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BAŞKANDAN
Bağımsızlığın Babası olarak bilinen, Malezya’nın ilk Başbakanı Tunku Abdul Rahman’ın güzel bir sözü vardır:
“Hayatlarımız kısa. Ömrümüzü, problemlerin değil, mutluluğun peşinde harcayalım.’’ Coğrafi açıdan birbirinden
uzak ama kalpleri yakın olan iki ülke olarak mutluluğu, dostluğumuz ve artan karşılıklı iş birliklerimizle yakalıyoruz.
Dostumuz ve aynı zamanda Güneydoğu Asya’nın gelişen ekonomilerinden ve ASEAN’ın kurucu üyelerinden
olan Malezya ile ülkemizin geliştirmekte olduğu çok boyutlu ilişkiler, son yıllarda iki ülke arasındaki ticaretin de
artması ile birlikte çok daha istenen bir düzeye geldi. En üst seviyede gerçekleşen siyasi ziyaretler de Türkiye ve
Malezya dostluğunu pekiştiriyor. Geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanımızın Malezya ziyaretinde de iş dünyamız için
ikili ilişkilerin çok daha güçlenmesini sağlayacak pek çok anlaşma imzalandı. Yine aynı sene içerisinde dönemin
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in ülkemizi ziyareti Türkiye’de Malezya konusundaki farkındalığın
artması konusunda önemli bir ziyaret olarak hafızalarda yerini aldı.
Türkiye ve Malezya iki dost ülke ve stratejik ortak olarak sadece ikili ilişkilerde değil bölgesel ve küresel meselelerde de pek çok uluslararası platformda fikir birliği içerisinde çok yakından çalışıyor. Ortak iş birlikleri içerisinde
uluslararası toplumun faydalanabileceği, uluslararası istikrara katkıda bulunma amacıyla kapsamlı çözümlerin
üretilmesi yolundaki ilgili çalışmalar büyük bir özveriyle yürütülüyor.
Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi DEİK olarak bizler, tüm dünyaya yayılmış 146 İş Konseyimizle, “ticari diplomasi” anlayışıyla çalışan bir iş platformuyuz. Yatırım ve ihracat hacmimizin, ikili ticaret faaliyetlerimizin günden güne güçlendiği Malezya ile iki dost ülke olarak en üst düzeyde gerçekleştirilen ziyaretlerin, iş
insanlarının ilgili iş forumlarıyla bir araya gelerek yatırım ve fırsatların değerlendirildiği platformların oluşturulmasında DEİK olarak aktif ve öncü rolümüzü sürdürmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Nail OLPAK
DEİK Başkanı

Türkiye – Malezya arasında dengeli bir ticaretin gerçekleştirilmesi ve var olan potansiyelden en üst düzeyde yararlanılması noktasındaki çalışmalarımızı Covid-19 sürecindeki şartlarda online olarak yürütürken İş Konseyimiz
tarafından hazırlanan bu iş yapma kılavuzu ile de Türkiye’den iş insanlarının Malezya’da iş yapma konusundaki
farkındalıklarının arttırılmasını amaçlıyoruz.
Bu kılavuzun iki ülke arasında ticaret hacminin ve çok boyutlu ilişkilerin geliştirilmesi noktasında iş insanlarımız
için önemli bir yol haritası olacağını ve fayda sağlayacağını umuyor, sağlıklı günler diliyorum.
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT
Malaysia’s first Prime Minister, Tunku Abdul Rahman, who is known as the Father of Independence, has a nice quote: “Life in this world is short. Let us make use of our lives
in the pursuit of happiness and not trouble.” As two countries that are geographically far apart but close to each other in terms of our hearts we achieve happiness with our
friendship and increasing mutual cooperation.
The multi-dimensional relations that our country has been developing with Malaysia, one of the developing economies of Southeast Asia and one of the founding members
of ASEAN, has reached a much more desirable level with the increase in trade between the two countries in recent years. Political visits at the highest level also reinforce
the friendship between Turkey and Malaysia. Many agreements were signed during the visit of our President to Malaysia last year, to strengthen bilateral relations for our
business world. The visit of the Malaysian Prime Minister Mahathir Muhammed to Turkey in that same year took its place in the memories as an important visit to raise awareness about Malaysia.
Turkey and Malaysia, as two friendly countries and strategic partners, work very closely in consensus not only in bilateral relations but also in regional and global issues in
many international platforms. Relevant studies are being carried out in joint cooperation with great devotion to generate comprehensive solutions that can benefit the international community and to contribute to international stability.
We, as DEIK (Foreign Economic Relations Board of Turkey), the window of the Turkish private sector opening to the outside world, are a business platform that operates
with the understanding of “commercial diplomacy” with 146 Business Councils spread all over the world. We are greatly pleased to continue our active and leading role in
establishing platforms where business people come together with relevant business forums and evaluate investment and opportunities and visits which take place at the
highest level between two friendly countries, with Malaysia, where our investment and export volume and bilateral trade activities are getting stronger day by day.
While carrying out our works in order to get the most benefit from the balanced trade and the potential that exists between Turkey and Malaysia online within the Covid-19
period, we also aim to increase the awareness of doing business in Malaysia of business people from Turkey with this business guide prepared by our business council.
I hope this business guide will serve as an important roadmap and be beneficial for our business people in the development of trade volume and multi-dimensional relations
between the two countries and wish you healthy days.

Nail OLPAK
President of DEIK
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İŞ KONSEYI BAŞKANINDAN
DEİK Türkiye-Malezya İş Konseyi olarak birbirine güçlü tarihsel ve kültürel bağlarla bağlı olan Türkiye ve Malezya
arasındaki ticari ilişkilerin dengeli bir şekilde arttırılması konusundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye-Malezya İş ve Yatırım Forumları’nın yanı sıra 2019 yılının Ocak ayında farklı sektörlerden yaklaşık
20 firmamızla Kuala Lumpur Heyet Ziyaretini düzenledik. Malezya’nın eski Başbakanı Dr. Mahathir Muhammed
ve ilgili Malezyalı bakanların katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen ve Türkiye’nin önde gelen 40 firmasının yöneticilerinin yer aldığı CEO Yuvarlak Masa organizasyonu da yine bu çalışmalar arasında yer alıyor.
Malezya ile yakın ticari ilişkilere sahip Türkiye’nin önde gelen firmalarından oluşan konsey üyelerimizle birlikte
iki dost ülke arasındaki ilişkilerin çok boyutlu bir şekilde ilerlemesine yönelik faaliyetlerimizin son halkası ise
“Malezya’da İş Yapma Kılavuzu” oldu. Türkiye’de Malezya ile ilgili farkındalığın arttırılması amacına da hizmet
edecek “Malezya’da İş Yapma Kılavuzu” çalışmamızı sizlerle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.
Malezya, hızla büyüyen dinamik ekonomisi ve yeni yatırımlara elverişli ortamı ile önemli bir potansiyel barındırmasının yanında ‘Güneydoğu Asya’nın kalbine açılan kapı’ olarak da özel bir konuma sahiptir. Hazırladığımız
kılavuz, sunduğu değerli bilgiler ve detaylı analizlerle Güneydoğu Asya’nın kalbi Malezya pazarına açılma yolundaki firmalarımıza ışık tutacak bir rehber niteliğindedir.

Hasan GÜMÜŞ
Türkiye – Malezya
İş Konseyi Başkanı
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DEİK Türkiye-Malezya İş Konseyi olarak Türkiye ve Malezya arasındaki güçlü ilişkilerin ticaret ve ekonomi alanında da istenilen düzeye gelmesi konusunda ilgili tüm ortaklarımızla yakın iş birliği halindeyiz. Firmalarımızın
deneyimlerinin de paylaşıldığı bu kılavuzun sizleri Malezya ile iş yapma konusunda cesaretlendirmesini ve yol
gösterici bir kaynak olmasını arzu ediyoruz.
Saygılarımla

FROM THE PRESIDENT
OF THE BUSINESS COUNCIL
As the DEIK Turkey-Malaysia Business Council, we continue our efforts to increase the trade relations between Malaysia and Turkey in a balanced way which are connected
to each other with strong historical and cultural ties. In addition to the Turkey-Malaysia Business and Investment Forums, we organized a Kuala Lumpur Delegation Visit with
approximately 20 companies from different sectors in January 2019. Among these activities, there is the CEO Round Table organization held in Istanbul with the participation
of former Prime Minister of Malaysia, Dr. Mahathir Muhammed and the relevant Malaysian ministers, and with the participation of 40 leading companies of Turkey.
The last link of our activities aimed at advancing the relations between the two friendly countries in a multidimensional way together with the members of the council consisting of the leading companies of Turkey, which has close commercial relations and investments with Malaysia, was the “Malaysia Business Guide”. We are so pleased and
proud to share with you our “Malaysia Business Guide” study, which will also serve the purpose of raising awareness about Malaysia in Turkey.
Malaysia has a special position as ‘the gateway to the heart of Southeast Asia’ as well as having an important potential with its rapidly growing dynamic economy and suitable environment suitable for new investments. This guide that have prepared will shed light on our companies on their way to the Malaysian market, the heart of Southeast
Asia, with the valuable information and detailed analysis it provides.
As DEİK Turkey-Malaysia Business Council, we are in close cooperation with all our partners in order to bring the strong relations between Turkey and Malaysia to the desired level in the field of trade and economy. We hope that this guide, in which the experiences of our companies are shared as well, will encourage you to do business with
Malaysia and be a guiding source for you.
Best regards,

Hasan GÜMÜŞ
Turkey - Malaysia Business Council Chairman
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BÜYÜKELÇİDEN
Bölgelerinde önemli birer güç merkezi olan Türkiye ve Malezya’nın diplomatik ilişkileri yarım asrı aşkın bir geçmişe dayanmaktadır. Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkiler ise, iki ülkenin ulus devlet olarak karşımıza çıkışından
çok daha öncelere, Türkiye tarafında Cennet Mekan II. Abdulhamid Han ile Malezya tarafında da Johor Sultanı
Abu Bakar arasındaki dostluğa kadar uzanmaktadır. Tarihsel anlamda bu yakınlığın günümüze bir izdüşümü
olarak da addedilebilecek işbirliği gayretlerini yakın tarihimizde görmek mümkündür. Bunun öne çıkan somut
örneklerinden bir tanesi, geçtiğimiz asrın son yıllarına tekabül eden, bir nevi dönemin G-7’si olarak bilinen ve
sanayileşmesini tamamlamış bilhassa batılı ulus devletlerin bir araya gelmesi ile teşekkül eden oluşuma bir
alternatif üretmek amacı ile 1997 yılında kurulan D-8 teşkilatıdır. Türkiye ve Malezya bulundukları coğrafyalar
itibariyle adeta birer motor vazifesi görerek bu organizasyonun itici gücünü oluşturmuşlardır.

Doç. Dr. Merve Safa KAVAKCI
Türkiye’nin Malezya Büyükelçisi

Siyasi anlamda demokratik devlet makinesini başarıyla çalıştıran Türkiye ve Malezya, ekonomik gelişim süreçleri itibariyle de zaman zaman benzerlik göstermektedir. Sanayileşme alanındaki atılımları, serbest pazar ekonomisine bağlılıkları, ve sosyal devlet yapılanmaları ile katma değer üretimi gayretleri ile bugün iki ülke de geleceğe
umutla bakmaktadır. DEİK gibi önemli kuruluşlar vasıtasıyla iki tarafın iş dünyaları sektörel anlamda daha da
yakınlaşmakta, birebir işbirlikleri sayesinde iki ülke insanının kazan-kazan formülü üzerinden tam bağımsızlığına hizmet edilmektedir. Türkiye ve Malezya’nın paylaştığı bir diğer değer de ikisinin de içinde bulundukları
coğrafyalara aralanan birer geçiş, köprü, kapı niteliğinde olmalarıdır. Malezya’dan Türkiye’ye bakıldığında, ve
yine benzer şekilde Türkiye’den Malezya’ya bakıldığında görülen ufuklar, muhatap ülkenin sınırlarının ötesinde
bölgesel işbirlikleri, dayanışma ve paylaşımlarla vücut bulmaktadır. Bir başka ifadeyle, Türkiye ve Malezya’nın
ticari münasebetleri ikisinin de ötesinde içinde bulundukları ve bağlantılı oldukları bölgeleri de kapsamaktadır.
Bunun bilinci içerisinde DEİK liderliğinde yürütülen titiz çalışmalar, Türkiye ve Malezya arasındaki fiziki mesafeyi
anlamsızlaştırarak, aradaki dostluğu ticari verilere yansıtmaktadır.
DEİK/Malezya İş Konseyi tarafından hazırlanan Malezya iş yapma kılavuzunun, ülkelerimiz arasındaki mevcut
kapsamlı ilişkilere katkıda bulunacağına inanıyor, daha fazla sayıda iş insanımızın Malezya ile ticaret ve yatırım
ilişkisi tesis etmesine vesile olmasını temenni ediyorum.
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MESSAGE FROM THE AMBASSADOR
The diplomatic relations between Turkey and Malaysia, two important power centres in their regions, have a history of more than half a century. Yet the friendly relations
between our countries date back to the friendship between Abdulhamid Khan II on the Turkish side and the Sultan of Johor Abu Bakar on the Malaysian side, long before the
two countries emerged as nation states. It is possible to see the cooperation efforts in our recent history, which can be considered as a projection of our historical close ties.
One of the prominent concrete examples of this cooperation efforts in our late history is the D-8 organization which was established in 1997 with the aim of producing an
alternative to the forum of industrialized western nation states what was then known as G-7. Turkey and Malaysia have been the driving force of this organization by virtually
acting as an engine in their respective geographies.
Turkey and Malaysia, which successfully operate the democratic state machine in the political sense, show similarities from time to time in terms of their economic development processes. Both countries look to the future with hope at the moment with their breakthroughs in industrialization, their commitment to the free market economy, and
their efforts to create added value with their social state structures. Through important organizations such as DEIK, the business worlds of the two sides are getting closer
in a sectoral sense, and thanks to one-to-one collaborations, it is served to the total independence of the people of both countries through a win-win formula. Another value shared by Turkey and Malaysia is that they are both transitions, bridges, and gates opening to the geographies they are in. When looking at Turkey from Malaysia, and
similarly when looking at Malaysia from Turkey, the horizons come into being with regional cooperation, solidarity and sharing beyond the borders of the respective country.
In other words, the commercial relations between Turkey and Malaysia, beyond both, involve their respective regions and their connections. The meticulous work carried out
under the leadership of DEİK makes the physical distance between Turkey and Malaysia pointless and reflects the friendship between our countries on trade statistics. I truly
believe that the Malaysia business guide prepared by DEIK/Malaysia Business Council will contribute to the existing comprehensive relations between the two countries,
and I hope that more of our business people will establish trade and investment relations with Malaysia.

H.E. DR. MERVE SAFA KAVAKCI
Turkey’s Ambassador to Malaysia

MALEZYA İŞ YAPMA KILAVUZU / MALAYSIA BUSINESS GUIDE

9

PARLAMENTOLARARASI
DOSTLUK GRUBU BAŞKANINDAN
Malezya ile Türkiye’nin birçok açıdan birbirine benzeyen ve genelde
örtüşen iki ülke olduğunu ifade etmek istiyorum. İki ülke aynı zamanda
önemli ticaret ortağıdır.
Bürokratik düzeyde iki ülke arasında bazı sıkıntılar yaşansa da siyasi düzeyde birbirlerine karşı pozitif olduklarını
söyleyebiliriz. Siyasi alanda yaşanan pozitif iklimin sürdürülmesi ve yaşanan sıkıntıların çözülebilmesi için STK’larımıza, iş dünyamıza, DEİK Üyelerine, Parlamentolararası Dostluk Grubu’na çok iş düşmektedir. Bu sorumluluk
bilinciyle Türkiye-Malezya Parlamentolararası Dostluk Grubu olarak yaptığımız çalışmalar devam ediyor. İki ülke
arasında Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar düzeyinde iyi ilişkilerimiz olduğu gibi Parlamenterler arası ve STK’lar
düzeyinde de iyi ilişkilerimiz mevcuttur. İş dünyamızın katkılarıyla iki ülke arası ilişkilerin daha da iyi olacağına inanıyorum.
Covid-19 salgını sürecinde iki ülke arasındaki temaslar video konferans yoluyla devam etmiştir. Gerçekleştirdiğimiz
temasların geri dönüşlerini de en çok iş dünyasının alacağı kanaatindeyim.

Bülent TÜFENKCİ
64. ve 65. Hükümet Gümrük ve Ticaret Bakanı
Türkiye-Malezya Parlamentolararası Dostluk Grubu
Başkanı
TBMM 27. Dönem Malatya Milletvekili
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Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda dış ticaret hacmini büyütmeye devam ediyor. Bu kapsamda Malezya ile olan ticaret hacmimizi büyütme adına
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Malezya’da yapacağımız çalışmalarla yatırımlarımızı artırmamız gerekiyor. Çünkü
Malezya’nın Asya-Pasifik Bölgesi’nde Türkiye için önemli bir pazar ve aynı zamanda Asya-Pasifik Bölgesi’ne açılacak bir pencere olduğunu düşünüyorum.
Bu bağlamda DEİK Türkiye-Malezya İş Konseyi çalışmalarını yakından takip eden biri olarak gayretleriniz ve yürüttüğünüz faaliyetler için teşekkür ediyorum. İş insanımıza yol göstermesi için hazırlanan Malezya İş Yapma Kılavuzu’nu da bu noktada çok değerli buluyorum. Bu değerli çalışmanın iş dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum.

FROM THE CHAIRMAN OF THE INTER-PARLIAMENTARY
FRIENDSHIP GROUP
I would like to state that Malaysia and Turkey are two countries that are similar in many ways and
generally match. In addition the two countries are important trading partners as well.
Even though there are some problems between the two countries at the bureaucratic level, it is fair to state that they are positive towards each other at the political level.
Our NGOs, our business world, DEIK Members, and the Inter-Parliamentary Friendship Group have to work hard in order to maintain the positive climate in the political field
and to solve the problems that have been experienced. We keep carrying out our work as the Turkey-Malaysia Interparliamentary Friendship Group with this awareness of
responsibility. We currently have good relations between the two countries at the Presidency and Ministerial levels, as well as at the parliamentary and NGO level. I certainly
believe that the relations between the two countries will be even better with the contributions of our business world.
During the Covid-19 pandemic, contacts between the two countries continued via video conferences. I think that the business world will receive the most return from the
contacts we had.
Turkey continues to expand its foreign trade volume in line with the goals of 2023, 2053 and 2071 under the leadership of our President, Mr. Recep Tayyip Erdoğan. In this
framework, we continue to carry out our work to increase our trade volume with Malaysia. We need to increase our investments in terms of the work we will perform in Malaysia. That is because I think Malaysia is an important market for Turkey in the Asia-Pacific Region and at the same time it is a window to the Asia-Pacific region.
In this regard, I would like to thank you for your efforts and activities as someone who closely follows the work of the DEIK Turkey-Malaysia Business Council. In this sense,
I consider this Malaysia Business Guide prepared to guide our business people extremely valuable. I wish this valuable work to be beneficial for our business world.

BÜLENT TÜFENKCİ
Minister of Customs and Trade of the 64th and 65th Government of Turkey
President of the Malaysia-Turkey Inter-Parliamentary Friendship Group
Malatya MP for the 27th Term of the Turkish Grand National Assembly
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Kuruluş Yılı / Year of Incorporation: 1995
Türk Tarafı Başkanı / Chairman:
Hasan Gümüş
Firma / Company: Yayla Agro Gıda Sanayi ve
Nakliyat A.Ş.

Karşı Kanat Kuruluşu / Counterpart
Organization: Asian Strategy & Leadership
Institute
Karşı Kanat Başkanı / Chairman of
Counterpart Organization : Tan Sri Razman
Hashim / Sunway Group
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MALEZYA İHRACATA
DAYALI BİR SANAYİLEŞME
POLİTİKASI BELİRLEMİŞTİR
VE YABANCI YATIRIMCIYI
ÇEKMEYE ÖNEM
VERMEKTEDİR.
MALAYSIA HAS SET UP AN
INDUSTRIALIZATION POLICY
BASED ON EXPORT AND
IT WORKS TO ATTRACT
FOREIGN INVESTORS.

MALEZYA

MALAYSIA

DEİK Türkiye-Malezya İş Konseyi, 1995 yılında kurulmuştur. Konsey; Malezya ve Türkiye
arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesini hedeflemektedir. İki ülke arasındaki
işbirliğinde potansiyel arz eden alanlar savunma sanayi, teknoloji, İslami finans, helal
üretim ve turizmdir. Yürütülecek çalışmalar ve kurulacak işbirliklerin anahtarlarını iş yapma
klavuzumuzdan derinlemesine öğrenebilirsiniz.

DEİK [Foreign Economic Relations Board] Turkey-Malaysia Business Council was
established in 1995. Council aims to strengthen economic and trade relations between
Malaysia and Turkey. Areas of potential in cooperation between the two countries are
defense industry, technology, and Islamic finance, halal production and tourism. You
can learn in-depth the keys to the work to be carried out and the collaborations to be
established in this business guide.

İŞ YAPMA KILAVUZU 2020

BUSINESS GUIDE 2020
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ÜLKE PROFİLİ
Yüzölçümü (km²)
330.252

Din
% 61.3 İslam
% 19.8 Budizm
% 9.2 Hristiyanlık
% 6.3 Hinduizm
% 1.3 Çin geleneksel dini
% 2.1 Animizm, halk inançları, Sihizm,
Bahailik ve diğer inanç sistemleri

GSYİH (%)
364.7 Milyon Dolar
(2019 verisi)

RM

Dil
Malayca (resmi),
İngilizce, Çince, Tamilce

Başkent
Kuala Lumpur
Devlet Başkanı
Malezya KralıSultan Abdullah Ri’ayatuddin
Al-Mustafa Billah Shah

İdari Yapı
13 eyalet ve 3 federal bölgeden oluşmaktadır.
Federal bölgeler: Kuala Lumpur, Putrajaya ve
Labuan.
Yarımadadaki eyaletler: Güneyden kuzeye doğru
Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor,
Pahang, Terengganu, Perak, Kelantan, Pulau
Pinang, Kedah, Perlis, Sarawak, Sabah.

İşsizlik Oranı
% 3,3 (2019 verisi)

Etnik Yapı
Malay (Bumiputra) %69.3,
Çinli %22.8,
Hintli %6.9,
Diğer (%1)

Para Birimi
Malezya Ringiti
İklimi
Ekvatoral
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Yönetim Şekli
Federal anayasal monarşiye
dayalı parlamenter demokrasi.
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Genel Sıcaklık
27 oC

Nüfus
32,4 Milyon

COUNTRY PROFILE
Surface Area (km²)
330.252

Religion
% 61.3 Islam
% 19.8 Buddhism
% 9.2 Christianity
% 6.3 Hinduism
% 1.3 Chinese traditional religion
% 2.1 Animism, folk beliefs, Sikhism,
Bahaism and other belief systems

GDP (%)
$ 364.7 Million
(2019 data)

RM

Language
Malay (official), English,
Chinese, Tamil

Capital
Kuala Lumpur
President
King of MalaysiaSultan Abdullah Ri’ayatuddin AlMustafa Billah Shah

Administrative Structure
The country consists of 13 states and 3 federal
regions. Federal regions: Kuala Lumpur,
Putrajaya and Labuan.
States on the peninsula: From south to north
Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor,
Pahang, Terengganu, Perak, Kelantan, Pulau
Pinang, Kedah, Perlis, Sarawak, Sabah.

Unemployment Rate
% 3,3 (2019 data)

Ethnic Structure
Malay (Bumiputra) 69.3%
Chinese 22.8%
Indian 6.9%,
Other (1%)

Currency
Malaysian Ringgit
Climate
Equatorial

Regime
Parliamentary democracy based
on federal constitutional monarchy.

General Temperature
27 oC

Population
32,4 million
MALEZYA İŞ YAPMA KILAVUZU / MALAYSIA BUSINESS GUIDE
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UÇUŞLAR
Katar, Emirates gibi bazı yabancı havayolu şirketlerinin de Malezya-Türkiye arası uçuşları mevcuttur. Direkt uçuşlar 10-11 saat sürmektedir.
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.

FLIGHTS
In addition, some foreign airline companies such as Qatar and Emirates also have flights
between Malaysia and Turkey. Direct flights take around 10-11 hours.
Turkish citizens who are ordinary passport holders may receive visa for their touristic visits
up to 90 days of residence, free of charge, at entry checkpoints in Malaysia. Those holding a
diplomatic, special and service/official passport are exempt from visa for up to 90 days.

16

YEREL SAAT

LOCAL TIME

Malezya GMT (Greenwich Mean Time)’ın 8 saat ilerisindedir. Bu sebeple
Türkiye’nin 5 saat ilerisindedir. Yaz saati uygulaması yoktur.

Malaysia is 8 hours ahead of GMT (Greenwich Mean Time). For this
reason, it is 5 hours ahead of Turkey. There is no daylight saving time.

TELEFON KODU

PHONE CODE

+60

+60
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GİRİŞ
Dünya Bankası’nın yayınladığı 2020 İş Yapma Raporu’na göre Malezya, iş yapma kolaylığı açısından dünyada 12. sıradadır.
ASEAN içinde ise Singapur’dan sonra ikinci sırada yer alır.

Malezya Güneydoğu Asya’nın
ihracata dayalı sanayileşme prensibini
benimsemiş. Aynı zamanda yabancı
yatırım çekmeye çok önem vermiş
ülkelerinden biridir. Yabancı yatırımcıyı
çekmek için yatırımın önündeki
engelleri en düşük düzeye indirmiştir.

Orta-üst gelirli bir ülke olarak Malezya,
1970’lerden sonra ekonomisini
hammadde üreticisinden, çok sektörlü
bir ekonomiye dönüştürmüştür. Yüksek
teknolojili, bilgi tabanlı endüstriler ve
hizmet sektörlerinde yatırım çekerek
katma değerli üretimde daha da
ilerlemeyi amaçlamaktadır.

Hükümetin başı Başbakandır. Federal Meclis;
Temsilciler Meclisi (Dewan Rakyat) ve Senato
(Dewan Negara) olmak üzere iki kanatlıdır. 70
üyeli Senato üyelerinin 44’ü Kral tarafından
atanmakta, 26’sı eyalet meclisleri tarafından
seçilmektedir. Senatörler üç yıllık bir dönem
için belirlenmektedir. Temsilciler Meclisi üyeleri
ise seçimle belirlenmektedir.

Son olarak, 24 Ocak 2019 tarihinde
gerçekleştirilen Hükümdarlar
Konferansı toplantısında; Pahang
eyaleti Sultanı Al-Sultan Abdullah
Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah
Shah, Malezya’nın 16. Kralı olarak
seçilmiştir.

ASEAN’ın kurucu üyelerinden olan
Malezya, 2020’de, Asya Pasifik
bölgesindeki ana ekonomik forum
olarak tanımlanan Asya-Pasifik
Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC)
Başkanlığını (bir önceki: 1998)
üstlenmiştir.

MALEZYA İŞ YAPMA KILAVUZU / MALAYSIA BUSINESS GUIDE
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INTRODUCTION
According to the 2020 Doing Business Report published by the World Bank, Malaysia ranks 12th in the world in terms of ease
of doing business. It ranks second in ASEAN after Singapore.

Malaysia has adopted the exportoriented industrialization principle of
Southeast Asia. It is also one of the
countries that has attached great
importance to attracting foreign
investment. It has minimized the
barriers to investment to attract foreign
investors.

As a middle-upper income country,
Malaysia transformed its economy
from a raw material producer to
a multi-sector economy after the
1970s. The country aims to advance
further in value-added manufacturing
by attracting investment in high-tech,
knowledge-based industries and
service sectors.

The head of the government is the Prime
Minister. Federal Assembly: It has two wings,
the House of Representatives (Dewan
Rakyat) and the Senate (Dewan Negara).
Of the 70 members of the Senate, 44 are
appointed by the King and 26 are elected by
the state legislative assemblies. Senators are
appointed for a three-year term. Members of
the House of Representatives are determined
based on an election.

18
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Recently, at the meeting of the
Conference of Rules held on 24
January 2019: The Sultan of Pahang
state, Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin
Al-Mustafa Billah Shah was elected
as the 16th King of Malaysia.

Malaysia, one of the founding
members of ASEAN, assumed the
Chairmanship of the Asia-Pacific
Economic Cooperation Forum (APEC)
(previously in 1998), defined as the
main economic forum in the Asia
Pacific region in 2020.

MALEZYA’NIN

SİYASİ GÖRÜNÜMÜ
POLITICAL OUTLOOK

OF MALAYSIA
MALEZYA İŞ YAPMA KILAVUZU / MALAYSIA BUSINESS GUIDE
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Portekiz (1511-1641), Hollanda (1641-1786) ve İngiliz (1786-1957) idaresinde kalan
Malezya, 31 Ağustos 1957’de bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuruluşunda Malaya Federasyonu olan ismi, 1963 yılında Sabah, Sarawak ve Singapur’un katılımıyla Malezya
olarak değişmiştir. Singapur, 1965 yılında federasyondan ayrılmıştır.

Malaysia, which remained under the rule of Portugal (1511-1641), the Netherlands
(1641-1786) and the British (1786-1957), declared its independence on August 31,
1957. Its name, which was the Federation of Malaya in its foundation, was changed
to Malaysia in 1963 with the inclusion of Sabah, Sarawak and Singapore. Singapore
left the federation in 1965.

Malezya, federal anayasal monarşiye dayalı parlamenter demokrasi sistemiyle yönetilmektedir. Federal Anayasa’ya göre devletin başı, dokuz eyalet sultanı tarafından rotasyon usulüyle beş yıllık bir dönem için seçilen ve törensel yetkilere sahip olan kraldır.

Malaysia is being governed by a system of parliamentary democracy based on a
federal constitutional monarchy. According to the Federal Constitution, the head
of state is the king with ceremonial powers, elected by the nine state sultans for a
five-year term by rotation.

20
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Son olarak, 24 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen Hükümdarlar Konferansı toplantısında; Pahang eyaleti Sultanı Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah
Shah, Malezya’nın 16. Kralı olarak seçilmiştir.

Recently, at the meeting of the Conference of Rules held on 24 January 2019, the
Sultan of Pahang state, Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah was
elected as the 16th King of Malaysia.

Malezya, İngiltere’den bağımsızlığını kazandığı 1957 yılından 2018 yılında düzenlenen seçimlere kadar iktidarı elinde bulunduran Ulusal Cephe (Barisan Nasional, BN)
koalisyonu tarafından yönetilmiş; 9 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 14. genel
seçimleri kazanan Umut İttifakı (PH) koalisyonu, iktidarı devralmıştır. 10 Mayıs 2018
günü yemin ederek Başbakanlık görevine başlayan PH koalisyonunun lideri Mahathir
Mohamad (1981-2003 yıllarında da Başbakan), 24 Şubat 2020’de istifa etmiş ve PH
iktidarı çökmüştür.

Malaysia was ruled by the National Front (Barisan Nasional, BN) coalition, which
held power as from 1957, when it gained independence from the UK, until the 2018
elections, and thereafter, the Alliance of Hope (PH) coalition, which won the 14th
general elections held on 9 May 2018, took over the power. Mahathir Mohamad
(also the Prime Minister between 1981-2003), leader of the PH coalition, who took
an oath as Prime Minister on 10 May 2018, resigned on February 24, 2020 and the
PH government collapsed.

Malezya Kralı tarafından ülkenin yeni Başbakanı olarak belirlenen Bersatu Partisi (PPBM) Başkanı Tan Sri Muhyiddin Yassin, 1 Mart 2020’de; sonradan açıkladığı
kabine üyeleri ise 10 Mart 2020’de Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin
Al-Mustafa Billah huzurunda ant içerek resmen görevlerine başlamışlardır. Yeni koalisyon Hükümeti, Milli Birlik (Perikatan Nasional) olarak adlandırılmaktadır.

Tan Sri Muhyiddin Yassin, President of the Bersatu Party (Malaysian United Indigenous Party) (PPBM), designated by the King of Malaysia as the country’s new Prime
Minister, took an out on March 1, 2020, and the cabinet members, announced
later on by him, took an oath on March 10, 2020 in the presence of Malaysian King
Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah and officially started their duties.
The new coalition government is called the National Unity (Perikatan Nasional).

Önemli Siyasi Partiler

Major Political Parties

Halkın Adalet Partisi (PKR), Pribumi Partisi (PPBM), Birleşik Malay Ulusal Organizasyonu (UMNO), Malezya Çinli Cemiyeti (MCA), Malezya Hintli Kongresi (MIC), Malezya
İslam Partisi (PAS), Demokratik Eylem Partisi (DAP)

People’s Justice Party (PKR), Malaysian United Indigenous Party (PPBM), United
Malays National Organization (UMNO), Malaysian Chinese Association (MCA), Malaysian Indian Congress (MIC), Pan-Malaysian Islamic Party (PAS), Democratic Action Party (DAP)
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TÜRKİYE
MALEZYA
İLİŞKİLERİ

TURKEY
MALAYSIA
RELATIONS
22
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MALEZYA’NIN BAĞIMSIZLIĞI VE TÜRKİYE İLE GELİŞEN İLİŞKİLER
MALAYSIA’S INDEPENDENCE AND ITS DEVELOPING RELATIONS WITH TURKEY
Malezya, 1957’de bağımsızlığını kazandı.
Malaysia gained independence in 1957.

Hüseyin Onn, 1977’de Türkiye’yi ziyaret
eden ilk başbakan oldu.

1997’de Türkiye ve Malezya, Ticari ve
Ekonomik İşbirliği Anlaşması imzaladı.

Hussein Onn, who in 1977 became the
first prime minister to visit Turkey.

In 1997, Turkey and Malaysia signed a Trade
and Economic Cooperation Agreement.

1977

1997

1957
1964

1964’te Türkiye ile Malezya arasında
diplomatik ilişkiler kuruldu.
Diplomatic relations were established
between Turkey and Malaysia in 1964.

1996

1996’da Malezya’ya ziyarette bulunan
Necmettin Erbakan, önderliğini yaptığı D-8
teşkilatına Malezya’yı dahil ederek iki ülke
ilişkilerinin sıkılaşmasını sağladı.
Former Prime Minister Mr. Necmettin Erbakan, who
visited Malaysia in 1996, included Malaysia in the
D-8 organization that he led, thereby developing the
relations between the two countries.

MALEZYA İŞ YAPMA KILAVUZU / MALAYSIA BUSINESS GUIDE
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TÜRKİYE-MALEZYA

SİYASİ VE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ

POLITICAL AND DIPLOMATIC
RELATIONS BETWEEN

TURKEY AND MALAYSIA
Malezya ile diplomatik ilişkilerimizin temeli 1964 yılında atılmıştır. İki ülke arasında geniş kapsamlı, yakın ilişkiler mevcuttur. İkili ilişkiler ve karşılıklı güven duygusu içinde,
üst düzey ve teknik ziyaretlerle, dostça bir ortamda gelişimine davam etmektedir.

Diplomatic relations between Turkey and Malaysia were established in 1964. Both
countries enjoy a broad and close partnership and it continues its development in a
sense of mutual trust, high-level and technical visits, in a friendly environment.

Başbakanlıkları dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız ve dönemin Malezya Başbakanı
Najib Razak, 10 Ocak 2014 tarihinde Putrajaya’da, iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık
düzeyine çıkarılmasına ilişkin ortak bildiriyi imzalamışlardır. Diplomatik ilişkilerimizin
kuruluşunun 50. yıldönümünde kurulan söz konusu stratejik ortaklık, ikili ve çok taraflı
platformlarda olumlu seyreden Türkiye-Malezya ilişkilerinin göstergesidir.

On 10 January 2014, the then Prime Minister H.E. Recep Tayyip Erdoğan and the
former Malaysian Prime Minister Najib Razak declared the elevation of Turkey-Malaysia relationship to the level of Strategic Partnership. This strategic partnership,
established on the 50th anniversary of the establishment of our diplomatic relations,
is an indication of the positive course of Turkey-Malaysia relations in bilateral and
multilateral platforms.

24

İki ülke; başta BM, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 olmak üzere çok taraflı platformlarda işbirliği içindedir.
17 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 1 Ağustos 2015’te tarihinde yürürlüğe giren ikili Serbest
Ticaret Anlaşması (STA); ülkemizle ASEAN üyesi bir devlet arasında yürürlüğe giren ilk STA olma özelliğini taşımaktadır.
Dönemin Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 24-27 Temmuz 2019’da ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında 18-19 Aralık 2019’da Malezya’ya resmi bir ziyaret
gerçekleştirmiş ve bu kapsamda ikili temaslarda bulunmuşlardır. Anılan ziyarette, Sayın Cumhurbaşkanımız ile
dönemin Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in şahitliğinde, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren
firmalar arasında ikili işbirliğinin tesis ve ilerletilmesini öngören 14 mutabakat muhtırası belgesi teati edilmiştir.
Malezya firmaları ülkemizde enerji, havalimanı, sigorta ve sağlık sektörlerinde önemli yatırımlara sahiptir.
The two countries cooperate in multilateral platforms, particularly the UN, the Organization of Islamic Cooperation and D-8.
The Free Trade Agreement between Turkey and Malaysia, which was signed during the then- Prime Minister
Najib Razak’s visit to Turkey in April 17, 2014, came into force on 1 August 2015 and constitutes the first ever
FTA that Turkey concluded with an ASEAN member.
Malaysian Prime Minister Mahathir Muhammed made an official visit to our country on 24-27 July 2019.
Turkish President Recep Tayyip Erdoğan made an official visit to Malaysia on 18-19 December 2019 within the
scope of the Kuala Lumpur Summit and held bilateral contacts in this context. During the this visit, 14 memorandum of understanding documents for the establishment and improvement of bilateral cooperation between
companies operating in the defense industry were exchanged under the witnessing of Turkish President Recep
Tayyip Erdoğan and former Malaysian Prime Minister Mahathir Muhammed.
Malaysian companies make important investments in the energy, airport, insurance and health sectors in our
country.
MALEZYA İŞ YAPMA KILAVUZU / MALAYSIA BUSINESS GUIDE
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EĞİTİM, KÜLTÜR VE TURİZM
ALANINDAKİ İLİŞKİLER
Malezya’da sürekli ikamet eden yaklaşık 600 vatandaşımız; ülkemizde ise 300 civarında Malezya vatandaşı bulunmaktadır. 1992 yılından bu yana 200 Malezyalı öğrenci
devletimizin burslarından faydalanmıştır. “Türkiye Bursları” kapsamında 2018-2019
öğretim yılı için Malezyalı öğrencilere 25 adet burs tahsis edilmiştir.
Malezya halkı, Türkleri, Osmanlı Devleti’nin mirasçısı olarak gördüğü için kendilerine
yakın hissetmektedir. Türk dizilerini izlemekte ve Türk kültürünü merak etmektedirler.
Çok sayıda Malezyalı, Osmanlı’dan kalma tarihi mirasları görmek için her yıl Türkiye’ye gelmektedir.

RELATIONS IN EDUCATION,
CULTURE AND TOURISM
There are approximately 600 Turkish citizens living in Malaysia and there are 300
Malaysian citizens in our country. Turkish government has hitherto allocated 200 higher education scholarships to Malaysian citizens since 1992. During the 2018-2019
academic year, Turkey has provided 25 scholarships to Malaysian students.
Malaysian people feel close to Turks as they see the Turks as the heirs of the Ottoman Empire. They watch Turkish TV series and want to learn more about Turkish
culture. A large number of Malaysians come to Turkey every year to see historical
legacies from the Ottoman Empire.

26
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MALEZYA’DA
SEÇMELI TÜRK
OKÇULUĞU
DERSINI
BUGÜNE
KADAR 300’ÜN
ÜZERINDE
ÖĞRENCI
SEÇMIŞTIR.

Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü Şubat 2017 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.
Malezya’da 8 üniversite ve 3 ortaöğretim, Tayland’da 1 üniversite ve 1 ortaöğretim
kurumu ile yapılan protokoller ile Türkçe seçmeli ders olarak müfredata girmiştir: Management and Science University ile imzalanan protokol kapsamında müfredata giren Türkçe dersine her geçen gün ilgi artmaktadır. İlk dönem 15 öğrenci ile başlanan
derslere bu dönem 170 öğrenci ile devam edilmektedir. Universiti Putra Malaysia’da
ise 180 öğrenci bu dönem Türkçeyi seçmeli ders olarak şeçmiştir.

OVER 300
STUDENTS
HAVE CHOSEN
THE ELECTIVE
TURKISH
ARCHERY
COURSE IN
MALAYSIA SO
FAR.

Kuala Lumpur Yunus Emre Institute started its activities in February 2017. As per the
protocols signed with 8 universities and 3 secondary schools in Malaysia, and 1 university and 1 secondary education institution in Thailand, Turkish has been included
in the curriculum as an elective course. Within the scope of the protocol signed with
Management and Science University, the interest in Turkish lessons in the curriculum
is increasing day by day. The courses, which started with 15 students in the first
semester, continue with 170 students this semester. 180 students chose Turkish as
an elective course at Universiti Putra Malaysia this semester.
MALEZYA İŞ YAPMA KILAVUZU / MALAYSIA BUSINESS GUIDE
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Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü olarak protokol imzalanan okullar :
Management and Science University
University Putra Malaysia,
University Kebangsaan Malaysia,
International Islamic University Malaysia,
University Malaya,
Universiti Pendidikan Sultan Idris
University Selangor
University Science Islam Malaysia
International Idrissi School (Seçmeli Geleneksel Türk Okçuluğu ve Türkçe protokol) *
Kolej Technology Darulnaim
Kolej Permata Insan Koleji
Fatoni University (Tayland)
Integrated Islamıc School (Tayland)
Schools signed a protocol with Kuala Lumpur Yunus Emre Institute are:
Management and Science University
University Putra Malaysia,
University Kebangsaan Malaysia,
International Islamic University Malaysia,
University Malaya,
Universiti Pendidikan Sultan Idris
University Selangor
University Science Islam Malaysia
International Idrissi School (Optional Traditional Turkish Archery and Turkish protocol) *
College Technology Darulnaim
College Permata Human College
Fatoni University (Thailand)
Integrated Islamic School (Thailand)
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Pandemi ile birlikte derslere çevrim içi olarak devam edilmiş olup herhangi bir aksaklığa meydan verilmemiştir. Ayrıca Pandeminin başlaması ile birlikte çevrim içi derslere enstitünün bulunmadığı Endonezya, Tayland, Singapur ve Brunei ülkelerinden de
öğrenci kabul edilmiş olup yaklaşık 400 milyonluk bir coğrafyaya açılarak çok daha
fazla Türkçe’ye dolayısıyla Türkiye’ye gönül veren insanlara ulaşmıştır. Yaz döneminde başlayan 3 aylık çevrimiçi dersler başarı ile tamamlanmış güz dönemi derslerine
yaklaşık 2 bin öğrenci ile devam edilmektedir. Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü
bünyesinde günümüze kadar toplam 8 binden fazla öğrenci Türkçe ile tanışmıştır.
Ayrıca Malezya’da Seçmeli Türk Okçuluğu dersini bugüne kadar 300’ün üzerinde
öğrenci seçmiştir.
With the pandemic, the course are being continued online and there have been
no interruptions in the curriculum. In addition, with the start of the pandemic, students from Indonesia, Thailand, Singapore and Brunei countries, where there are no
institutes, have been accepted to online courses, and by opening to a geography
of approximately 400 million, it has reached much more people who love Turkish
language and therefore our country. 3-month online courses that started in the summer period have been successfully completed, and fall term courses continue with
approximately 2 thousand students. More than 8 thousand students have met the
Turkish language within Yunus Emre Institute in Kuala Lumpur. In addition, more than
300 students have chosen the Elective Turkish Archery course in Malaysia so far.
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MALEZYA’NIN
EKONOMİSİ

ECONOMY OF

MALAYSIA
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Başlıca Ticaret Ortakları:
Çin, Singapur, ABD, Hong Kong, Japonya, Tayvan

Başlıca İhracat Kalemleri:
Elektronik ve Elektronik Ürünler; Petrol Ürünleri,
Kimyasallar ve Kimyevi Ürünler, Sıvılaştırılmış
Doğal Gaz-LNG, Metal Ürünleri, Makine Aksam ve
Parçaları.

Başlıca İthalat Kalemleri:
Elektronik ve Elektronik Ürünler, Kimyasallar ve
Kimyevi Ürünler, Petrol Ürünleri, Makine Aksam ve
Parçaları, Metal Ürünleri, Ulaşım Araçları.
Malezya ekonomisi, Güneydoğu Asya’nın üçüncü ve
dünyanın 35. büyük ekonomisidir. Nispeten açık ve
devlet odaklı yeni sanayileşmiş piyasa ekonomisidir.
Yıllık kalkınma oranı açısından bölgesindeki ülkeler
arasında önde gelmektedir.

The Malaysian economy is the third largest in Southeast Asia and the 35th largest in the world. The country
has a relatively open and state-driven newly industrialized market economy. It is among the countries in its
region in terms of annual development rate.

2019-2023 döneminde özel tüketim harcamalarının
Malezya’nın büyümesinde en önemli kalem olmaya
devam edeceği, tüketim vergilerinin az olması, 2022
yılına kadar asgari ücretin sürekli artması ve düşük faiz
ortamı nedeniyle hanehalkı alım gücünün istikrarlı bir
şekilde kalacağı tahmin edilmektedir. Aynı dönemde
Malezya tarım sektörünün en önemli ihraç ürünleri
olan kauçuk ve palm yağına olan talebin artışı ile yıllık
ortalama % 2,7 büyüme beklenmektedir.

It is estimated that private consumption expenditures
will continue to be the most important item in Malaysia’s growth in 2019-2023 period, and the household
purchasing power will remain stable due to low consumption taxes, continuous increase in minimum wage
until 2022 and low interest environment. An average
annual growth of 2.7% is expected in the same period
with the increase in demand for rubber and palm oil,
which are the most important export products of Malaysian agriculture sector.

Major Trading Partners:
China, Singapore, USA, Hong Kong, Japan,
Taiwan

Main Export Items:
Electronics and Electronical Products; Petroleum
Products, Chemicals and Chemical Products,
Liquefied Natural Gas-LNG, Metal Products,
Machine Parts and Equipment.

Main Import Items:
Electronics and Electronical Products, Chemicals
and Chemical Products, Petroleum Products,
Machine Parts and Equipment, Metal Products,
Transportation Vehicles.
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Malezya hükümetinin uyguladığı
etkin ekonomi politikaları,
yaratılan düşük riskli ve
istikrarlı politik ortam, ülkede
gerçekleştirilen kaliteli yatırımlar
ve küresel finans krizi döneminde
faaliyete geçirilen teşvik paketleri,
ülke ekonomisinin dünya
sıralamasındaki yerini korumasını
ve ileri taşımasını sağlamıştır.
The effective economic policies
implemented by the Malaysian
government, creation of the
low - risk and stable political
environment, inflow of high valued investments in the country
and the incentive packages
activated during the period of
the global financial crisis have
enabled the country’s economy to
maintain and develop in the world
rankings.

Ekonomide zayıf yönleri:
Tarımsal üretim için vasıfsız, yüksek teknoloji üretimi için vasıflı işgücü yetersizliği çekmesi.
En önemli ihracatının elektronik ürünler üzerine olması ancak bu üretimler için ağırlıklı olarak ithal ara
mallara bağımlı olması.
İhracat amaçlı ürettiği elektronik ürünlerde küresel dalgalanmalara hazırlıksız olması.

Ekonomide güçlü yönleri:
Genellikle işsizlik oranının düşük olması.
Bazı tarım ürünleri ile dünya pazarlarında hâkim durumda olması.

Weaknesses in terms of Economy:
Lack of unskilled labor for agricultural production and skilled labor for high technology production.
The fact that its most important export is based on electronic products, but it is mainly dependent on
imported intermediate goods for these productions.
Being unprepared for global fluctuations in electronic products manufactured for export purposes.

Strengths in terms of Economy:
Generally low unemployment rate.
Having a dominant position in the world markets with some of its agricultural products.
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TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
KEY ECONOMIC INDICATORS

GSYİH (Cari Fiyatlar - Milyar $)
GDP Curent Prices (Constant Price - Billion $)
GSYİH Büyüme (Sabit Fiyatlar -%)
GDP Growth (Flat Rate -%)
Kişi Başına Düşen GSYİH (Cari Fiyatlar - $)
GDP Per Capita (Constant Price)
Tüketici Fiyat Enflasyonu (Ortalama %)
Consumer Price Inflation (Average %)
Nüfus (Milyon)
Population (Million)
Cari İşlemler Dengesi (Milyar $)
Current Account Balance (Billion $)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

319,11

358,71

364,68

336,33

380,26

413,07

448,32

482,45

5,8

4,8

4,3

-6,0

7,8

6,0

5,7

5,3

9,97

11,08

11,19

10,19

11,38

12,21

13,08

13,91

3,8

1,0

0,7

-1,1

2,4

1,9

1,9

2,0

32,02

32,38

32,58

33,0

33,42

34,84

34,27

34,68

8,9

8,0

12,28

3,16

6,67

7,6

7,35

5,75

Kaynak: IMF
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MALEZYA’NIN ÜLKELERE GÖRE İHRACATI (DOLAR)
MALAYSIA EXPORTS BY COUNTRY (DOLLARS)

%

%0,7
2 milyar $
Türkiye
$ 2 billion
Turkey

%3

%4

%4

%4

8 milyar $
G. Kore
$ 8 billion
South Korea

8 milyar $
Vietnam
$ 8 billion
Vietnam

9 milyar $
Tayvan
$ 9 billion
Taiwan

9 milyar $
Hindistan
$ 9 billion
India

%7

%6
13 milyar $
Tayland
$ 13 billion
Thailand

16 milyar $
Japonya
$ 16 billion
Japan

%28

%7
16 milyar $
Hong Kong
$ 16 billion
Hong Kong

%10

23 milyar $
ABD
$ 23 billion
USA

%14

%14

33 milyar $
Singapur
$ 33 billion
Singapore

34 milyar $
Çin
$ 34 billion
China

67 milyar $
Diğerleri
$ 67 billion
Others

MALEZYA’NIN ÜLKELERE GÖRE İTHALATI (DOLAR)
MALAYSIA IMPORTS BY COUNTRY (DOLLARS)

%

%26
%21

%0,2
428 milyon $
Türkiye
$ 428 million
Turkey

34

%3

%3

5,8 milyar $
Hindistan
$ 5,8 billion
India

6,4 milyar $
Almanya
$ 6,4 billion
Germany

%5

%5

%5

9,3 milyar $
Endonezya
$ 9,3 billion
Indonesia

9,3 milyar $
G. Kore
$ 9,3 billion
South Korea

10,6 milyar $
Tayland
$ 10,6 billion
Thailand
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%7

%7

%8

%11

13,7 milyar $

15,3 milyar $

16,5 milyar $

21,6 milyar $

42,3 milyar $

Tayvan

Japonya

ABD

Singapur

Çin

53,1 milyar $

Diğerleri

$ 13,7 billion

$ 15,3 billion

$ 16,5 billion

$ 21,6 billion

$ 42,3 billion

$ 53,1 billion

Taiwan

Japan

USA

Singapore

China

Others

MALEZYA’NIN GENEL İHRACATINDA BAŞLICA ÜRÜNLER
MAIN EXPORT ITEMS OF MALAYSIA
GTİP
HS CODE

ÜRÜNLER / PRODUCTS
TOPLAM İHRACAT (Diğerleri Dahil) / TOTAL EXPORTS (Including Others)

2017

2018

2019

Pay / Share
(%, 2019)

Değişim / Change
(%, 2018-2019)

217.715.510

247.489.373

238.161.125

100

-3,8

8542

Elektronik entegre devreler / Electronic integrated circuits

32.960.926

45.837.927

44.794.110

18,8

-2,3

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar / Petroleum oils and oils from
bituminous minerals

13.251.452

16.257.976

14.925.574

6,3

-8,2

2711

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar / Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons

10.074.197

10.845.205

10.701.503

4,5

-1,3

8541

Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo elektrik
kristaller / Diodes, transistors and similar semiconductor devices; light emitting diodes, mounted
piezoelectric crystals

8.493.949

8.780.527

8.727.133

3,7

-0,6

1511

Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) / Palm oil and its fractions, whether
or not refined, but not chemically modified

9.717.007

8.675.170

8.332.324

3,5

-4

2709

Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) / Crude oil (Petroleum
oils and oils from bituminous minerals)

6.956.864

9.445.010

7.030.383

3

-25,6

8471

Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda
dönüştüren ve işleyen mak. / Automatic data-processing machines and units thereof; magnetic
or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines
for processing such data

8.467.227

9.368.868

6.612.255

2,8

-29,4

8523

Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama
aygıtları, akıllı kartlar vb. / Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, “smart cards”
and other media for the recording of sound or of other phenomena

3.896.504

4.487.012

4.251.304

1,8

-5,3
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GTİP
HS CODE

ÜRÜNLER / PRODUCTS

4015

Vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası ve aksesuarı (eldiven gibi) / Articles of apparel and
clothing accessories for all purposes, of vulcanized rubber (such as gloves)

3.698.984

4.407.549

4.197.472

1,8

-4,8

8517

Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar /
Telephone sets and other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other
data

3.997.457

3.677.415

4.058.401

1,7

10,4

9030

Osiloskop, spektrum analizörleri vb cihazlar; alfa, beta, gama, X-ışını, kozmik ve diğer ışınları
ölçme-bulma cihazları / Oscilloscopes, spectrum analyzers and other instruments and
apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionizing
radiations

2.857.796

3.538.702

3.797.910

1,6

7,3

8443

Baskı yapmaya mahsus makineler; kopyalama ve faks makineleri; bunların aksam, parça ve
aksesuarları / Printing machinery used for printing, copying machines and facsimile machines,
parts and accessories thereof

3.333.874

3.329.278

3.161.113

1,3

-5,1

9403

Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları / Other furniture and parts thereof

1.860.642

1.925.092

2.135.267

0,9

10,9

8473

84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makine ve cihazlarda kullanılmaya elverişli aksam-parçaaksesuarlar (kutu, kılıf vb) / Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the
like) suitable for use solely or principally with machines of heading 8469 to 8472

2.657.887

2.668.121

2.080.767

0,9

-22

3901

Etilen polimerleri (ilk şekillerde) / Polymers of ethylene, in primary forms.

1.380.716

2.260.221

2.041.727

0,9

-9,7
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2017

2018

2019

Pay / Share
(%, 2019)

Değişim / Change
(%, 2018-2019)

MALEZYA’NIN GENEL İTHALATINDA BAŞLICA ÜRÜNLER
MAIN IMPORT ITEMS OF MALAYSIA
GTİP
ÜRÜNLER / PRODUCTS
HS CODE
TOPLAM İTHALAT (Diğerleri Dahil) / TOTAL IMPORTS (Including Others)

2017

2018

2019

Pay / Share
(%, 2019)

Değişim / Change
(%, 2018-2019)

195.080.585

217.664.499

204.988.314

100

-5,8

8542

Elektronik entegre devreler / Electronic integrated circuits

24.383.281

24.697.441

21.617.856

10,5

-12,5

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar / Petroleum oils and oils from
bituminous minerals

16.698.346

20.251.760

17.517.609

8,5

-13,5

2709

Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) / Crude oil (Petroleum
oils and oils from bituminous minerals)

3.953.902

5.724.763

6.461.097

3,2

12,9

8517

Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar /
Telephone sets and other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other
data

4.051.383

4.362.330

4.044.696

2

-7,3

8541

Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo elektrik
kristaller / Diodes, transistors and similar semiconductor devices; light emitting diodes, mounted
piezoelectric crystals

3.721.334

3.761.742

3.037.923

1,5

-19,2

2701

Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar / Coal; briquettes, ovoid
and similar solid fuels manufactured from coal

2.513.264

3.197.022

2.915.664

1,4

-8,8

8471

Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda
dönüştüren ve işleyen mak. / Automatic data-processing machines and units thereof; magnetic
or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines
for processing such data,

2.848.075

3.213.640

2.767.494

1,4

-13,9

8708

Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar / Parts and accessories of the motor vehicles

2.328.631

2.516.880

2.648.805

1,3

5,2
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GTİP
ÜRÜNLER / PRODUCTS
HS CODE

2017

2018

2019

Pay / Share
(%, 2019)

Değişim / Change
(%, 2018-2019)

7108

Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) / Gold
(including gold plated with platinum) unwrought or in semi manufactured forms, or in powder
form.

3.118.502

2.978.053

2.406.864

1,2

-19,2

3901

Etilen polimerleri (ilk şekillerde) / Polymers of ethylene, in primary forms.

1.773.953

2.432.885

2.382.469

1,2

-2,1

8803

88.01 ve 88.02 pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları / Parts of aircraft and
spacecraft of heading 8801 or 8802

1.478.333

1.626.034

2.225.154

1,1

36,8

8534

Baskı devreler / Printed circuits

1.942.881

2.219.505

2.159.118

1,1

-2,7

8703

Otomobiller / Motor cars

1.494.843

1.907.978

2.046.888

1

7,3

8473

84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makine ve cihazlarda kullanılmaya elverişli aksam-parçaaksesuarlar (kutu, kılıf vb) / Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the
like) suitable for use solely or principally with machines of heading 8469 to 8472

2.104.577

2.432.230

1.974.287

1

-18,8

8536

Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler,
kutular vb) / Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making
connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors,
plugs, sockets, lamp holders and other connectors, junction boxes), for a voltage not exceeding
1000 volt

1.791.132

1.943.254

1.902.816

0,9

-2,1
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Malezya’daki fikri mülkiyet koruması; patentlerin, ticari markaların, endüstriyel tasarımların, telif haklarının, coğrafi işaretlerin ve entegre devrelerin düzen tasarımlarından oluşur.

Intellectual property protection in Malaysia consists of layout designs of patents,
trademarks, industrial designs, copyrights, geographical indications and integrated circuits.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) üyesidir ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin Paris
Sözleşmesi ve Bern Sözleşmesine taraftır.

The Country is a member of the World Intellectual Property Organization (WIPO)
and is a party to the Paris Convention and the Bern Convention on intellectual
property rights.

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) himayesinde imzalanan Fikri Mülkiyet Haklarının
Ticaretle İlgili Yönleri Anlaşması’nı (TRIPS) imzalamıştır.

It has signed the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights (TRIPS), which was signed under the auspices of the World Trade Organization (WTO).

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 Mülkiyet Kurumu’na (MyIPO-http://www.myipo.gov.my/en/
home/) iletmelidirler.

The companies that want to protect their trademarks or register their patents in the
Malaysian market may submit their registration applications to the Malaysian Intellectual Property Authority MyIPO-http://www.myipo.gov.my/en/ home/) through
trademark and patent consultants located in Malaysia or through trademark and
patent offices in Turkey.
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Malezya pazarına girmek için yerel bir distribütör veya acente kullanmak tavsiye
edilmektedir. 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.

It is recommended to use a local distributor or agent to enter the Malaysian market. A local distributor will usually be responsible for customs clearance, relations with established wholesalers/retailers, marketing the product directly to large
companies or the public, and after-sales service. Similarly, service exporters prefer
to work with a local partner as well.

Tüketici tercihleri değerlendirilirken etnik ve dini gurupların çeşitliliği dikkate alınmalıdır.

The diversity of ethnic and religious groups should be taken into consideration
when evaluating consumer preferences.

Türk iş insanlarının iş yapabilmeleri için Malezyalı ortaklarla uzun vadeli ve kişisel
ilişkiler kurmaları; kaliteye ve satış sonrası tedarik ve servise özellikle vurgu yaparak
hareket etmeleri avantaj sağlayacaktır.

In order for Turkish business people to do business, it will be advantageous for
them to establish long-term and personal relationships with Malaysian partners
and to act with particular emphasis on quality and after-sales procurement and
service.

Malezyalı firmalar için ilgili Ticaret Odalarına kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır.
Ticaret yapmak istediğiniz Malezyalı bir şirketin kayıtlı bir firma olup olmadığı konusunda bir doğrulama yapılmak istenmesi durumunda, şirket kayıtlarını tutan
Companies Commission of Malaysia (SSM)’nın internet sitesinden yararlanılabilir.
SSM’den elde edilen bilgiler şirketin Malezya’da kurulu olup olmadığı ve şirket ortaklarına ilişkin bilgilerdir. Ancak, şirkete ilişkin detay bilgiler, anılan kuruluş tarafından belirli bir ücret karşılığında sağlanmaktadır.

Malaysian companies do not have to register with the relevant Chambers of Commerce. If a verification is required as to whether the Malaysian company you want
to trade with is a registered company, the website of the Companies Commission
of Malaysia (SSM), which keeps the company records, may be used. The information obtained from SSM is about whether the company is established in Malaysia
or not and information about the company partners. However, detailed information
about the company is provided by the aforementioned organization in return for a
certain fee.

Malezya, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kamu Alımları Anlaşması’na taraf değildir.
Bu nedenle ihalelerde yabancı şirketler yerel şirketler ile eşit rekabet etme fırsatına
sahip değillerdir.

Malaysia is not a party to the World Trade Organization (WTO) Public Procurement
Agreement. Therefore, foreign companies do not have the opportunity to compete
with local companies in tenders on equal terms.

Çoğu ihalede yabancı şirketlerin ihaleye katılabilmek için yerel bir ortak ile anlaşması gerekmektedir. Genellikle ihaleyi alan aracı bir Malay firma daha sonra taşeron
firmalara işi yaptırmaktadır.

In most tenders, foreign companies need to make an agreement with a local partner to participate in the tender. Generally, an intermediary Malay company that is
awarded the tender then gets the work carried out by subcontractors.

Malezya’da açılan tüm kamu ihaleleri Malayca olarak yayımlanan en az bir yerel
gazetede ilan edilmek zorundadır. Uluslararası ihalelerin ise biri Malayca diğeri İngilizce olmak üzere en az iki ayrı yerel gazetede yayımlanması koşulu vardır.

All public procurement in Malaysia must be announced in at least one local newspaper published in Malay. International tenders must be published in at least two
local newspapers, one in Malay and the other in English.

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

In Malaysia, there are no restrictions on taking income out of the country.
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PAZARDA
DİKKAT EDİLMESİ
GEREKENLER
CONSIDERATIONS
REGARDING THE
MARKET
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MALEZYA İLE
İŞ YAPARKEN
KÜLTÜREL
KONULARA
DİKKAT ETMEK
İŞ SÜREÇLERİNİ
HIZLANDIRIR.

WHEN DOING
BUSINESS WITH
MALAYSIA, PAYING
ATTENTION TO
CULTURAL
ISSUES SPEEDS
UP BUSINESS
PROCESSES.

İŞ KÜLTÜRÜ

BUSINESS CULTURE

Aile yapısı, sosyal statü önemlidir. Bu nedenle, kişilerin, varsa Dato, Datin Tan Sri, Tun
gibi unvanları söylenmelidir.

Family structure and social status are important in Malaysia. Therefore, titles such as
Dato, Datin Tan Sri, Tun should be used.

Kartvizitler, kendini tanıtma faslından sonra değiş tokuş edilir. Değişim iki elle yapılırsa, karşı tarafa olan saygıyı gösterir.

Business cards are exchanged after the self-introduction stage. If the exchange is
done with both hands, it shows the respect the person has for the other party.

Potansiyel muhataplarınız, sizinle iş yapmadan önce kişisel olarak sizi tanımak isteyeceklerdir. Malaylar, sizinle iş yapmaya başlamadan önce uzun uzun sohbet edeceklerdir. Görüşmeler ise uzun ve detaylı olacaktır. Bu noktada bir başka etken ise
muhtemelen sizden ürün almadan önce bir başka firmadan söz konusu ürünü temin
etmekte olması nedeniyle karar süreci uzayabilir.

Your potential counterparts will want to get to know you personally before they do
business with you. The Malays will have long conversations before they start doing
business with you. Meetings will be long and detailed. Another factor at this point
is that the decision process may take longer, possibly because it is procuring the
product from another company before purchasing that product from you.
MALEZYA İŞ YAPMA KILAVUZU / MALAYSIA BUSINESS GUIDE

43

Malezya’da karar süreci çok yavaş ilerler, bu sebepten sabırlı olunması gerekmektedir.
Bir iş görüşmesi talebinden önce bir bankadan veya ortak tanıdıktan referans mektubu alınması, görüşme isteğinizin göz ardı edilme
şansını azaltacaktır.
Malezya’da kişisel güven, kontratlardan daha önemlidir.
The decision process takes very long in Malaysia, so patience is
required.
Obtaining a reference letter from a bank or common acquaintance
before requesting a business meeting will reduce the chances that
your meeting request will be ignored.
In Malaysia, personal trust is more important than contracts.
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PARA KULLANIMI
Ülkede ödemeler yerel para ile yapılır. Günlük hayatta döviz ile ödeme kabul edilmez.
Bankalarda döviz hesabı açılabilmekte ve hesapta yabancı para tutulabilmektedir.
Ancak hesaptan döviz çekilmek istendiğinde bozdurulup Malezya Ringiti’ne çevirilerek ödeme yapılmaktadır.
Ülkede kredi kartı ve çek kullanımı yaygındır.

USAGE OF MONEY
Payments are made in local currency within the country. Payment in foreign currency
is not accepted in daily life.
Foreign currency accounts can be opened in banks and foreign currency can be
kept in these accounts. However, when you want to withdraw foreign currency from
the account, it is converted into Malaysian Ringgit.
Credit cards and checks are being used commonly in the country.
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PASAPORT VE
VIZE İŞLEMLERI
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.

PASSPORT AND
VISA PROCEDURES
Ordinary passport holder Turkey citizens may receive visa for their
touristic visits up to 90 days of residence, free of charge, at entry
checkpoints in Malaysia. Those holding a diplomatic, special and
service/official passport are exempt from visa for up to 90 days.
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ŞIRKET KURULUŞU
Malezya’da şirket kurulumuna ilişkin işlemler Companies Act 2016 Kanunu gereğince Componies 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 ofisinin açılması.
İlk ikisine ilişkin işlemler SSM tarafından yürütülürken, üçüncü konuda Malaysian
Industrial Development Authority (MIDA-Malezya Sanayi Geliştirme İdaresi) yetkilidir.

INCORPORATION
The procedures for establishing a company in Malaysia are carried out by the Companies Commission of Malaysia (https://www.ssm-einfo.my/index.php) (SSM) in
accordance with the Companies Act 2016 Law. There are three possible ways for
foreigners to carry out operations in Malaysia:
Establishing a company with direct foreign partners,
Operating as a branch of a foreign company,
Opening a representative office.
While the procedures for the first two are carried out by SSM, the Malaysian Industrial Development Authority (MIDA) is authorized for the third one.
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DIŞ TICARET POLITIKASI

FOREIGN TRADE POLICY

Malezya’da halihazırda uygulanmakta olan ithalat düzenlemeleri, diğer ASEAN ülkelerine göre daha liberaldir. Çoğu ürünün “Genel Serbest Lisans” altında serbestçe
ithalatı yapılabilmektedir. Ancak stratejik olarak belirlenmiş birtakım sektörlere ithalat
kısıtlamaları getirilmiştir. Bunların arasında demir ve çelik, çimento, otomotiv ve otomotiv parçaları, polietilen ve polipropilen ve birtakım tarım ürünleri yer almaktadır.
Tarım ürünlerinde kısıtlamalar yerli üretimi teşvik edilen pirinç, et, meyve ve sebze
gibi ürünlerdedir. Donmuş tavuk, yumurta, süt ve şeker gibi ülkenin talebini karşılayamayan mallarda yeterli yerli üretim sağlandığı takdirde bunların ithalatı da kısıtlanabilmektedir.

Import regulations currently in place in Malaysia are more liberal than in other ASEAN
countries. Most products can be freely imported under the “General Free License”.
That being said, import restrictions were imposed on some strategically determined
sectors. These include iron and steel, cement, automotive and automotive parts,
polyethylene and polypropylene, and some agricultural products. Restrictions in
agricultural products are on products such as rice, meat, fruit and vegetables that
are encouraged to be produced domestically. If sufficient domestic production is
provided for goods such as frozen chicken, eggs, milk and sugar that cannot meet
the demand of the country, their import may be restricted as well.

Ayrıca güvenlik, din veya ahlaki yönlerden ithalatı yasak olan ya da ülkeye girmesi
özel sertifikalara tabi olan ürün grupları için de kısıtlamalar söz konusudur.

There are also restrictions on product groups that are prohibited from importing in
terms of security, religious or moral aspects or are subject to special certificates to
enter the country.
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GÜMRÜK TARIFELERI

CUSTOMS TARIFFS

Malezya, bazı spesifik ürünler dışında değer üzerinden 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’inden
fazlasında vergi oranı % 10 veya altındadır. Ancak genel olarak bakıldığında % 0-90
aralığında değişmektedir.

Malaysia calculates customs duty on value excluding some specific products. The
MFN (Most Favored Nation) customs duty average imposed on World Trade Organization members is 5.6% in Malaysia. The customs classification of a product is made
according to the “International Harmonized Classification System”. Customs duties
have decreased in recent years and more than 80% of products have a tax rate of
10% or less. However, in general, they vary between 0-90%.

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.

Malaysia imposes an export tax on products such as palm oil, which it holds 28%
of the world’s production and 33% of its trade, and rubber, for which it is one of the
world’s leading producers, in order to export final products and encourage domestic production. On the other hand, it imposes taxes on wild animal exports in order
to protect the environment and wildlife. Additionally, taxes are applied on crude oil
exports as well.
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ÜRÜN STANDARTLARI,
MUAYENE VE BELGELENDİRME
Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı altında görev yapan Malezya Standartlar Kurumu milli standartları belirleme ve
akreditasyon görevlerini üstlenmiş bulunmaktadır.
Teknik düzeydeki uygulamalar konusunda ise; TSE dengi bir kurum olarak nitelenebilecek SIRIM Berhad Corporate’e sorumluluk
yüklenmiştir. Ancak, SIRIM’ın yanı sıra sektörel bazda farklı kurumlara da yetkilendirme yapılmıştır. Örneğin; inşaat malzemeleri
konusunda CIDB (Construction Industry Development Board), canlı hayvan-et ve süt ürünleri konusunda DVS (Department of
Veterinary Services) yetkilendirilirken, gıda ürünlerinde Sağlık Bakanlığı yetkilendirilmiştir.
Ürün Güvenliği konusunda farklı kurumlar yetkili kılınmıştır. Canlı hayvan-et ve süt ürünleri konusunda DVS (Department of Veterinary Services) yetkilendirilirken, gıda ürünlerinde Sağlık Bakanlığı bünyesinde “Food Safety and Quality Division” yetkilendirilmiştir.

PRODUCT STANDARDS,
INSPECTION AND CERTIFICATION
Malaysia Standards Institution, which operates under the Malaysian Ministry of International Trade and Industry, has undertaken
the duties of determining national standards and accreditation.
SIRIM Berhad Corporate, which can be described as an institution equivalent to Turkish Standards Institute, has been given
responsibility for the technical applications. However, besides SIRIM, authorization has also been given to different institutions
on a sectoral basis. For example, CIDB (Construction Industry Development Board) is authorized for construction materials, DVS
(Department of Veterinary Services) is authorized for livestock-meat and dairy products, while the Ministry of Health is authorized
for food products.
Different institutions have been authorized for Product Safety. DVS (Department of Veterinary Services) has been authorized for
livestock-meat and dairy products, and the “Food Safety and Quality Division” has been authorized by the Ministry of Health for
food products.
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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.

SIRIM, SIRIM QAS, CIDB, DVS, JAKIM and NPRA are among the leading institutions authorized based on product group for standardization, testing, inspection and
certification for products imported by Malaysia.

Ülkemizden Malezya’ya ihraç edilen ürünler için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen belge ve raporların Malezya’da ilgili otoriteler tarafından tanınmasına
yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Studies for the recognition of the documents and reports issued by the Turkish Standards Institute (TSE) by the relevant authorities in Malaysia for products exported
from our country to Malaysia are in progress.

Bu çerçevede 2019 yılı Ağustos ayında, Malezya Yangın ve Kurtarma Dairesi
(BOMBA) tarafından TSE, aktif ve pasif yangın önleme sistemlerine yönelik olarak
onaylanmış test ve belgelendirme kuruluşu olarak atanmıştır.

In this framework, TSE was appointed as an approved testing and certification body
for active and passive fire prevention systems by the Fire and Rescue Department of
Malaysia (BOMBA) in August 2019.
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Aynı yetkilendirmenin tüm yapı sektörü ürünleri için Malezya Yapı Sektörü Geliştirme Kurulu’ndan (CIDB) da
alınması amacıyla TSE ve CIDB arasında karşılıklı tanıma, işbirliği ve TSE’nin akreditasyonuna ilişkin MoU (uzlaşı
belgesi) imzalanması öngörülmektedir.
Malezya, et ve süt ürünleri ithalatında şap ve deli dana hastalıklarından ve helal gıda konusundaki hassasiyetleri
nedeniyle oldukça dikkatli davranmaktadır.
Et ve süt ürünleri için ise Malezya Tarım Bakanlığına bağlı Veterinerlik Hizmetleri Departmanı DVS’e başvuru
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 direkt olarak ya da Malezya’daki
ithalatı gerçekleştirecek firma kanalıyla Malezya Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Bakanlığı altında faaliyet gösteren
Malezya Veterinerlik Hizmetleri Birimine izin başvurusunda bulunması gerekmektedir.
It is envisaged that a MoU (Memorandum of Understanding) will be signed between TSE and CIDB regarding
mutual recognition, cooperation and accreditation of TSE in order to obtain the same authorization from the
Malaysian Construction Industry Development Board (CIDB) for all construction sector products.
Malaysia is very careful in importing meat and dairy products due to foot and mouth and mad cow diseases
and its sensitivities to halal.
For meat and dairy products, if the application is made to DVS, the Veterinary Services Department of the
Malaysian Ministry of Agriculture, and the application documents are approved by the DVS, a delegation from
Malaysia, at the expense of the exporter company, should go to Turkey to examine the production facility. Any
exporter company wishing to export meat and dairy products to Malaysia is required to apply for a permit to the
Department of Veterinary Services of Malaysia operating under the Malaysian Ministry of Agriculture and Food
Industries, either directly or through the company that will import them to Malaysia.
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TEKNİK ENGELLER
Malezya ticaret ve iş yapabilirliğin kolaylığı açısından uluslararası kıyaslamalarda
üst sıralarda olsa da tamamen serbest ve açık bir pazar değildir. Malezya’nın
ithalat engelleri, iç pazarı ve stratejik sektörlerini korumanın yanı sıra kültürel ve
dini normları da koruma amacı vardır. İlerleyen sayfalarda yer alan yatırım ortamı
bilgilerini değerlendirirken bu özelliğini de akılda tutmak gerekmektedir.

TECHNICAL DIFFICULTIES
Even though Malaysia ranks high in international comparisons in terms of ease
of trade and business, it is not a completely free and open market. Malaysia has
import barriers and aims to protect its domestic market and strategic sectors as
well as preserve cultural and religious norms. While evaluating the investment
climate information on the following pages, this issue should also be kept in mind.
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Hassas sektörlerde (tütün, alkollü içkiler, motorlu araçlar vs.) gerek üretici gerekse
ithalatçıya satış ve tüketim vergisi uygulanarak, anılan sektörler korumaya çalışılmaktadır.

In sensitive sectors (tobacco, alcoholic beverages, motor vehicles, etc.), sales and
consumption taxes are imposed on both the manufacturer and the importer in
order to protect the mentioned sectors.

Malezya Hükümeti, kendi yerli sanayisini korumak amacıyla ihracat ve ithalat lisansı
ile miktar kısıtlaması, standardizasyon uygulamalarına sıklıkla başvurmaktadır.

The Government of Malaysia frequently requests export and import licenses and
impose quantity restrictions and standardizations in order to protect its domestic
industry.

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.
Malezya Diyaneti adına helal sertifikası verme konusunda yetkili kuruluş JAKIM
veya onun akredite ettiği uluslararası kuruluşlardan temin edilen belgeler geçerli
kabul edilmektedir. Ülkemizden GIMDES ve KASCERT helal sertifikası verme konusunda JAKIM tarafından yetkilendirilmiştir.
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Halal certification is not actually compulsory in Malaysia. It is required only if the
product in question is claimed to be halal. However, there is some kind of a compulsion by both customs brokers and customs officials in this regard.
Documents obtained from JAKIM, the authorized institution for issuing halal certificate on behalf of the Malaysian Religious Affairs Directorate, or international
organizations accredited by it are considered valid. GIMDES and KASCERT from
our country are authorized by JAKIM to issue halal certificates.

YABANCI SERMAYELI ŞIRKETLERE
UYGULANAN AYRIMCILIKLAR
Hükümetçe belirlenen asgari şartların sağlanması durumunda yabancı yatırımcılar,
yeni yatırımlarda veya mevcut şirketlerin büyüme ve / veya çeşitlendirme projelerinde
özkaynağın %100’üne sahip olabilmektedirler.
Malezya’da her sektör için hükümet tarafından belirlenmiş sektöre özgü düzenlemeler mevcuttur. Bu sektörel düzenlemelerden bazıları, bir 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.

DISCRIMINATION AGAINST
COMPANIES WITH FOREIGN
CAPITAL
If the minimum requirements determined by the government are met, foreign investors can have 100% of the equity in new investments or in the growth and/or
diversification projects of existing companies.
In Malaysia, there are industry-specific regulations set by the government for each
sector. Some of these industry-specific regulations may impose certain restrictions
on foreign ownership of a company’s equity, require certain approval conditions
before the commencement of business activities, and there may be terms such as a
certain number of local employment requirement.
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İmalat sektöründe genellikle %100 yabancı sermayeye izin verilmektedir. Kısıtlamaların çoğu hizmet sektöründedir. Malezya’da yabancı yatırım kısıtlamalarına tabi olan
başlıca sektörler şunlardır:

100% foreign capital is generally allowed in the manufacturing sector. Most of the
restrictions applied are in the service industry. Major industries subject to foreign
investment restrictions in Malaysia are as follows:

Sermaye piyasaları

Capital markets

Sigorta ve İslami sigorta (takaful)

Insurance and Islamic insurance (takaful)

Petrol ve gaz

Oil and gas

İletişim ve multimedya

Communication and multimedia

Eğitim

Education

Yük iletme ve nakliye

Freight forwarding and water transportation

Su

Water

Enerji arzı

Energy supply

Güvenlik ve istihdam hizmetleri

Security and employment services
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RESMİ TATİLLER
1 Mayıs İşçi Bayramı
31 Ağustos Ulusal Bayram
16 Eylül ‘1 Malezya Günü’
Noel-Çin Noeli,
Good Friday
Vesak Day
Muharrem Ayı’nın ilk günü
Sultanın doğum günü
Ramazan Bayramı (2 gün)
Kurban Bayramı (1 gün)
Deepavali
Hz. Muhammed’in doğum günü
Eyalet sultanlarının doğum günleri ve eyalete özgü günler (bağımsızlık, festival vb.)

PUBLIC HOLIDAYS
May 1 Labor Day
August 31st National Day
September 16 ‘1 Malaysia Day’
Christmas-Chinese Christmas,
Good Friday
Vesak Day
The first day of the month of Muharram
Sultan’s birthday
Ramadan Feast (2 days)
Eid al-Adha (1 day)
Deepavali
Prophet Muhammad’s birthday
Birthdays of the state sultans and state-specific days (independence, festival, etc.)
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TARIM

AGRICULTURE

Malezya’nın başlıca tarımsal ürünleri palm, kauçuk, kakao, hindistan cevizi, tütün,
biber, tropik meyveler ve sebzeler, baharatlar ve pirinçtir. Ülkenin toplam gıda ihtiyacının yaklaşık %70’i ithal edilmektedir. Kauçuk, palm yağı ve kakao tarımsal üretimini
domine eden ürünlerdir. 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 palm yağı üretimi yapılırken 1.2 milyon
hektarı kauçuk üretimine ve yalnızca 0.6 milyon hektar alan hayvancılık dahil diğer
tarımsal üretime ayrılmıştır.

Main agricultural products of Malaysia are palm, rubber, cocoa, coconut, tobacco,
pepper, tropical fruits and vegetables, and spices and rice. Approximately 70% of the
total food need of the country is imported. Rubber, palm oil and cocoa are products
that dominate agricultural production. Since the agricultural areas are allocated for
these three products and tropical climate is dominant in the country, the variety of
agricultural products is very low. Palm oil is produced on 6 million hectares of land
allocated for agriculture, while 1.2 million hectares for rubber production and only
0.6 million hectares allocated for other agricultural production, including livestock.

Malezya, dünya palm yağı üretiminde Endonezya’dan sonra en büyük ikinci üretici ve
dünyanın en büyük palm yağı ihracatçısıdır. Dünyadaki palm yağı üretiminin %90’ını
üstlenen Malezya ve Endonezya hükümetleri, AB ülkelerinin 2018 yılında aldığı palm
yağını sınırlama kararını bir süredir protesto etmektedir.

Malaysia is the second largest producer of palm oil after Indonesia and the largest
palm oil exporter in the world. The Malaysian and Indonesian governments, which
undertake 90% of the world’s palm oil production, have been protesting for some
time against the EU countries’ decision to limit palm oil taken in 2018.
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SANAYI

INDUSTRY

Malezya’da çalışan nüfusun yaklaşık % 18’i sanayi sektöründe iş görmektedir. 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. Otomotiv sanayinde de önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.
Yerli düşük fiyatlı otomobil firmaları, Proton ve Perodua uluslararası pazarda diğer
markalarla rekabet edecek duruma gelmiştir.

Approximately 18% of the working population in Malaysia is employed in the industrial sector. Its main branches of industry includes electrical and electronic devices, durable consumer goods, textiles, chemical products, transportation vehicles, various
foodstuffs, cement construction materials, wood and processed agricultural products. Significant progress has also been made in the automotive industry. Domestic
affordable automobile companies, Proton and Perodua, is in a position to compete
with other brands in the international market.

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

Electronic products are the most important export items of the country. However,
the production of these products is based on imported input.
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İNŞAAT
Hizmet sektörü; finansal hizmetler dahil olmak üzere ülke ekonomisinin % 56’sını oluşturmaktadır. Toplam
istihdamın büyük bölümü hizmet sektöründe olup (yaklaşık % 62), istihdamın en yüksek olduğu alt gruplar
ticaret, finans, sigorta ve kamu hizmetleri olmaktadır.
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. Emlak piyasasında arz fazlası olması nedeniyle Malezya’da müteahhitlik sektörü 2018 yılının
ikinci yarısından itibaren yavaşlama sürecine girmiştir. 2020 yıl sonu tahminlerine göre canlanması beklenen sektörün Covid-19 pandemisi sürecinden nasıl etkilendiği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.

CONSTRUCTION
The service sector, including financial services, accounts for 56% of the country’s economy. Most of the
total employment is in the service sector (about 62%) and the subgroups with the highest employment are
trade, finance, insurance and public services.
China plays a dominant role in the construction sector and trade in general due to Malaysia’s proximity to
China in distance as well as due to the fact that approximately 25% of the Malaysian population consists
of Malaysians of Chinese origin. As a result of the excess supply in the real estate market, the contracting
industry in Malaysia has entered a slowdown process since the second half of 2018. According to the
2020 year-end estimates the sector expected to revive how it was affected by the Covid-19 pandemic
process will appear in the coming days.
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MADENCILIK VE ENERJI

MINING AND ENERGY

Petrol, doğal gaz, kalay, demir, boksit Malezya’daki en önemli yeraltı kaynaklarıdır.

Oil, natural gas, tin, iron, bauxite are the most important underground resources of
Malaysia.

Malezya petrol ihtiyacının % 80’inden fazlasını kendisi karşılayabilmektedir. Ülkede
çıkan petrol kaliteli olduğu için ihracat yapılmakta ve ülke içi ihtiyaç, ithalat ile karşılanmaktadır. Petrol üretimi sabit bir oranda sürmesine rağmen doğal gaz üretiminde
son yıllarda önemli bir artış meydana gelmiştir.

Malaysia is able to meet more than 80% of its oil needs by itself. Since the oil produced in the country is of high quality, it is exported and the domestic need is met by
imports. Even though oil production continues at a constant rate, there has been a
significant increase in natural gas production in recent years.
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Malezya, doğal gaz rezervleri açısından dünyada 14, ham petrol rezervleri açısından da 23’üncü sıradadır. Katar’dan sonra dünyanın en büyük ikinci likit doğal gaz
ihracatçısıdır. Malezya Ekonomik İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre
toplam petrol ve doğalgaz rezervinin 6,7 milyar varil olduğu ve bu rezervlerin ancak
2029 yılına kadar yeterli olacağı tahmin edilmektedir.

Malaysia ranks 14th in the world in terms of natural gas reserves and 23rd in terms
of crude oil reserves. It is the world’s second largest liquid natural gas exporter after
Qatar. According to the statement made by the Malaysian Ministry of Economic
Affairs, it is estimated that the total oil and natural gas reserves are 6.7 billion barrels
and these reserves will only be sufficient until 2029.

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 üretim projelerinde tekeldir.

State oil and gas company Petronas is the sole owner of the property rights to all
exploration and production projects in Malaysia. All companies investing in this field
in the country may operate after concluding production sharing agreements with
Petronas. Petronas has superiority in the field of natural gas, and the company is a
monopoly in all natural gas exploration and production projects.

Sabah ve Sarawak eyaletlerinde çok geniş kömür rezervleri bulunmaktadır. Ancak
bu madenlerden elde edilen kömürün kalitesi düşük olduğundan bu alanda gelişme
sağlanamamaktadır.

There are vast coal reserves in Sabah and Sarawak. That being said, since the quality of the coal obtained from these mines is low, no development can be made in
this field.
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DENİZCİLİK
Malezya; kuzeyinde Tayland, Güney Çin Denizi ve Brunei, doğusunda Selebes Denizi, güneyinde Endonezya ve Singapur, batısında Malakka Boğazı ile çevrilidir. Toplam kara sınırı 2669 km, toplam
deniz kıyı şeridi 4675 km uzunluğundadır. Tanjung Pelepas Limanı,
dünyanın en büyük konteyner limanları arasında 17. sıradadır. Kıyaslama yapılabilmesi için Türkiye’nin Ambarlı Limanı’nın bu listede
48. sırada olduğunu belirtmek gerekir.
Malezya ve Türkiye arasında denizcilik sektöründe yapılmış pek
çok anlaşma vardır. Bu anlaşmalar Malezya tersanelerinde gemi
üretimi ve Malezya’da denizcilik savunma sanayinin geliştirilmesine kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.

MARITIME
Malaysia is surrounded by Thailand, the South China Sea and
Brunei to the north, the Celebes Sea to the east, Indonesia and
Singapore to the south, and the Malacca Strait to the west. Its
total land border is 2669 km and its total sea coastline is 4675
km long. Tanjung Pelepas Port ranks 17th among the world’s
largest container ports. In order to make a comparison, it should
be noted that Ambarlı Port in Turkey ranks 48th in this list.
There are many agreements between Malaysia and Turkey in the
maritime sector. These agreements cover a wide field of operations from shipbuilding in Malaysian shipyards to development of
the maritime defense industry in Malaysia.
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TÜRKİYE İLE
TİCARİ VE
EKONOMİK
İLİŞKİLER
COMMERCIAL AND
ECONOMIC RELATIONS
WITH TURKEY
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Firmalarımızın, iki ülke arasındaki uzak mesafe nedeniyle bu
pazara yeterince ilgi göstermemesi ihracatımızın istenen düzeyde olmamasına neden olmuştur. Malezya ile ticaret, imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması nedeniyle 2015 yılından
itibaren artış göstermiştir.
The fact that Turkish companies did not show enough interest in this market due to the long distance between the two
countries caused our exports to not be at the desired level.
That being said, trade with Malaysia has increased since
2015 due to the Free Trade Agreement.
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TÜRKİYE’NİN MALEZYA İLE TİCARETİ (MİLYON DOLAR)
TURKEY’S TRADE WITH MALAYSIA (MILLION DOLLARS)
4000
3139

3425

3000

milyon dolar / million dollars

2498
2000

1860

1696
1124

786 843

1000
0

2205

2133

275
35 239
2001

-1000

1339
357

225

57
-204

1349
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2010
-728

2015
-899

365

286

2017

345

2018

2019

-982

-2000

-1768

-3000

-1515

-2852

-4000
İhracat / Export

İthalat / İmport

Hacim / Volume
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Kaynak / Source: TÜİK / TURKSTAT
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TÜRKİYE’NİN MALEZYA’YA İHRACATINDA BAŞLICA ÜRÜN GRUPLARI
MAJOR PRODUCT GROUPS IN TURKEY’S EXPORTS TO MALAYSIA
2019 (milyon dolar) / 2019 (million dollars)

34

Demir ve Çelik
Iron and Steel

458

19

Mineral Yakıtlar, Yağlar
Mineral Fuels, Oils

14

Makineler, Mekanik Cihazlar
ve Aletler
Machinery, Mechanical
Devices and Tools

Mücevherci Eşyası
Articles of Jewelry

13
Halılar ve Yer Kaplamaları
Carpets and Floor
Coverings

10

9

Elektrekli Makine ve Cihazlar
Electrical Machinery and
Devices

Örülmemiş Giyim Eşyası ve
Aksesuarı
Non-woven garments and
accessories

TÜRKİYE’NİN MALEZYA’DAN İTHALATINDA BAŞLICA ÜRÜN GRUPLARI
MAJOR PRODUCT GROUPS IN TURKEY’S IMPORTS FROM MALAYSIA
2019 (milyon dolar) / 2019 (million dollars)

266

Hayvansal ve Bitkisel
Katı ve Sıvı Yağlar
Animal and Vegetable
Fats and Oils

Elektrikli Makine ve
Cihazlar
Electrical Machinery
and Devices

128

120

Kauçuk ve
Kauçuktan Eşya
Rubber and Rubber
Articles

Sentetik ve Suni
Filamentler
Synthetic and Artificial Filaments

Kaynak / Source: TÜİK / TURKSTAT
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102

89

76

72

71

Alüminyum ve
Alüminyumdan Eşya
Aluminum and
Aluminum Articles

Plastikler ve
Mamülleri
Plastics and Plastic
Products

Mineral Yakıtlar,
Yağlar
Mineral Fuels, Oils

Makineler, Mekanik
Cihazlar ve Aletler
Machinery, Mechanical
Devices and Tools

Sentetik ve Suni
Devamsız Lifler
Synthetic and Artificial
Staple Fibers

TÜRKİYE’NİN MALEZYA’YA İHRACATINDA BAŞLICA ÜRÜNLER (BİN DOLAR)
MAJOR PRODUCTS IN TURKEY’S EXPORTS TO MALAYSIA (THOUSAND DOLLARS)
GTİP
ÜRÜNLER / PRODUCTS
HS CODE
TOPLAM İHRACAT (Diğerleri Dahil) / TOTAL EXPORTS (Including Others)
7214 İnşaat demiri / Bars and rods of iron
7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller / Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel
Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer
2713 kalıntıları / Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from
bituminous minerals
Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları / Carpets and other textile floor
5702
coverings
Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) / Gold (including gold
7108
plated with platinum) unwrought or in semi manufactured forms, or in powder form.
Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden) / Articles of
7113
jewelry and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal.
8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar / Parts and accessories of the motor vehicles
7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller / Semi-finished products of iron or non-alloy steel
Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde) / Bars and rods of iron or non7213
alloy steel, hot-rolled, in irregularly wound coils
Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler / Electrical transformers,
8504
static converters (for example, rectifiers) and inductors
Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) / Sunflower1512
seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
2603 Bakır cevherleri ve konsantreleri / Copper ores and concentrates thereof
2528 Tabii boratlar ve bunların konsantreleri / Natural borates and concentrates thereof
Karbonat; peroksikarbonat; amonyum karbomat içeren ticari amonyum karbonat / Carbonates;
2836
peroxocarbonates; commercial ammonium carbonate containing ammonium carbonate
1902 Makarnalar ve kuskus / Pastas and couscous

2017

2018

2019

286 255
48 058
23 975

365 406
103 342
36 341

345 006
46 279
43 926

Pay / Share
(%, 2019)
100
13,4
12,7

Değişim / Change
(%, 2018-2019)
-5,6
-55,2
20,9

0

0

32 989

9,6

0

8 834

11 442

12 413

3,6

8,5

22 391

20 105

7 481

2,2

-62,8

1 775

5 263

6 755

2

28,3

7 330
0

5 975
0

6 698
6 523

1,9
1,9

12,1
0

6 946

5 024

6 412

1,9

27,6

5 022

4 610

6 145

1,8

33,3

108

286

6 120

1,8

2039,9

2 672
4 738

9 062
5 868

5 977
5 551

1,7
1,6

-34
-5,4

2 933

3 829

5 514

1,6

44

3 686

5 207

5 317

1,5

2,1

Kaynak / Source: TÜİK / TURKSTAT
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TÜRKİYE’NİN MALEZYA’DAN İTHALATINDA BAŞLICA ÜRÜNLER (BİN DOLAR)
MAJOR PRODUCTS IN TURKEY’S IMPORTS FROM MALAYSIA (THOUSAND DOLLARS)
GTİP
ÜRÜNLER / PRODUCTS
HS CODE
TOPLAM İTHALAT (Diğerleri Dahil) / TOTAL IMPORTS (Including Others)
1511

2018

2019

Pay / Share
(%, 2019)

Değişim / Change
(%, 2018-2019)

3 138 558

2 132 979

1 859 832

100

-12,8

393 990

388 445

359 483

19,3

-7,5

633 276

302 753

99 537

5,4

-67,1

119 752

106 784

96 845

5,2

-9,3

42

52

73 413

3,9

141078,8

4015

Palm yağı ve fraksiyonları; diğer / Palm oil and its fractions; other
Cerrahide kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan) / Surgical gloves, of
unhardened vulcanized rubber
Diğer yağlar ve müstahzarlar / Other oils and preparations

2710

Sentetik devamsız lifler; poliesterlerden / Synthetic Staple Fibers Of Polyesters

5503

İşlenmemiş aluminyum alaşımları / Unwrought aluminum alloys

102 004

62 262

69 484

3,7

11,6

1513

Palm çekirdeği/babassu yağları; diğer / Palm Kernel or Babassu oil and fractions thereof

105 480

79 067

64 513

3,5

-18,4

5407

62 164

64 520

61 169

3,3

-5,2

93 748

80 250

58 996

3,2

-26,5

3907

Kakao yağı / Cocoa Butter, Fat And Oil
Işığa duyarlı yarı iletken tertibat ve ışık yayan diyodlar (LED) / Photosensitive semiconductor
devices, light emitting diodes (LED)
Fırınlarda kullanılmaya mahsus elektrotlar / Electrodes of a kind used for furnaces

24 047

26 026

56 150

3

115,7

3401

İşlenmemiş alaşımsız aluminyum / Aluminum, Not Alloyed, Unwrought

44 671

49 472

52 912

2,8

7

8541

Tereftalik asit ve tuzları / Terephthalic Acid And Its Salts
Diğer dokunmuş men (tekstürize edilmemiş poliester=>%85) / Other Woven Fabric
(untextured polyester => 85%)
Stearik asit (rafinaj mahsülü asit yağları) / Stearic acid (acid oils from refining)
Poli(etilen tereftalat); ilk şekilde, viskozitesi<78 ml/g / Poly”ethylene terephthalate”, in primary
forms, having a viscosity of >= 78 ml/g.
Diğerleri, poliesterden (kısmen çekimli) (dikiş hariç); toptan, tek kat, 1m<50 tur / Other
Synthetic Filament Yarn (other Than Sewing Thread), Not Put Up For Retail Sale, single yarn,
1m<50 turns

706 771

72 098

48 547

2,6

-32,7

16 304

25 993

46 357

2,5

78,3

3 054

12 475

44 413

2,4

256

35 642

37 526

42 541

2,3

13,4

38 853

41 743

42 099

2,3

0,9

7601

5402

1804
8545
3823
8517

Kaynak / Source: TÜİK / TURKSTAT
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YATIRIM
ORTAMI VE
TÜRK YATIRIMCI
İÇİN POTANSİYEL
SEKTÖRLER
THE INVESTMENT
ENVIRONMENT AND
POTENTIAL SECTORS FOR
TURKISH INVESTORS
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ASEAN’ın kurucu ülkelerinden olan Malezya, Güney ve
Doğu Asya ülkelerine stratejik ve lojistik olarak kolay
erişim imkânı sağlayan önemli bir konumda bulunmaktadır. Yabancı yatırımcılar için Malezya, “Asya’ya açılan
kapı” olarak kabul görmekte ve bölge ülkelerine erişim
için üretim ve lojistik üssü olarak nitelenmektedir.
Malaysia, which is one of the founding countries of
ASEAN, is in an important geographical location that
provides easy access to South and East Asian countries both strategically and logistically. For foreign investors, Malaysia is deemed as the “gateway to Asia”
and described as a production and logistics base for
access to countries in the region.

72

MALEZYA İŞ YAPMA KILAVUZU / MALAYSIA BUSINESS GUIDE

Malezya’ya ihracatta
parlayan sektörler
Eğitim
Tıbbi Malzeme
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Çevre Teknolojileri
Bio-teknoloji
Franchising
Gıda
Savunma
Makine

Promising sectors in exports
to Malaysia
Malezya diğer Uzakdoğu ülkeleri gibi ihracata dayalı sanayileşme prensibini benimsemiş olmasına rağmen onlardan
farklı olarak yabancı yatırım çekmeye daha çok önem vermiştir. Yabancı yatırım çekmek için yabancı yatırımın
önündeki engelleri en düşük düzeye indirmişlerdir. Yatırımların iznini MIDA-Malaysian Industrial Development Authority (Malezya Sanayi Geliştirme İdaresi) vermektedir. Yatırım kolaylıkları ile ilgili detaylı bilgiler için https://incentives.
mida.gov.my adresini ve kataloğumuzun sonunda yer alan
kurum ve kuruluş sayfalarını incelemenizi tavsiye ederiz. Yatırım yapılabilecek sektörlerle ilgili bilgilere de kataloğumuzun
ilerleyen sayfalarında yer vereceğiz.

Even though Malaysia has adopted an export-oriented industrialization principle like other Far Eastern countries, it has
attached more importance to attracting foreign investment,
unlike these countries. It has minimized the barriers to
foreign investment to attract foreign investors. Investments are authorized by MIDA-Malaysian Industrial Development Authority. For detailed information on facilities regarding investment, we recommend that you review https://
incentives.mida.gov.my and the institution and organization
pages at the end of our catalog. We will also include information on sectors that can be invested in the following
pages of our catalog.

Education
Medical Equipment
Information and Communication
Technologies
Environmental Technologies
Bio-technology
Franchising
Food
Defense
Machinery
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SAVUNMA
Malezya’ya 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. Buna ek olarak, 2019 yılında hükümet tarafından açıklanan Ulusal Savunma Raporu
(Defence White Paper), Malezya’nın ulusal savunması için gelecek 10 yıllık stratejik bakış açısını sunmaktadır. Malezya’nın güvenli, egemen
ve müreffeh bir ulus olarak vizyonunu sürdürmek için Ulusal Savunma Çerçevesini ana hatlarıyla belirtmektedir. Rapor, bu çerçevede, savunma sanayii firmaları için de bir yol haritası oluşturmaktadır.
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. 2000-2010 yılları arasında yapılan 3 ayrı anlaşma ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Malezya Ordusuna yerel iş ortakları ile
işbirliğinde 267 adet Paletli Zırhlı Muharebe Aracı teslim etmiştir. 2011’de imzalanan ve 257 adet PARS 8x8 (AV-8) Tekerlekli Zırhlı Muharebe Aracı üretim ve teslimatını içeren sözleşme kapsamında da Malezya ordusuna teslimatlar DRB-Hicom işbirliğinde devam etmektedir.

DEFENSE
Defense industry sector is one of the most important areas of investment in Malaysia. The government has identified Malaysia’s aviation and space industry as one of the
strategic sectors that has high growth potential. In line with this importance, Malaysian Aerospace Industry Blueprint 2030 program was announced in 2015. This plan sets
forth the announced long-term plan for the development of the aviation and space industry in Malaysia by 2030. Furthermore, the Defense White Paper, announced by the
government in 2019, presents the next 10-year strategic perspective for the national defense of Malaysia. This document outlines the National Defense Framework to pursue
Malaysia’s vision as a safe, sovereign and prosperous nation. In this framework, the report also creates a roadmap for defense industry companies.
There has been important cooperation between Turkey and Malaysia in the field of defense industry to date. The matter of cooperation in the defense industry has also
been high on the agenda of our President, who attended the Kuala Lumpur Summit in December 2019. Besides, the Malaysian government has an encouraging and supportive vision for Turkish defense industry companies to participate in tenders and make investments. With 3 separate agreements concluded between 2000-2010, FNSS
Savunma Sistemleri A.Ş. has delivered 267 Tracked Armored Combat Vehicles to the Malaysian Army in cooperation with its local business partners. Within the scope of the
contract signed in 2011, which includes the production and delivery of 257 PARS 8x8 (AV-8) Wheeled Armored Combat Vehicles, deliveries to the Malaysian army continue
in cooperation with DRB-Hicom.
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MAKINE, EKIPMAN
Malezya ciddi miktarda makine, araç-gereç, ekipman ithal etmektedir. Ülkemizin bu sektörlerde oldukça gelişmiş olduğu
göz önüne alındığında, makine ve ekipman üretici firmalarımız
için Malezya’nın ciddi potansiyel arz ettiği, bu alanda yatırımların da firmalarımızca gündeme alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

MACHINERY,
EQUIPMENT
Malaysia imports a significant amount of machinery, tools and
equipment. Given that Turkey is highly developed in these sectors, it is considered that Malaysia has a serious potential for
our machinery and equipment manufacturers and that investments in this field should be brought to the agenda by Turkish
companies.
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METAL

METAL

Malezya’daki temel metal ürünleri endüstrisi, imalat ve inşaat sektörlerinin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle Malezya demir ve çelik alt sektörü, GSYİH
büyümesini % 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.

The basic metal products industry in Malaysia plays a significant role in the development
of the manufacturing and construction industries. Especially the iron and steel subsector in Malaysia has a production potential that can affect the GDP growth by 6.5%.
Malaysia has potential for investment projects for the use of metal products as inputs
in other high-end manufacturing industries and sub-sectors such as electrical and
electronic products, aviation, automotive, packaging, machinery and medical devices.

76

MALEZYA İŞ YAPMA KILAVUZU / MALAYSIA BUSINESS GUIDE

HELAL GIDA
Diğer taraftan helal ürünler 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.

HALAL FOOD
On the other hand, joint investment opportunities between
Malaysia and Turkey in the field of halal products can be
beneficial. Not only halal food, but also halal cosmetics and
Islamic finance sectors are also among the sectors that have
potential for new generation investors.
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ELEKTRIK-ELEKTRONIK
2017 yılında Malezya’da imalat sektöründe yapılan yabancı yatırımların %84,5’i
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.

ELECTRICS –
ELECTRONICS
84.5% of the foreign investments made in the manufacturing sector in Malaysia in 2017 were in the electrics and electronics sector. The investments
have been made intensely from Singapore, Netherlands, Japan and Germany.
There is investment potential in various strategic sectors in Malaysia such as
R&D financing and smart manufacturing especially for the implementation of
Industry 4.0.
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MEDIKAL

MEDICAL

Medikal sektörü de Malezya hükümeti tarafından yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörler arasında sayılmaktadır. Sektörde, 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 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.

The medical sector is also considered among the industries that has high growth
potential by the Malaysian government. More than 200 manufacturers take part in
this sector and support Malaysia in its goal of becoming a promising global medical
device manufacturing center. The production of components and parts related to
medical imaging devices such as X-ray machines, computed tomography scanners,
ultrasound and nuclear imaging systems, and magnetic resonance imaging (MRI)
systems offers significant potential for investors in Malaysia.
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YENILENEBILIR ENERJI
Malezya hükümeti, 2016’da açıkladığı politikalar ve teşvikler yoluyla Yenilenebilir Enerji 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.
Enerji verimlilik sistemleri ve teknolojilerinin üretimi ve kullanımının benimsenmesi amacıyla üretilecek nitelikli makineler ve bileşenler için hükümet teşvikleri
ve ithalatta vergi muafiyetleri mevcuttur.

RENEWABLE ENERGY
The Malaysian government supports Renewable Energy practices as per the
policies and incentives announced in 2016. In line with the continuous increase in energy prices in Malaysia over the years, energy efficiency measures are
needed to be taken in order to ensure efficient use of energy and to minimize
waste. Government incentives and import tax exemptions are available for
qualified machines and components to be manufactured in order to adopt the
generation and use of energy efficiency systems and technologies.
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MALEZYA’DAKİ
TÜRK YATIRIMLARI
TURKISH
INVESTMENTS
IN MALAYSIA
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Malezya’da yaklaşık 350 milyon dolar değerinde Türk yatırımı bulunmaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının
Asya’da yaşadığı düşünüldüğünde Malezya’nın gerek bölgedeki stratejik konumu gerekse iki ülke halkının birbirine
duyduğu sempati ve ülkemizle çok daha fazla ticaret yapma
isteği nedeniyle Türk firmaları için çok sayıda sektörde işbirliği olanağı ve ihracat potansiyeli barındıran bir ülke olduğu
düşünülmektedir.
There is approximately 350 million dollars worth of Turkish
investment in Malaysia. Considering that nearly half of the
world’s population lives in Asia, due to Malaysia’s strategic
location in the region, the sympathy of the people of the two
countries for each other and their desire to do more business with our country, it is considered to be a country with
opportunities for cooperation and export potential in many
sectors for Turkish companies.
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TÜRK YATIRIMCILARIN
PROBLEMS FACED BY
KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR TURKISH INVESTORS
Bazı sektörlerde Malezyalı ortak olmadan yatırım yapılma imkanının bulunmaması
ve güvenilir yerel ortak bulmanın zorluğu.

It is not possible to invest without a Malaysian partner in some sectors and it is
difficult to find a reliable local partner.

Kamu ihalelerinde yabancı şirketlerin ihaleye katılabilmek için yerel bir ortak ile anlaşması zorunluluğu.

In public tenders, foreign companies are required to agree with a local partner to
participate in the tender.

Bankada hesap açabilmek için birçok evrağın yanı sıra, gelir şartı aranması.

In order to open an account at the bank, there is income requirement as well as
many required documents.

Hesaptan döviz çekilmek istendiğinde bozdurulup Malezya Ringiti’ne çevrilerek
ödeme yapılması.

When you want to withdraw foreign currency from the account, it is converted into
Malaysian Ringgit.

Kalifiye personel bulma konusunda yaşanan sıkıntılar.

Difficulties in finding qualified personnel.

Çalışma izni ve vize konularındaki bürokratik işlemler.

Bureaucratic procedures on obtaining work permits and visa issues.
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ANLAŞMA VE
PROTOKOLLER
AGREEMENTS AND
PROTOCOLS
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2011’de FNSS ve DRB-Hicom arasında Malezya ordusu için
257 adet PARS 8x8 zırhlı muharebe aracı üretim anlaşması
imzalanmış olup teslimatlarda sona yaklaşılmıştır.

In 2011, FNSS and DRB-Hicom signed a contract to
manufacture 257 PARS 8x8 Wheeled Armored Vehicles for
the Malaysian Armed Forces. Deliveries under this contract is
approaching to the end.

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması:
25 Şubat 1998’de imzalanmış; 9 Ağustos 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilateral Investment Treaty (BIT):
Signed on February 25, 1998; and entered into force on August 9, 2000.

Serbest Ticaret Anlaşması (STA):
17 Nisan 2014’te imzalanmış, 01.08.2015’te yürürlüğe girmiştir.

Free Trade Agreement (FTA):
Signed on April 17, 2014 and entered into force on 01.08.2015.

İslamofobi ile Mücadeleye Yönelik İletişim Projesi:
2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Malezya ile mutabakat zaptı imzalanmıştır.

Communication Project for Combating Islamophobia:
A memorandum of understanding was signed with Malaysia within the scope of the
2019 Kuala Lumpur Summit.
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Work4Malaysia Protokolü:
2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Mental HR ve Mahawangsa Consultancy
şirketleri arasında, Malezyalı gençlerin Türkiye’de farklı alanlarda eğitim, iş ve staj
fırsatlarından faydalanması için imzalanmıştır.

Work4Malaysia Protocol:
Within the scope of the 2019 Kuala Lumpur Summit, Mental HR and Mahawangsa
Consultancy companies were signed in order for Malaysian youth to benefit from
education, job and internship opportunities in different fields in Turkey.

İnsansız Hava Aracı Üretimi Geliştirilmesine Yönelik İyi Niyet Anlaşması:
İki ülke arasında savunma alanında BAYKAR Makine ve Malezyalı TEGAC şirketleri
arasında yapılmıştır.

Goodwill Agreement for the Development of Unmanned Aerial Vehicle
Production:
An agreement is concluded by BAYKAR Makina and Malaysian TEGAC companies
in the field of defense between the two countries.

Silah ve Ekipman Üretimi Alanında İyi Niyet Anlaşması:
TİSAŞ ve Malezyalı silah üretim firması KOP Mantap şirketleri arasında imzalanmıştır.

Goodwill Agreement in the Field of Arms and Equipment Production:
It was concluded between TİSAŞ and Malaysian arms manufacturing company KOP
Mantap.

Yazılım Tabanlı Telsiz Teknoloji Transferi İyi Niyet Anlaşması:
ASELSAN ile Malezyalı Sapura şirketler grubu arasında imzalanmıştır.

Goodwill Agreement for Software Defined Wireless Technology Transfer:
It was signed between ASELSAN and Malaysian Sapura Group.

Diğer anlaşma ve protokoller:
Malezyalı deniz muharebe firması BHIC ADT ile “Malezya Deniz Kuvvetleri Gemileri
İçin Savaş Yönetim Sistemi Yazılımı ve Sistem Entegrasyonu Alanında (Modernizasyon ve Yeni Platform Üretimi) Ortak Çalışma Anlaşması” imzalayan HAVELSAN, AR
Eastern şirketiyle “Malezya Hava Kuvvetleri Batı ve Doğu Bölgeleri Komuta Kontrol
Sistemleri Entegrasyonu, Yedek Sistem Oluşturulması ve Malezya Hava Kuvvetlerinin
Komuta, Kontrol, Muhabere, Bilgisayar İstihbarat, Gözetleme ve Keşif Yazılımı İhtiyaçları için İyi Niyet Anlaşması”, Malezyalı endüstri şirketi BIT ile “Malezya Kara Kuvvetleri Siber Savunma Taktik Operasyon Merkezi Projesi için İyi Niyet Anlaşması” ve
Malezya’da deniz gözetleme sistemi üreten AMP Group ile “Sahil Radar Gözetleme
Sistemi Projesi İyi Niyet Anlaşması”na imza atmıştır.

Other agreements and protocols:
HAVELSAN signed a “Joint Working Agreement in the Field of Combat Management
System Software and System Integration (Modernization and New Platform
Production) for Malaysian Navy Ships” with Malaysian naval combat firm BHIC ADT,
and also concluded the following agreeements: “Goodwill Agreement for Malaysian Air
Force Western and Eastern Regions Command Control Systems Integration, Backup
System Creation and Malaysian Air Force’s Command, Control, Communication,
Computer Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Software Needs” with AR
Eastern company, “Goodwill Agreement for Malaysian Land Forces Cyber Defense
Tactical Operations Center Project” with Malaysian industrial company BIT and a
“Coastal Radar Surveillance System Project Goodwill Agreement” with AMP Group,
which manufactures maritime surveillance system in Malaysia.

TUYAR ile Yonga Teknoloji şirketleriyle Malezyalı yazılım firması Silterra arasında “Mikroçip Üretimi Konusunda İyi Niyet Anlaşması imzalanmıştır.
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A Goodwill Agreement on Microchip Production has been signed between TUYAR
and Yonga Teknoloji companies and Malaysian software company titled Silterra.

MALEZYA’NIN ÜYESİ OLDUĞU YEREL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR
MALAYSIA’S MEMBERSHIP IN INTERNATIONAL AND REGIONAL ORGANISATIONS

Birleşmiş Milletler (BM)
United Nations (UN)

Güneydoğu Asya
Uluslar Birliği (ASEAN,
kurucu üye)
Association of South-East
Asian Nations (ASEAN,
founding member)

ASEAN Bölgesel
Forumu (ARF)

Doğu Asya Zirvesi
(EAS)

ASEAN Regional
Forum (ARF)

East Asia Summit
(EAS)

Gelişen Sekiz Ülke
(D-8)

İslam İşbirliği Teşkilatı
(OIC)

Asya-Pasifik
Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı (APEC)

Asya Altyapı Yatırım
Bankası (AIIB)

Eight Developing
Countries
(D-8)

Organization of
Islamic Cooperation
(OIC)

Asia-Pacific Economic
Cooperation
Organization (APEC)

Asian Infrastructure
Investment Bank
(AIIB)

Uluslararası Kalkınma
Birliği (IDA)

İslam Kalkınma Bankası
(IDB)

Uluslararası Ödemeler
Bankası (BIS)

International
Development
Association (IDA)

Islamic Development
Bank (IDB)

Bank for International
Settlements (BIS)

Dünya Ticaret Örgütü
(WTO)
World Trade
Organization
(WTO)

Asya’da İşbirliği ve Güven
Arttırıcı Önlemler Konferansı
(CICA, gözlemci üye)
Conference on Cooperation and Confidence Building
Measures in Asia (CICA,
observer member)

Dünya Bankası (WB)

Uluslararası Para Fonu
(IMF)

World Bank (WB)

International Monetary
Fund (IMF)

G-15

G-77
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Birleşmiş Milletler Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO)

Uluslararası Atom
Enerjisi Ajansı (IAEA)

Uluslararası Sivil
Havacılık Örgütü (ICAO)

Uluslararası Kızılhaç ve
Kızılay Hareketi (ICRM)

Food and Agriculture
Organization of the United
Nations (FAO)

International Atomic
Energy Agency (IAEA)

International Civil
Aviation Organization
(ICAO)

International Finance
Corporation (IFC)

The International Red
Cross and Red Crescent
Movement (ICRM)

Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO)

Uluslararası Denizcilik
Örgütü (IMO)

Çok Taraflı Yatırım
Garanti Ajansı (MIGA)

Birleşmiş Milletler Batı
Sahra’da Referandum
Misyonu (MINURSO)

Birleşmiş Milletler Demokratik
Kongo Cumhuriyeti Misyonu
(MONUSCO)

International Labor
Organization (ILO)

International Maritime
Organization (IMO)

Multilateral Investment
Guarantee Agency
(MIGA)

United Nations Mission for
the Referendum in Western
Sahara (MINURSO)

United Nations Organization
Stabilization Mission in the DR
Congo (MONUSCO)

BM Afrika Birliği Darfur
Ortak Barış Gücü
(UNAMID)

BM Ticaret ve Kalkınma
Konferansı (UNCTAD)

Bağlantısızlar Hareketi
(NAM)

Pasifik Adaları Forumu
(PIF, diyalog ortağı)

Daimi Hakemlik
Mahkemesi (PCA)

Non-Aligned Movement
(NAM)

Pacific Islands Forum
(PIF, dialogue partner)

Permanent Court of
Arbitration (PCA)

Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü (UNESCO)
United Nations Educational,
Scientific and Cultural
Organization (UNESCO)

Birleşmiş Milletler
Sınai Kalkınma Örgütü
(UNIDO)

BM Lübnan Geçici
Gücü (UNIFIL)
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Uluslararası Finans
Kurumu (IFC)

United Nations
Industrial Development
Organization (UNIDO)
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UN Interim Force In
Lebanon (UNIFIL)

UN African Union
Darfur Joint Peace
Force (UNAMID)

BM Abyei için Geçici
Güvenlik Gücü (UNISFA)
UN Interim Security
Force for Abyei
(UNISFA)

United Nations
Conference on Trade and
Development (UNCTAD)

BM Liberya Misyonu
(UNMIL)
UN Mission in Liberia
(UNMIL)

FAYDALI LINKLER
USEFUL LINKS
Ministry of International Trade and Industry (MITI) / www.miti.gov.my
Malaysian Investment Development Authority (MIDA) / www.mida.gov.my

Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) /
www.midf.com.my

Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) /
www.matrade.gov.my

Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM Berhad) /
www.sirim.my

Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank) / www.exim.com.my

Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank) / www.exim.com.my

InvestKL Corporation (InvestKL) / www.investkl.gov.my

Department of Standards Malaysia (Standards Malaysia) /
www.jsm.gov.my

Halal Industry Development Corporation (HDC) / http://www.hdcglobal.com/
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DİPLOMATİK
MİSYON TEMSİLCİLİKLERİ
T.C. KUALA LUMPUR BÜYÜKELÇİLİĞİ

TR KUALA LUMPUR EMBASSY

İş Adresi

: 207, Jln Tun Razak, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur, Malezya
İş Telefonu : +60 3-2030 0100
E-mail
: embassy.kualalumpur@mfa.gov.tr

Business Address : 207, Jln Tun Razak, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur, Malaysia
Office Phone No. : +60 3-2030 0100
E-mail
: embassy.kualalumpur@mfa.gov.tr

T.C. KUALA LUMPUR BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

TR KUALA LUMPUR EMBASSY TRADE CONSULTANCY

İş Adresi

: Hampshire Place Offisi A-13-2, 157 Hampshire No:1 Jalan Mayang
Sari, 50450, Kuala Lumpur/MALEZYA
İş Telefonu : (+603) 2163 0910
Faks
: (+603) 2163 0911
E-mail
: kualalumpur@ticaret.gov.tr

Business Address : Hampshire Place Office A-13-2, 157 Hampshire No:1 Jalan Mayang
Sari, 50450, Kuala Lumpur/MALAYSIA
Office Phone No. : (+603) 2163 0910
Fax No.
: (+603) 2163 0911
E-mail
: kualalumpur@ticaret.gov.tr

MALEZYA BÜYÜKELÇİLİĞİ

MALAYSIA EMBASSY

İş Adresi : Mahatma Gandhi Cad. No: 58, 06700 G.O.P., Ankara / Türkiye
İş Telefonu : 446 35 47 – 48
Faks
: 446 41 30
E-mail
: malankara@kln.gov.my

Business Address : Mahatma Gandhi Cad. No: 58, 06700 GOP, Ankara / Turkey
Office Phone No. : 446 35 47 – 48
Fax No.
: 446 41 30
E-mail
: malankara@kln.gov.my

MALEZYA İSTANBUL KONSOLOSLUĞU

MALAYSIA ISTANBUL CONSULATE

İş Adresi

: Halaskargazi Cad. No: 266 Çankaya Apt. Daire 7 Şişli 80020
İstanbul / Türkiye
İş Telefonu : 0539 730 88 16
Faks
: (0212) 247 13 75

Business Address : Halaskargazi Cad. No: 266 Çankaya Apt. Daire 7 Şişli 80020
İstanbul / Turkey
Office Phone No. : 0539 730 88 16
Fax No.
: (0212) 247 13 75

MATRADE ISTANBUL

MATRADE ISTANBUL

İş Adresi

Business Address : Büyükdere Caddesi Maya Akar Center Plaza No. 76 / 20 34394
Esentepe, İstanbul / Turkey
Office Phone No. : +90 212 217 8003
Fax No.
: +90 212 217 8005
E-mail
: istanbul@matrade.gov.my

: Büyükdere Caddesi Maya Akar Center Plaza No. 76 / 20
34394 Esentepe, İstanbul / Türkiye
İş Telefonu : +90 212 217 8003
Faks
: +90 212 217 8005
E-mail
: istanbul@matrade.gov.my
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REPRESENTATIVE OFFICES
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TÜRKIYEMALEZYA
İŞ KONSEYI
ÜYELERI
THE MEMBERS OF
TURKEY AND MALAYSIA
BUSINESS COUNCIL
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YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE NAKLİYAT A.Ş.
YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE NAKLİYAT A.Ş. yüksek kalite standartlarına sahip üretim anlayışı, geniş ürün yelpazesi ve gıda sektörüne kazandırdığı katma değerli ürünleri ile global bir marka olma yolunda hızla ilerlemektedir.
Türkiye pazarında 65 ilde bayilik ve 81 ilde ulusal mağazalar dâhil olmak üzere 60 binden fazla perakende noktasında, ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunmaktadır. Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarında faaliyetlerini
sürdürürken, 100’den fazla ülkeyle ticaret gerçekleştirmektedir. Kalite, yenilik ve müşteri memnuniyetini ilk sıraya
koyan şirket; ISO 9000, ISO 22000, BRC, IFS, Halal Food gibi kalite belgelerine sahip olup Avrupa Birliği’nin gıda
üretim normlarına uygun üretim yapma seviyesinde olduğunu da tescillemiştir.

Hasan GÜMÜŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
İş Konseyi Başkanı
Chairman of the Board of
Directors - Business Council
Chairman
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YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE NAKLİYAT A.Ş. is rapidly advancing to become a global brand with its high quality standards, wide range of products and value added products it has brought to the food industry. It offers
its products to its customers in more than 60 thousand retail points, including dealerships in 65 provinces and
national stores in 81 provinces within the Turkish market. While carrying out its operations in America, Europe,
Africa and Asia, it conducts trade with more than 100 countries. The company, which puts quality, innovation
and customer satisfaction first, has quality certificates such as ISO 9000, ISO 22000, BRC, IFS, Halal Food and
proved with these documents that it has achieved the level of production in compliance with food production
norms of European Union.
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General Manager Advisor

TÜRK HAVA YOLLARI TEKNIK A.Ş.
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’nın Uçak Bakım Onarım Ve Yenileme (MRO) sektöründe hizmet veren dünyanın yedinci büyük şirketidir.
Başta Türk Hava Yolları olmak üzere dünyadaki pek çok havayolunun yılda 600’den fazla uçağına dünya standartlarında MRO hizmeti vermektedir. SHGM ve otuzdan fazla ülkede 70’ten fazla sertifika ile yetkilendirilmiştir. TCI
(Uçak Kabin içi Ekipman Tasarımı ve Üretimi), TSI ( Uçak Koltuk Tasarım ve Üretimi), CORNEA AERO SYSTEMS
(Uçak Kabin İçi Eğlence Sistemleri Tasarım ve Üretimi), TNC (Uçak Nasel Bakımı), TEC (Uçak Motoru Bakımı)
konularında dünyanın en ileri tasarım, üretim ve bakım faaliyetlerinde de bulunmaktadır.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. of the Turkish Airlines Corporation, is the seventh largest company in the world that
provides services in the Aircraft Maintenance, Repair and Operations (MRO) sector.
It provides world-class MRO service to more than 600 aircrafts of many airlines in the world, especially Turkish
Airlines. It is authorized by the General Directorate of Civil Aviation and more than 70 certificates in more than
thirty countries. It also engages in advanced design, production and maintenance activities on TCI (Airplane Cabin Equipment Design and Production), TSI (Airplane Seat Design and Production), CORNEA AERO SYSTEMS
(Airplane Cabin Entertainment Systems Design and Production), TNC (Aircraft Nacelle Care), TEC (Aircraft Engine
Maintenance).

Halil TOKEL
Genel Müdür Danışmanı
İş Konseyi Başkan Yardımcısı
General Manager Advisor
Business Council Vice Chairman
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SILA DANIŞMANLIK BİLİŞİM SAĞLIK
İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş.
SILA DANIŞMANLIK BİLİŞİM SAĞLIK İNŞ. TİC. A.Ş., sağlık sektörüne 1997 yılında girmiştir. Türkiye’den olduğu
kadar başta komşu ülkeler olmak üzere yurt dışından da sağlık hizmetleri ve yatırımlarında danışmanlık, proje ortaklığı, yatırım ortaklığı yapan firma, bir yandan ürettiği çözüm önerileri ve projelerin haklı gururunu yaşamaktadır.
TTT WORLD® markası ile “Milli ve Yerli” üretim ilkesinin medikal alandaki temsilcilerinden biridir. Kurduğu enjektör
fabrikası, kan tüpü fabrikası, serum seti fabrikası ve diğer medikal malzeme merkezleri ile hem ülkemizin ihtiyaçlarını gidermekte ve hem de bu alandaki dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmaktadır.

Emre ÇALIŞKAN
Genel Müdür Yardımcısı
İş Konseyi Başkan Yardımcısı

SILA DANIŞMANLIK BİLİŞİM SAĞLIK İNŞ. TİC. A.Ş. entered the health sector in 1997. The company, which
provides consultancy, project partnership, investment partnership in health services and investments from Turkey and from abroad and especially from neighboring countries, is being proud of its successful solutions and
projects. It is one of the medical representatives of the “National and Local” production principle with the TTT
WORLD® brand. With its injector factory, blood tube factory, serum set factory and other medical equipment
centers, it meets the needs of our country and eliminates our foreign dependency in this field.

Vice General Manager
Business Council Vice Chairman
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ALBARAKA TÜRK
ALBARAKA TÜRK, Türkiye’nin ilk katılım bankası ve Borsa İstanbul’da işlem gören tek katılım bankasıdır.
Albaraka Türk, istikrarlı bir biçimde genişleyen müşteri tabanına, Türkiye çapına yayılan 228 şube ve 2 yurt dışı
şubesinin yanı sıra alternatif dağıtım kanallarından oluşan yaygın hizmet ağıyla kusursuz bir deneyim sunmaktadır.
Sağlam finansman olanaklarıyla küresel ölçekte üç kıtada iştirakleri ve temsilcilikleriyle faaliyet yürüten ABG; 17
ülkede, 12 banka, iki temsilcilik ve bir yatırım şirketi ile kaliteli ve kesintisiz hizmet vermektedir. Bankanın Türkiye’nin yanı sıra Bahreyn, Cezayir, Güney Afrika, Lübnan, Mısır, Pakistan, Sudan, Suriye, Fas, Tunus, Ürdün’de
grup bankaları, Suudi Arabistan’da yatırım şirketi, Irak’ta şubesi ve Almanya’da dijital bankası ile Endonezya,
Libya temsilcilik ofisleri bulunmaktadır. 2019 yıl sonu itibarıyla Banka’nın toplam şube sayısı 703, toplam çalışan
sayısı ise 12.662’dir.

ALBARAKA TÜRK is the first participation bank of Turkey and the only participation bank traded in Borsa Istanbul.
Albaraka Türk offers a flawless experience to its steadily expanding customer base with its extensive service
network consisting of 228 branches spread across Turkey and 2 foreign branches as well as alternative distribution channels.
ABG, which operates with its subsidiaries and representative offices on three continents on a global scale with its
solid financing opportunities, provides quality and uninterrupted service with 12 banks, two representative offices
and one investment company in 17 countries. In addition to Turkey, the Bank has group banks in Bahrain, Algeria,
South Africa, Lebanon, Egypt, Pakistan, Sudan, Syria, Morocco, Tunisia, Jordan, an investment company in Saudi Arabia, a branch in Iraq and a digital bank in Germany and it has representative offices in Indonesia and Libya.
As of the end of 2019, the Bank’s total number of branches is 703 and the total number of employees is 12,662.

Murat CANKAY
Yönetici
Executive
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ALFA BETA PROMOSYON
Şirket 2007 yılında Sevim Erengil tarafından kurulmuştur. Merkez ve üretim yeri Gaziosmanpaşa-İstanbul’da 35
makine ve 50 işçi ile kurulmuştur. İş kıyafetlerine yönelik tekstil ürünleri ve promosyon sektöründe kullanılacak
Teknik Tekstiller üretmekteyiz. İş elbiseleri dahil olmak üzere tekstil ürünlerinde üretici olarak hizmet vermekteyiz.
Üretimini yaptığımız tekstil ve kumaşlarda uzmanız. Personelimiz eğitimlidir ve firmamız sahada gerekli sertifikalara
sahiptir. Ulusal ve uluslararası global firmaların tedariğinde tasarımdan üretime üretici olarak hizmet vermekteyiz.
Ayrıca 2020 Mart ayı itibari ile üretici olarak ulusal ve halka açık birçok firmaya maske, tulum, body bag gibi
medikal tekstil ürünlerini tedarik etmekteyiz. Polyester grubu kumaş ithalatı da mevcuttur ve kumaş satışlarımız
mevcuttur. Şirketimiz KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Teşkilatı), İTKİB (İstanbul Tekstil ve
Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri), İHKİB (İstanbul Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri) ve Ticaret Odası üyesidir. Sertifikamızı (KADINLARA AİT) WeConnect International’dan aldık. Ozum-Goldmansacs 10.000 Kadın Programı komite
üyesiyiz, aynı zamanda PWN Türkiye üyesiyiz.

Sevim ERENGIL
Firma Sahibi
Owner
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ALFA BETA PROMOTION was found in 2007 by SEVIM ERENGIL while the Headquarters and Production site
is in G.O.Pasa_Istanbul with 35 machines and 50 workers. We manufacture textile products for workwear and
Technic Textiles to be used in promotional sector. *We are serving as a manufacturer in textile products including
work clothes, *We are an expert in textiles and fabrics of which we produce. The staff is trained and the company owns necessary certifications in the field. We serve as manufacturers from design to manufacturing in the
supply of nnational and international global companies. We also supply medical textile products such as masks,
overalls, body bags to many national and public companies as a manufacturer as of March 2020. Also Polyester
group fabric imports are available and we have our fabric sales.*The company is a member of KOSGEB (Small
and Medium Enterprises Development Organization) , ITKIB (Istanbul Textile and Apparel Exporter Associations),
IHKIB (Istanbul apparel Exporter Associations) and Chamber of Commerce. We got our certification (WOMEN
OWNED) from WeConnect International. We a committee member of the Ozum-Goldmansacs 10,000 Women
Programme, also a member of PWN Turkey.
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AYKAR DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İNŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ
AYKAR DANIŞMANLIK, 2002 yılında kurulmuştur ve ana ülke Türkiye dahil olmak üzere 4 ülke ofisi, 3 partner ofisle
danışanlarına hizmet vermektedir. Türkiye, İngiltere, Kuzey Kıbrıs ve Bulgaristan ülke ofislerinin yanı sıra Almanya,
Ukrayna, ve Güney Azerbaycan partner ofisleri aracılığıyla yerel adaptasyonu kuvvetli global düşünme kabiliyetiyle
çeşitli ülkelere hizmet vermektedir. Genellikle büyük, orta boy aile işletmelerine ve çok uluslu işletmelere butik
hizmet veren bir danışmanlık şirketidir. Hizmetlerimiz kapsamında, yönetim kurulu danışmanlığı, birleşme&satın
alma, aile ofisi, entegre raporlama ve finans mühendisliği hizmetleri bulunmaktadır.
Kobilerin Uzak Asya ülkeleriyle olan ticaretlerinde güvenli ticaret faktörü önceliğini korurken ülkelerimiz arasındaki
sıcak ilişkiler sebebiyle Türkiye’de yerleşik Malezyalı kamu kurumlarıyla iletişime geçilerek şirket teyidi sağlamak,
sürdürülebilir güvenli ticaret için önem arz etmektedir.
Teknoloji ekosistemindeki şirketler açısından dijital dönüşüme öncülük eden Malezya ve komşu ülkesi Singapur dünyaya açılmak için önemini korurken etkili regülasyonlarıyla sektörel liderliği içinde barındırmaktadır. Teknoloji alanında
çevik regülasyonlarıyla Almanya, Singapur ve Malezya aynı segmentte yer almaktadır. Bu noktada Malezya, teknoloji
şirketlerinin ve Ar-Ge odaklı şirketlerin asya pasifik pazarına entegrasyonunda değerli bir giriş kapısıdır.
AYKAR CONSULTANCY was established in 2002 and serves its customers with 4 country offices and 3 partner
offices, including its main country Turkey. It provides services to various countries with its local adaptation and
global thinking ability through its Turkey, UK, Northern Cyprus and Bulgaria country offices as well as its partner
offices in Germany, Ukraine and South Azerbaijan. It is a consulting company that mainly provides boutique services to large, medium-sized family businesses and multinational businesses. Its services include board consultancy, mergers & acquisitions, family office, integrated reporting and financial engineering services.

Fatih YÜCEL
Yatırımlar Koordinatörü
Coordinator for Investments

While maintaining the priority of the safe trade factor in the trade of SMEs with Far Asian countries, it is important
to provide company confirmation by contacting Malaysian public institutions located in Turkey due to the warm
relations between our countries, for sustainable safe trade.
Malaysia and its neighboring country Singapore, leading digital transformation in terms of companies in the technology ecosystem, maintain their importance in order to open up to the world and have sectoral leadership with
effective regulations. Germany, Singapore and Malaysia are in the same segment as well with their agile regulations in the field of technology. In this regard, Malaysia is a valuable gateway for the integration of technology
companies and R&D oriented companies into the Asian pacific market.
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BOZANKAYA
BOZANKAYA, şehirler için toplu ulaşımda yatırım ve işletme maliyetleri açısından en ideal çözümleri sunan inovatif
bir şirkettir. Çevreye zarar vermeyen, enerji tasarrufu sağlayan ve gürültüsüz çalışan araçlar geliştirmekte ve üretmektedir. 1989 yılında Almanya’da %100 Türk sermayeli bir Ar-Ge şirketi olarak kurulmuştur. 2003 yılında Türkiye’ye adım atmış ve yatırımlarını bu Ar-Ge şirketinin yıllar içinde edindiği bilgi birikiminin üzerine inşa ederek bugün
Türkiye’de çok daha güçlü bir marka haline gelmiştir. Fikri mülkiyet hakları kendisine ait olan araçlarını Ankara’daki
tesislerinde üretmektedir ve Türkiye’nin ilk yerli %100 elektrikli otobüsünü üreten firma unvanı Bozankaya’ya aittir.
2016 yılında Siemens Mobility ile konsorsiyum ortaklığı kuran Bozankaya, Tayland metro ihalesini kazanmıştır.
Buraya her biri 4 vagondan oluşan toplam 88 metre uzunluğundaki trenler yapmıştır. 2019 yılında Romanya Temeşvar(16+24 adet opsiyonlu tramvay), Yaş(16 tramvay) ve Bükreş(100 trolleybüs) şehirlerinde ihaleler kazandı.
İlk araçların teslimatı 2020’nin son çeyreğinde gerçekleşecektir.

Yiğit BELİN
Satış, İş Geliştirme ve İhale
Müdürü
Head of Sales, Business
Development and Bidding
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BOZANKAYA is an innovative company that offers the most ideal solutions in terms of investment and operating
costs in public transportation for cities. The company develops and produces vehicles that do not harm the environment, save energy and work without making any noise. It was established in Germany in 1989 as an R&D
company with 100% Turkish capital. It stepped into Turkey in 2003 and has become a much stronger brand in
Turkey today, building on the knowledge that this R&D company has acquired over the years. It manufactures its
vehicles, the intellectual property rights of which is owned by it, in its facilities in Ankara and Bozankaya is the first
company that produced the first domestic 100% electric bus of Turkey. Having established a consortium partnership with Siemens Mobility in 2016, Bozankaya won the Thailand subway tender. Within the scope of this project,
it constructed trains with a total length of 88 meters, each consisting of 4 wagons. The company won tenders
in Romania in 2019 in Te-musvar (16 + 24 optional trams), Iasi (16 trams) and Bucharest (100 trolleybuses). The
first vehicles will be delivered in the last quarter of 2020.
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DORÇE PREFABRİK YAPI VE
İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
DORÇE PREFABRİK YAPI VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş., 1982’de kurulan, dünya çapındaki tecrübesi ile en
zor iklim koşulları altında, yüksek kalite ile mühendislik, tedarik ve inşaat servisleri veren Türk ana müteahhit firmasıdır. Petrol, doğal gaz, enerji, maden, rafineri ve inşaat sektörlerine, hükümet makamlarına (bakanlıklar, valilikleri
elçilikler, vb.), askeriyelere, uluslararası örgütlere ve kar amacı gütmeyen kurumlara, vb. dahil olmak üzere pek çok
proje tamamlamıştır. Aylık 160.000 m2 prefabrik yapı üretim kapasitesi ile dünyadaki en büyük prefabrik çelik yapı
üretim tesislerinden birine sahiptir.
DORÇE PREFABRİK YAPI VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş is a Turkish main contractor company, which was
established in 1982 and provides engineering, supply and construction services with the highest quality under
the most difficult climatic conditions with its worldwide experience. It has completed many projects for sectors
including oil, natural gas, energy, mining, refinery and construction industries, government authorities (ministries,
governorates, embassies, etc.), military, international organizations and for non-profit organizations, etc. It has
one of the largest prefabricated steel structure production facilities in the world, with a monthly prefabricated
production capacity of 160,000 m2.

Geldimurat ANNAGELDIYEV
Genel Müdür Yardımcısı
Vice General Manager
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FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş.
FNSS, ihtiyaca özel, etkin, güvenilir ve yenilikçi paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar tasarlayan, üreten ve alanında
dünya liderleri arasında kabul edilen bir kara savunma sistemleri firmasıdır. Ürünleri, farklı ülkelerdeki kullanıcılar
tarafından tercih edilen FNSS, bugüne kadar, 4.000’in üzerinde zırhlı muharebe aracını kullanıcılarına teslim etmiştir. FNSS’nin yarattığı geniş ürün ailesi; 15 ton sınıfında paletli zırhlı araçlardan orta ağırlık sınıfı tanka; 4x4’ten 8x8
taktik tekerlekli zırhlı araçlara; seyyar yüzücü hücum köprüsünden zırhlı istihkâm iş makinesine ve insanlı ve insansız kulelere kadar uzanıyor. FNSS dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinin kara savunma sistemlerine yönelik
ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra talep edildiğinde bu ülkelere yerel üretim için teknoloji transferi de yapmaktadır.
FNSS 2000 yılından beri Malezya Silahlı Kuvvetleri’nin Zırhlı Muharebe Araçları ihtiyaçlarını karşılamak üzere projeler gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede 2000-2010 yılları arasında 3 proje tamamlanmış olup 2011’de sözleşmesi
imzalanan Tekerlekli Zırhlı Araç projesinde ise teslimatlarda sona yaklaşılmıştır. Projeler kapsamında Malezya’ya
teknoloji ve know-how transferi gerçekleştirilerek tasarım, geliştirme, üretim, lojistik destek alanlarında yerel kabiliyetlerin geliştirilmesi de hedeflenmiştir.

Kadir Nail KURT
Genel Müdür & CEO
General Manager & CEO
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FNSS is a land defense systems company that designs and manufactures tailor-made, effective, reliable and
innovative tracked and wheeled armored vehicles and is accepted among the world leaders in its field. FNSS,
whose products are preferred by users in different countries, has delivered over 4,000 armored combat vehicles
to its users so far. Wide product family created by FNSS ranges; from tracked armored combat vehicles in the 15
ton class to medium weight class tank; from 4x4 to 8x8 tactical wheeled armored vehicles; from the armoured
amphibious assault bridge to the armored engineering combat earthmover and manned and unmanned turrets.
In addition to meeting the needs of the armed forces of friendly and allied countries for land defense systems,
FNSS also transfers technology to these countries for local production when requested. FNSS has been carrying
out projects to meet the Armored Combat Vehicles needs of the Malaysian Armed Forces since 2000. Within this
framework, 3 projects were completed between 2000 and 2010, and the Wheeled Armored Vehicle project, the
contract of which was signed in 2011, is approaching to the end. Within the scope of the projects, it is also aimed
to develop local capabilities in the fields of design, development, production and logistics support by transferring
technology and know-how to Malaysia.
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GEOMEK MÜHENDISLIK GEOTEKNIK
PROJE MADEN İNŞ. TAAH. TIC. LTD. ŞTI.
GEOMEK MÜHENDİSLİK, 2010 yılında kuruluşundan bugüne kadar resmi kurumlar ve birçok özel firma ile çalışmalarını sürdürmektedir. Firmanın ana faaliyetleri kapsamında, ulusal ve uluslararası mühendislik ve müşavirlik
hizmetleri yer almaktadır. “Sağlıklı kentleşmenin temelleri sağlam zemin üzerine atılmalıdır” ilkesini benimseyen
firma; üst yapı müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri, alt yapı müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri, taahhüt hizmetleri, şehir bölge planlama müşavirlik hizmetleri, maden prosesleri süreçleri, deniz yapıları müteahhitlik ve müşavirlik
hizmetleri ve enerji santralleri müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri alanlarında da hizmet sunmaktadır.

GEOMEK MÜHENDİSLİK has been working with public institutions and many private companies since its establishment in 2010. The company’s main activities include national and international engineering and consultancy
services. Adopting the principle of “the foundations of healthy urbanization should be laid on solid ground”, the
company also provides services in the fields of superstructure contracting and consultancy services, infrastructure contracting and consultancy services, contracting services, city regional planning consultancy services,
mining processes, marine structures contracting and consultancy services and power plants contracting and
consultancy services.

Seha Enis KIRBAŞOĞLU
Genel Müdür
General Manager
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GES MÜHENDİSLİK
GES Mühendislik, Savunma ve Havacılık sektöründe; geliştirdiği özgün alt sistemlerle ana yüklenici firmaların
Seviye 1 alt yüklenicisi olmak ve aynı zamanda katma değerli mühendislik, üretim ve test hizmetleri vermek vizyonuyla, 2013 yılında, Ankara’da faaliyetlerine başlamıştır. GES Mühendislik; kara ve hava platformlarına yönelik
mekanik ve elektro-mekanik alt sistem, bileşen ve parçaların tasarımını ve üretimini gerçekleştiriyor. Kuruluşundan
itibaren hızlı bir büyüme sergileyen GES Mühendislik, bugün; 28’i mühendis olmak üzere, 90 kişilik bir ekibe sahip
olan, makine parkında 22 farklı tezgâh ve cihaz bulunan, 11 tane ürün ailesi geliştirmiş, ürünleri yurt içinde ve yurt
dışında kullanıma girmiş bir firma haline gelmiştir.

Arzu BAYTAR ÇIMEN
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of Directors
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GES Engineering started its activities in Ankara in 2013 with the vision of being the Level 1 subcontractor of the
main contractor companies with the original sub-systems it developed in the Defense and Aerospace sector
and also providing value-added engineering, manufacturing and testing services. GES Engineering designs and
manufactures mechanical and electro-mechanical subsystems, components and parts for land and air platforms.
GES Engineering, which has shown a rapid growth since its establishment, has become a company that has a
team of 90 people, 28 of which are engineers, has 22 different looms and devices in its machine park, has developed 11 product families and its products have been used domestically and abroad.
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GÖKSER MAKİNE
GÖKSER MAKİNE, 1987 yılından bu yana Savunma ve Havacılık Sektörleri için özel tasarım ve imalatlar yapmaktadır. Ar-Ge, tasarım, prototip üretimi ve seri imalat faaliyetlerinin hepsini bir çatı altında toplayarak Savunma ve
Havacılık sektörlerine 3 adet markası ile (Techniflex, Thermacool, Gökser) özel çözümler sunmaktadır. Techniflex
Endüstriyel Esnek Hava Nakil Kanalları yüksek ısı ya da zorlu çevresel şartlarda hava, partikül, toz transferlerinde
kullanılmakta ve firma Türkiye’deki tek üretici konumundadır. Thermacool markası ile askeri ve sivil mobil iklimlendirme, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerini özel olarak tasarlamakta ve üretmektedir. Sivil ve askeri havaalanları yer destek sistemleri de yıllardır bir çok sivil ve/veya savaş uçağına güvenli bir şekilde hizmet etmektedir.
Yerli ve yabancı müşterilere kalite ve fiyat açısından avantajlar sunmaktadır
NATO standartlarında çalışabilen özgün tasarımları, hem Türk ordusunun hem de yabancı orduların hareket kabiliyetini arttırmaktadır.
Dördü Avrupa Birliği, altısı TÜBİTAK, bir tanesi KOSGEB tarafından desteklenen 11 Ar-Ge projesini başarılı bir
şekilde tamamlamıştır. İki Avrupa Birliği projesinde koordinatör yani konsorsiyum lideri olarak projeyi yürütmüş ve
TÜBİTAK’tan özel ödül almıştır.
GÖKSER MAKİNE has been creating custom designs and carrying out productions for Defense and Aerospace
Sectors since 1987. It offers special solutions to the Defense and Aerospace sectors with its 3 brands (Techniflex,
Thermacool, Gökser) by bringing together R&D, design, prototype production and mass production activities
under one framework. Techniflex Industrial Flexible Air Conveying Ducts are used for air, particle and dust transfer
in high temperature or difficult environmental conditions and the company is the only manufacturer in Turkey in
this field. The company specially designs and manufactures military and civilian mobile air conditioning, heating,
cooling and ventilation systems under the Thermacool brand. Ground support equipments for civil airports or military air bases provide service for passenger aircrafts and/or fighther jets. The ground supports equipments like
PIT systems/PCA systems provide advantage for loca lor international customers in terms of quality and price.

Hilal ÜNAL TÜRKAN
Genel Müdür Yardımcısı
Vice General Manager

Unique designs that can operate in NATO standards increase the mobility of both Turkish and foreign armies.
It has successfully completed 11 R&D projects, four of which are supported by the European Union, six by TÜBİTAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) and one by KOSGEB (Small and Medium Enterprises Development Organization). It carried out the project as the coordinator in two European Union projects,
which means as the leader of the consortium and received a special award from TÜBİTAK.
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HAVELSAN A.Ş. - HAVA ELEKTRONİK
SAN. TİC. VE A.Ş.
HAVELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir şirketi olarak 1982 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin
en büyük teknoloji firmalarından biri olarak kabul edilen HAVELSAN; deneyimi, uzman çalışanları, ileri teknolojiye
dayalı yazılım yoğun özgün çözüm ve ürünleriyle uluslararası pazarda lider bir markadır. HAVELSAN; bünyesinde
geliştirilen yüksek teknoloji ve yazılımların yanı sıra savunma, güvenlik ve bilişim sektörlerinde teknoloji üreten ve iş
ekosisteminde yer alan firmaların çözüm ve ürünlerini de bir araya getirerek müşterilerine anahtar teslim çözümler
sunan bir şirkettir. Yazılım yoğun sistemler konusunda faaliyet gösteren HAVELSAN; Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri, Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Ülke Güvenliği ve Siber Güvenlik
Çözümleri alanlarında özgün ürün ve sistemlerden oluşan çözümlerini Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, kamu kurum ve
kuruluşlarının, özel sektörün ve uluslararası müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

Şevkat ÜNAL
Genel Müdür Yardımcısı
Vice President
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HAVELSAN was founded in the year 1982 as a corporation owned by and affiliated to the Turkish Armed Forces
Foundation. Aside from being accepted as one of the largest and leading technology firms of Turkey, HAVELSAN
is a leading trademark in the international market as well with its deep-rooted experience, competent and specialized employees, and high-technology based software-intensive solutions and products. HAVELSAN does not
only develop and produce technology in defense, security and information technology sectors, along with high
technology and software solutions developed in-house, but also combines its own solutions and products with
the solutions and products of other firms included in its business ecosystem, thus being able to present end to
end solutions to its customers. Focused on software-intensive systems, HAVELSAN is offering and putting at the
disposal of the Turkish Armed Forces, public administrations and entities, private sector and international customers its solutions comprised of genuine and original products and systems in the fields of; Defense, Training &
Simulation, Information and Communication Technologies, Homeland Security and Cyber Security.
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İNDES MÜHENDİSLİK
İNDES Mühendislik, savunma ve havacılık sanayisinde kazandığı tecrübe ve dikey uzmanlığa sahip olduğu mekanik ve elektromekanik alanlarındaki tasarım kabiliyetleri ile öne çıkan bir KOBİ’dir. Gerçekleştirmiş olduğu özkaynaklı Ar-Ge çalışmaları ile kesintisiz ve güvenilir bir şekilde çalışan modüler ve mobil hibrit enerji üretim ve depolama sistemleri ile bu sistemlere entegre güvenlik çözümleri geliştirmektedir. İlgili çözümleri özelinde ASELSAN
ile ürün ortaklığına ilişkin iş birliği sözleşmesi imzalama başarısı göstermiş ve çözümlerini sınır güvenliği, hareketli
birlikler, üs bölgeleri, ileri karakollar, kritik tesisler, yol kontrol noktaları, şehir merkezleri ve toplumsal olayların yaşandığı bölgelerde kullanıma sunmuştur. İNDES Mühendislik bugün, doğru insan kaynakları politikaları sayesinde,
20 kişilik genç, uzman ve dinamik bir ekibe sahip olan; kişi başı ciro rakamı, sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşen; cirosunu, kurulduğu yıla göre üç katına çıkarmış; ana yüklenicilerin sistemlerinin satışı ile dolaylı ihracat
başarıları kazanmış; elinde yaklaşık bir yıllık bekleyen siparişi bulunan; herhangi bir anda, ortalama 10-12 proje
üzerinde çalışabilen; her sene, daha önce ortaya çıkarttığı ürünlerin arasına yenilerini ekleyen ve cirosunun yaklaşık %5’ini öz kaynaklı Ar-Ge çalışmaları için ayıran bir şirket haline gelmiştir.
INDES Engineering is an SME that stands out with its experience in the defense and aviation industry and its
vertical expertise and design capabilities in mechanical and electromechanical fields. The company develops
security solutions integrated with modular and mobile hybrid energy generation and storage systems that work
uninterruptedly and reliably with its self-sourced R&D studies it has been carrying out. In terms of these solutions, it has succeeded in signing a cooperation agreement with ASELSAN regarding its product partnership and
has put its solutions into use in border security, mobile units, base areas, outposts, critical facilities, road control
points, city centers and areas where social events occur. Today, INDES Engineering has become a company
that has a young, expert and dynamic team of 20 people as the result of its accurate human resources policies,
with turnover per capita above the sector average, and with a turnover that has tripled compared to the year it
was founded, has achieved indirect export success with the sales of the main contractors’ systems, has pending
orders for about one year, which can work on an average of 10-12 projects at any time, and add new ones to the
previously produced products every year, and which allocates approximately 5% of its turnover for self-sourced
R&D studies.

Melih ÖZKAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of Directors
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MAY SAĞLIK GRUBU
MAY SAĞLIK GRUBU’ nun temelleri 1986 yılında Mücahit Yinanç tarafından İstanbul’da atılmıştır. May Sağlık Grup, Türkiye’de optik ve işitme cihazı, Azerbaycan’da butik eczane, işitme cihazı ve optik perakende satış
zincirlerini yürütmektedir. Tıbbi cihaz alanında Medical Enterprises Europe B.V. (Hollanda) ve Nucleix Ltd. (İsrail)
firmalarının Türkiye ve Orta Doğu bölgesinin münhasır distribütörü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Grup Tıbbi
cihaz distribütörlüklerine ek olarak, Azerbaycan’da bir takım ilaç ve OTC ürününde münhasır temsilciliğini icra
etmektedir. Grubumuz satış ve dağıtım aktiviteleriyle birlikte sağlık alanında birden fazla AR&GE faaliyetini sürdürmektedir. Ar-Ge faaliyetleri; COVID 19 aşısı, Kanser ve Nörobilim alanında devam etmektedir.
Ticari faaliyetlerinin yanında Mücahit Yinanç, İVEK (İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı) fikir sahibi ve
yönetim kurulu üyesidir. İVEK, yaşam bilimleri alanında Türkiye’de faaliyetlerini yürüten, destekçileri ve kurucuları
arasında bir çok disiplinden bilim insanları, farklı sektörlerden iş insanları ve önde gelen politikacılar bulunmaktadır.

Mücahit YİNANÇ
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of Directors

The foundations of MAY HEALTH GROUP were laid in Istanbul in 1986 by Mücahit Yinanç. May Health Group
manages optical and hearing aids in Turkey, and boutique pharmacy, hearing aid and optical retail sales chains in
Azerbaijan. It continues its activities as the exclusive distributor of Medical Enterprises Europe BV (Netherlands)
and Nucleix Ltd (Israel) in the field of medical devices in Turkey and in the Middle East region. In addition to the
Group’s medical device distributorships, it is the exclusive representative of a number of pharmaceuticals and
OTC products in Azerbaijan. The Group carries out more than one R&D activities in the field of health, together
with sales and distribution activities. R&D activities continue in the field of COVID 19 vaccine, Cancer and Neuroscience.
In addition to the commercial activities, Mücahit Yinanç is an opinion owner and a member of the board of directors of IVEK (Pharmaceuticals, Pharmacy, Health Science and Technologies Foundation). İVEK is a foundation
that carries out its activities in Turkey n the field of life sciences, and its supporters and founders include scientists
from many disciplines, business people from different sectors and leading politicians.
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NOBEL İLAÇ
Yarım asrı geride bırakan tecrübesi ve saygın geçmişiyle yüzde yüz yerli sermayeli bir ilaç şirketi olan Nobel, uluslararası faaliyet göstermekte ve Türk markasını geniş bir coğrafyada temsil etmektedir. Türkiye’de 2, Kazakistan
ve Özbekistan’da birer tane olmak üzere 4 üretim tesisi olan Nobel, yaklaşık 3 bin kişilik uzman kadrosu ile faaliyet
göstermektedir. Uluslararası standartlara göre üretilen etkin ve yüksek nitelikte ürünleriyle, yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Nobel, 20’den fazla ülkedeki faaliyetlerini, kendi organizasyonları ile yürütmektedir. Nobel’in
misyonu “Sağlık için her şeye değer inancı ile çalışarak yaşam kalitesini yükseltmek”, vizyonu ise “İnsan sağlığı için
dünyanın her köşesinde güvenilir ve erişilebilir ürünler sunmak”tır. İyiliği ve sağlığı dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için çalışan Nobel İlaç, Ar-Ge’den bitmiş ürüne, hammadde üretimi de dâhil olmak üzere ilaca dair bütün
alanlarda faaliyet göstermektedir.

Nobel, which is a pharmaceutical company with 100% domestic capital, with its experience of half a century and
a reputable past, carrying out its operations internationally and represents the Turkish brand in a wide geography.
Nobel, which has 4 production facilities, 2 in Turkey and one in Kazakhstan and Uzbekistan, operates with an
expert staff of approximately 3 thousand people. Aiming to increase the quality of life with its efficient and high
quality products produced in compliance with international standards, Nobel carries out its activities in more than
20 countries with its own organizations. Nobel’s mission is “to improve the quality of life by working with the belief
that health is worth everything”, and its vision is “to provide reliable and accessible products for human health in
every part of the world”. Nobel Pharmaceuticals, which works to bring wellness and health to all over the world,
operates in all fields of pharmaceuticals, including R&D to finished products, and raw material production.

Burak LEVENT
İş Geliştirme Müdürü
Business Development Manager
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STM
STM, Türkiye’nin ulusal güvenliği için yüksek teknoloji gerektiren alanlarda T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne; proje yönetimi, sistem mühendisliği, teknoloji transferi, teknik ve lojistik
destek ile danışmanlık hizmetleri sağlamak amacıyla Savunma Sanayi İcra Komitesi (SSİK) kararıyla 1991 yılında
kurulmuştur.
Türk savunma sanayimizin milli projelerinde kritik görevler üstelenerek önemli kabiliyetler geliştiren STM; bugün
askeri deniz platformları, siber güvenlik, otonom sistemler, radar sistemleri, uydu teknolojileri, komuta kontrol
sistemleri, sertifikasyon ve danışmanlık olmak üzere geniş bir alanda faaliyet göstermektedir. Yerli kaynakları kullanarak geliştirdiği özgün ve kritik sistemler ile yerelde memnuniyet yaratan STM, dünyanın en büyük 100 savunma
sanayi şirketi arasında yer almaktadır.

Edip DENİZ
İş Geliştirme Müdürü
Business Development Manager
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STM was established in 1991 with the decision of the Defense Industry Executive Committee (SSİK) in order to
provide project management, system engineering, technology transfer, technical and logistic support and consultancy services to the Presidency of the Republic of Turkey and Turkish Armed Forces in areas that require high
technology for the national security of Turkey.
Developing important capabilities by undertaking critical tasks in national projects of our Turkish defense industry,
STM today operates in a wide range of areas including military naval platforms, cyber security, autonomous systems, radar systems, satellite technologies, command control systems, certification and consultancy. Creating
local satisfaction with original and critical systems developed using domestic resources, STM is ranked among
the top 100 defense industry companies within the world.
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TONA YAPI ENERJİ TAAH. SAN. TİC. A.Ş.
TONA A.Ş., Türkiye’de ve Dünya’da yenilikçi, özgün, çevreci ve akıllı yapı uygulamalarını projelerine taşırken insanı
merkez almaktadır.
Güçlü ortaklık kurgusu ve finansal gücüyle yaşanabilir sosyal alanlar inşa etmeyi hedefleyen TONA A.Ş., tecrübeli
ekibi, inşaat sektöründe dünyadaki en yeni ve güncel gelişmeleri yakından takip eden bakış açısıyla geleceği şekillendirmeyi hedefliyor. TONA A.Ş. inşaat başta olmak üzere, gıda, mobilya, hazır giyim, ofis ve AVM yönetiminin
yanında madencilik ve orman ürünleri üretimi gibi birçok sektörde faaliyet göstermektedir.
Yurt içi ve yurt dışında sevilen markaları bünyesinde barındıran TONA A.Ş. ve iştirakleri 100’ü aşkın ülkeye ihracat
yapıyor.
TONA A.Ş. olarak, çevre ve doğa faktörünü sadece yeşil alan konsepti ile değil, inşa ettiği projelerde vazgeçilmez
unsurlar olarak görüyor. İnsan ve yaşam odaklı projeler üretirken kullandığı hammaddelerde de doğaya karşı üst
düzey hassasiyet göstermektedir.
While TONA A.Ş carries innovative, original, environmentalist and smart building applications to its projects in
Turkey and in the world, it focuses on the human being.
TONA A.Ş., aiming to build livable social areas with its strong partnership structure and financial power, aims to
shape the future with its experienced team and a perspective that closely follows the latest and current developments in the construction sector wthin the world. TONA A.Ş. operates in many sectors such as construction,
and mining and forestry production as well as food, furniture, ready-to-wear industry, and office and Shopping
Mall management.

İlhan ERDAL
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of Directors

TONA A.Ş. and its subsidiaries, which include brands that are popular both in Turkey and abroad, export to more
than 100 countries.
As TONA A.Ş, it considers the environment and nature factor as indispensable elements not only with the green
space concept, but also in the projects it builds. It also shows high sensitivity to nature in the raw materials it uses
while producing human and life oriented projects.
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TURAÇ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
TURAÇ; 1987 yılında kurulmuş, savunma sektöründe hizmet veren bir firmadır. NATO Tesis Güvenlik Belgeli tesislerinde SASAD, SSI, NSSF üyesi olarak TSE, CIP ve ISO 9001:2015 sertifikaları ile üretim yapmaktadır. Türkiye’nin
güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte 67 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra uzun
yıllardır başta Afrika ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yaklaşık 20 ülkenin güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarında ana
tedarikçi rolünü üstlenmiştir. Ayrıca ülkelerin sınır güvenliğinde etkili biçimde kullanılmak üzere tasarlanmış, öldürücülüğü az, caydırıcılığı yüksek olan kauçuk kullanılarak yapılan özel mühimmat üretiminde de dünya çapında
üretim yapan iki firmadan birisidir.

Fatih ALTUNBAŞ
Genel Müdür
General Manager
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TURAÇ is a company established in 1987, serving the defense industry. As a member of SASAD, SSI, NSSF,
it manufactures with TSE, CIP and ISO 9001: 2015 certificates in its NATO Facility Security Certified facilities. It
meets the needs of the security forces of Turkey and exports to 67 countries. In addition to the foregoing, it has
been the main supplier in the needs of the security forces of approximately 20 countries, primarily in Africa and
the Middle East, for many years. Additionally, it is also one of the two companies worldwide producing special
ammunition using rubber, which is designed to be used effectively in the border security of countries, with low
lethality and high deterrence.
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TÜRK HAVA YOLLARI
TÜRK HAVA YOLLARI’nın, 20 Mayıs 1933’te 5 uçak ve 30’dan az çalışanla başlayan yolculuğu, 87. yılında,
dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olarak devam ediyor. 2000 yılında benzersiz avantajlar sunan Miles&Smiles programını hizmete sunmuştur. 2008’de dünyanın en büyük havayolu ittifakı Star Alliance’ın üyesi olarak
seçkin havayolu markaları arasında yerini almıştır. Turkish Do&Co ile iş birliği yapmıştır ve uçan şeflerle yolcularını
bulutların üzerinde en lezzetli anlarla buluşturmaya başlamıştır. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak
Avrupa’nın en genç ve modern filosuna sahip olma hedefiyle hızla ilerlemiş ve daima teknolojinin sıkı bir takipçisi
olmuştur. Yıllar geçtikçe büyüyen tutkusu, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmasını sağlamıştır. Bugün
360’tan fazla uçağa sahip genç filosuyla, yeni evi İstanbul Havalimanı’ndan 120’nin üzerinde ülkeye uçuyor ve
Türk bayrağını dünyanın dört bir yanına gururla taşımaktadır.
The journey of TURKISH AIRLINES, which started on May 20, 1933 with 5 planes and less than 30 employees,
continues in its 87th year as the airline that flies to the most countries in the world. The company launched the
Miles & Smiles program in 2000, which offers unique advantages. It took its place among the distinguished airline brands as a member of the world’s largest airline alliance, Star Alliance, in 2008. It cooperated with Turkish
Do&Co and started to bring flying chefs and passengers together with the most delicious moments above the
clouds. As the airline that flies to the most countries in the world, it has progressed rapidly with the aim of having
the youngest and most modern fleet in Europe and has always followed technology very closely. Its passion,
which has grown over the years, has made it the airline that flies to the most countries in the world. Today, with
its young fleet of more than 360 aircraft, it flies to more than 120 countries from its new home, Istanbul Airport,
and proudly carries the Turkish flag all over the world.

Tuncay EMİNOĞLU
Başkan Yardımcısı - Satış
Vice President - Sales
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