
 



 

VİZYON BELGESİ (TASLAK) 

TÜRKİYE - MALEZYA STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI 
“Sivil Diplomasi Kapasite İnşası: Sektörel ve Finansal Derinleşme” 

( Türkiye - Malezya ) 
 
Türkiye; 80 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi ve Afro-Avrasya ana kıtası ortasındaki 
jeostratejik konumu ile öne çıkmaktadır. Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri 

ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda 
yükselen aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden olması ve son dönemde 

geliştirdiği aktif dış politikası ile küresel platformda önemi gittikçe artan bir aktör hâline gelmiştir.  
 

Malezya ise Güney Asya’daki stratejik konumu, dinamik ve eğitimli insan kaynağı, sanayileşme ve 

teknolojide elde ettiği ilerleme, büyüyen ve gelişen ekonomisi, BM, İKÖ, ASEAN, Bağlantısızlar Hareketi, 

APEC, Bağımsız Devletler Topluluğu, D8 gibi uluslararası örgütler içerisindeki saygın konumu ile tüm 

dünyanın dikkatini çeken bir ülke görünümündedir.  

 

Malezya ile Türkiye arasında ilk diplomatik temas yaklaşık 50 yıl önce kurulmuştur. Türkiye - Malezya 

siyasi ilişkileri ikili ve çok taraflı platformlarda olumlu bir seyir izlemektedir. İki ülke arasında üst düzeyli 

ziyaretlerde son dönemde bir artış gözlenmektedir. Malezya Türkiye’nin Güneydoğu Asya bölgesinde 

üçüncü ticaret ortağıdır. Türkiye’nin 2010 yılında bu ülkeye ihracatı 225 milyon Dolar olurken, ithalatı 1 

milyar 124 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Başlıca ihracat kalemleri savunma sanayi ürünleri, halı ve 

yer kaplamaları, makine ve ulaşım araçları, tütün ve gıda ürünleridir. Türkiye’nin ithal ettiği başlıca 

ürünler ise hayvansal ve bitkisel yağlar, elektronik ürünler, makine ve ulaşım araçları, tekstil ve hazır 

giyim ürünleridir.  

 

Ne var ki, ikili siyasi ilişkilerdeki yakınlığa, iki ülkenin de liberal ekonomik politikaları ve piyasa 

ekonomisini benimsemiş demokrasiler olmasına ve halklar arasındaki derin sempatiye rağmen, ekonomik 

ilişkiler beklenenin oldukça gerisindedir. Nitekim Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki Malezya’nın payı % 

0.19; ithalatı içindeki payı ise % 0,60 düzeyinde olup potansiyelin oldukça altındadır.  

 

Ayrıca, Türkiye’nin Malezya’da kayda değer bir yatırımı bulunmamaktadır. Malezya’nın Türkiye’deki 

yatırımları ise son derece sınırlıdır. İlişkilerdeki bu yüzeyselliğin en temel nedeninin diyalog eksikliği 

olduğu ileri sürülebilir. İki ülke arasında, özellikle teknoloji paylaşımı, helal gıda, İslami bankacılık, turizm, 

sağlık, tekstil, üçüncü ülkelerde ortak yatırım gibi alanlardaki iş birliği potansiyelinin bir an önce hayata 

geçirilmesi gerekmektedir.  

 



 

Öte yandan, Türkiye ve Malezya Orta Asya, Güney Asya ve Ortadoğu da jeopolitik ve güvenlik alanlarında 

ortak çıkarlara sahiptirler. Enerji güvenliği ihtiyacı göz önüne alındığında, bu bölgelerde barış ve 

güvenliğin sağlanması her iki ülkenin çıkarı için gereklidir.  

 

Türkiye ve Malezya’nın son dönemde yakaladıkları büyüme hızları her iki ülkeyi ekonomik anlamda da 

birbirlerini daha fazla dikkate almaya zorlamaktadır. Malezya için Türkiye Balkanlar, Ortadoğu ve Orta 

Asya’da iyi bir ekonomik ortaktır. Türkiye ise Malezya’yı siyasi, ekonomik ve güvenlik ile ilgili alanlarda 

karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi gereken bir partner olarak görmektedir. Türkiye Asya ülkeleri ile 

ilişkilerini geliştirme konusunda da Malezya’nın işbirliğine özel bir önem atfetmektedir. Bu bağlamda 

Türkiye İİT, ASEAN, Bağlantısızlar Hareketi, APEC, Bağımsız Devletler Topluluğu, D8 gibi örgütler 

bünyesinde Malezya ile iş birliğine büyük bir önem vermektedir. 

 

Her iki ülke kritik öneme sahip uzun vadeli çıkarların sürdürülebilirliği açısından etkili bir stratejik işbirliği 

geliştirebilir. Bu noktada iki ülke ilişkilerini daha geniş bir perspektiften ele alma ihtiyacı vardır. Pek çok 

güç merkezinin ortaya çıkmaya başladığı ve ülkeler arası ilişkilerde çok boyutluluğu zorunlu kılan dünya 

güç sistematiği içerisinde Türkiye - Malezya ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi 

ve stratejik temelli değil, her parametrede karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapı üzerine odaklanılması 

gerekmektedir.  

 

İki ülkenin geldiği nokta “stratejik işbirliği” olarak tanımlanmaktadır. Yine İki ülkenin, bölgesel meselelere 

çözüm bulunması hususunda işbirliği içinde çalışmalarına duyulan ihtiyaç da derinden hissedilmektedir. 

Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Malezya ilişkilerinin ideal bir noktaya 

taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede karşılıklı derinlik oluşturacak 

bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir. Tarih; iki ülkeye karşılıklı bağımlılığı derinleştirecek stratejik fırsatlar 

sunmaktadır. Bu bağlamda sektör temsilcilerini stratejik boyutu da kapsayan bir yaklaşımla bir araya 

getirecek olan Türkiye - Malezya Stratejik Diyalog Programı önemli bir işlev görecektir.  

 

 

Ana Tema  
Sivil Diplomasi Kapasite İnşası: Sektörel ve Finansal Derinleşme  

 

Alt Temalar  
Küresel Meydan Okumalar, Çok Kutuplu Yeni Dünya ve Dış Politika Perspektifleri 

Ekonomik İlişkiler: Fırsatlar ve Engeller 

Kaynaklar Sistemi; Karşılıklı Tamamlayıcı Fırsatlar 

Çok Boyutlu Güvenlik İşbirliği   

Çok taraflı İşbirliği Perspektifleri 

Sivil Toplum, Akademik ve Kültürel İşbirliği Perspektifi   

 



 

Öncelikli Sektörler 
Kamu Diplomasisi Eğitim ve Dil 

Kültür ve Turizm 

İnşaat, Müteahhitlik ve Altyapı 

Sağlık ve Sağlık Turizmi 

Enerji, Petrokimya ve Yatırımlar 

Lojistik, Ulaştırma ve Haberleşme 

Bankacılık ve Finans (Stratejik Yatırım Fonu) 

Ekonomi ve Ticaret 

Medya ve İletişim 

Bilim ve Teknoloji 

Marka Şehirler ve Çevre 

Savunma ve Uzay Sanayii 

 

Program Partnerleri 
Türkiye : TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) 

Malezya : ….. 

 

Programın İcra Alanı 
Türkiye ve Malezya 



 

ETKİNLİKLER / ÇALIŞMA PLANI (TASLAK) 

 

Yöntem 

Tümevarım, Katılımcılık ve Ekonomik Derinleşme 

 

Basın Toplantıları 

 

Türkiye - Malezya Akil Kişiler Kurulu Toplantıları / Çalışmaları   

Program bünyesinde; iki tarafı temsilen bölge ve yerel aktörlerden oluşan ekonomi duayenlerinin 

ağırlıkta olduğu bir “Türkiye - Malezya Akil Kişiler Kurulu” oluşturulması ve yılda en az bir defa iki taraflı 

toplantı yapması ve Program çalışmaları temelinde iki ülke/bölge ilişkileri için yerel merkezli olarak 

etkileşim ve öneriler üretmesi. 

 

Yuvarlak Masa Toplantıları / Çalıştayları  

 

Çok Taraflı Çalıştaylar / Çalışmalar  

 

Kongre(ler) 

 

Sektör Çalıştayları / Etkinlikleri 

 

Uygulamalı İnteraktif Eğitimler 

 

Stratejik Raporlar 

Sektör çalışmalarının iki ülke karar alıcıları, özel sektörü, medyası ve kamuoyu için stratejik raporlar 

olarak yayımlanması. Literatür ve hafıza desteği sağlanması. 

 

Karar Alıcılara Brifing Toplantıları  

 

Araştırma Projeleri ve Raporlarının Hazırlanması  

 

TV Programları 

 

Medya Konferansları 

 

Diğer Akademik Çalışmalar  

Stratejik Rapor, Kitap, Makale, Tez vb. Akademik Çalışmalar  


