yunus Emre Enstitüsü 

17, Jalan Sultan Ismail,  

50250 Kuala Lumpur, Malaysia 

T : +603 2113 0771 - +603 2113 0772 

E-posta : kualalumpur@yee.org.tr 

 

Türk Havayolları Kuala Lumpur Ofisi 

1 Jalan Pinang, Menara Prestige, 20-3,  

50450 Kuala Lumpur, Malaysia 

T : 0060 3 2053 1899 

F : +60 3 2162 0849 

E : reservation.kul@thy.com 

 

Malaysia Turkish Business Association , 

Unit AG12, PJ Industrial Park, Lot 2 Jalan Kemajuan,  

46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

E-posta : secretarygeneral@mtba.co  
 

mailto:embassy.kualalumpur@mfa.gov.tr
mailto:kualalumpur@ticaret.gov.tr
mailto:kualalumpur@byegm.gov.tr
mailto:turktourisminfo@gmail.com
mailto:reservation.kul@thy.com
mailto:secretarygeneral@mtba.co
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Müsiad Malezya Şubesi 

No 2, Lorong Binjai,  

50450 Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia 

T : 0060 3 2733 9750 

E-posta : musiadmalaysia@gmail.com 

 

Matrade İstanbul Office  

MATRADE Istanbul No. 76, 20th Floor Büyükdere Caddesi Maya Akar Center Plaza 34394 

Esentepe, İstanbul-Turkey 

T : +90 212 217 8003 

F : +90 212 217 8005 

E-posta : istanbul@matrade.gov.my 

Trade Commissioner - Ms. Rosmizah Mat Jusoh rosmizah@matrade.gov.my   

mailto:musiadmalaysia@gmail.com
mailto:istanbul@matrade.gov.my
mailto:rosmizah@matrade.gov.my

