
 

MALEZYA 10 UNCU KALKINMA PLANI        

2006 – 2010 yıllarında uygulanan 9 uncu Kalkınma Planı dahilinde Malezya, yıllık olarak 

ortalama %4.2‟lik büyüme kaydetmiştir. Planın sona ereceği 2010 yılında ise %6‟lık ekonomik 

büyüme, 8,260 ABD doları değerinde kişi başına gelir, %3.6 seviyesinde enflasyon, %5.3‟lük 

finansal açık beklenmektedir. Yoksulluk 2009 yılında %3.8‟e (2005‟te %5.7), ağır yoksulluk ise 

%0.7‟ye (2005‟te %1.2) indirilmiştir. Malezya, 2009 yılı itibari ile dünyanın en rekabetçi 10 

uncu ülkesidir. 

 

 Küresel ekonomide rekabet şartlarının zorlaşması nedeni ile orta gelir seviyesinden ileri 

gelir seviyesine ulaşmada 9 uncu kalkınma planının yetersizliği ve bölge ülkelerinin büyüme 

hızları karşısında Malezya ekonomisinin büyüme hızının geride kaldığı dikkate alınarak; 2020 

vizyonunda öngörülen gelişmiş ülke ve yüksek gelir düzeyine ulaşma konusunda yeni adımların 

atılması gerektiği Başbakan Najip Tun Razak tarafından açıklanmıştır. 

 

 Program ve program kapsamında öncelikli alanlar, kamu ve özel sektörden 400 den fazla 

kuruluştan 3000 in üzerinde temsilcisinin görüşleri alınarak geliştirilmiştir.  

 

2011 – 2015 yıllarını kapsayacak olan 10. Malezya Kalkınma Planının teması; 

“Ekonomik Refah ve Sosyal Adalete Doğru” olarak belirlenmiştir.  

 

2011 – 2015 yılları arasında dünya ekomisinde %4.5 büyüme beklenirken bu büyüme 

yükselen pazarlarda ve gelişmekte olan ekonomiler ile ileri kalkınmış ülkelerde sırasıyla %6.6 ve 

%2.4 beklenmektedir. 10 uncu Kalkınma Planı ile verimlilik, rekabet ve innovasyonu teşvik eden 

bir ortam yaratılarak, yıllık ortalama %6‟lık büyüme ve 38,845 RM‟lik kişi başına düşen gelir 

hedeflenirken, istihdamın %2.4 artarak 13.2 Milyon kişiye yükselmesi, işsizliğin ise %3.1 

seviyesine gerilemesi beklenmektedir. Hali hazırda istihdam edilen işgücünün sadece %28 lik 

bölümü kalifiyeli işgücünü oluşturmaktadır. Program ile 2015 yılında bu oranın %33 e,  2020 

yılında ise %50 seviyesine kadar çıkarılması hedeflenmektedir.  

 

Hükümet; mali açığın GSYİH oranını %7‟ den %3‟ e indirmeyi, fedaral hükümetin 

borcunu ise %53 (2009 yılı) oranından %49‟a düşürmeyi hedeflemektedir.  

 

Yoksulluğun plan sonunda  %3.8‟den %2„ye gerilemesi hedeflenmektedir. Hükümet, 

ayrıca bu plan ile Malezya‟yı dünyanın en rekabetçi 5 ülkesinden biri yapmayı hedeflemektedir. 

Dünya Bankası‟nın Doing Business 2010 raporunda 23 üncü sırada olan Malezya‟nın plan 

sonunda iş yapma konusunda en uygun 10 ülkeden biri olması da amaçlanmaktadır.  

 

Bu bağlamda, büyümeyi sürekli kılmanın yanı sıra verimililiği, rekabetçi ve yenilikçiliği 

destekleyecek bir iş ortamının yaratılması için gerekli alt yapının yaratılması, katma değeri 

yüksek ürün ve hizmetlerin üretimi ile ortaya çıkan refahın sosyal adalete uygun bir şekilde 

topluma yansıtılmasını amaçlayan  10 uncu Kalkınma Planı, 10 ana başlıktan oluşmaktadır. 

Bunlar; 

 

1. İçte teşvik edici, dışarıya karşı ise farkındalık yaratıcı politikalar izlemek, 

2. Ülkenin çeşitliliğini uluslararası platformlarda avantaja dönüştürmek, 

3. Uzmanlaşma ile yüksek gelirli milletler seviyesine ulaşmak, 



 

4. Üretkenlik kaynaklı büyüme ve yeniliklerin önünü açmak (verimlilik ve 

yenilikçilik), 

5. Yetenekli işgücünü yetiştirmek, cezbetmek ve elde tutmak, 

6. Fırsat eşitliği sağlamak, güçsüzü korumak, 

7. Büyüme ve gelişmeye odaklanmak, 

8. Verimli ve akıllıca kurulmuş ortaklıkları desteklemek, 

9. Doğal kaynakları verimli bir şekilde değerlendirmek, 

10. Hükümeti rekabet edebilir bir kuruma dönüştürmektir. 

 

10. Kalkınma Planı, 5 adet stratejik atılımı içermektedir. Bunlar: 

 Bir devlet filozofisi ve yaklaşımı tasarlayıp, Malezya‟nın ulusal ana çözüm alanları 

(national key result areas) metodolojisi ışığında dönüşümünü sağlamak, 

 Ekonomik büyümeyi cesaretlendirecek bir iş ortamı yaratmak, 

 Sosyo-ekonomik gelişim dahilinde ilerlemek, 

 Dünyanın ilk yetenek merkezini geliştirmek, 

 Hayat kalitesini yükseltecek bir ekonomik ve sosyal çevre kurmak olarak 

sıralanmaktadır. 

 

Plan, Malezya ekonomisinin büyümesine doğrudan yön verecek 12 Ulusal Anahtar 

Ekonomik Alan (NKEAs - National Key Ekonomik Areas) lardaki çabalara odaklanacaktır.   

NKEAs 11 sektör ve ülke ekonomisinin neredeyse 1/3 üne sahip Kuala Lumpur coğrafyasını 

içermektedir. Bunlar;  

a) Petrol ve gaz,  

b) Palm yağı ve ilgili ürünler,  

c) Finansal hizmetler,  

d) Toptan ve perakende sektörleri,  

e) Turizm,  

f) Bilgi ve iletişim teknolojileri, 

g) Eğitim hizmetleri,  

h) Elektrik ve elektronik, 

i) İşletme hizmetleri,  

j) Özel sağlık bakımı, 

k) Tarım Hizmetleri, 

l) Daha ileri Kuala Lumpur. 

 

Bu sektörlere yönelik atılacak adımlar daha detaylı olarak Ekim ayında 2011 yılı bütçesi 

ile açıklanacak olup, bu sektörlere ilişkin hedef ve amaçlar aşağıda sunulmaktadır. 

 

a) Petrol ve Gaz: Petrol ve gaza olan küresel talebin artması ile bu endüstrinin 

GSYIH‟ya katkısının 2015 yılı itibariyle %20 artarak, %11.1‟lik pay ile 82 Milyar RM 

(25 Milyar dolar) olması beklenmektedir.  Malezya, bu sektörde daha hızlı büyümenin 

sağlanması için yurtiçi rezervlerin ve var olan altyapıyı iyileştirme sürecinin 

hızlandırılması ile optimizasyonun yanısıra bölgesel ve küresel oyuncuların 

yaratılmasını destekleyecektir. 

b) Palm yağı ve ilgili ürünler: Palm yağı sektöründeki hedef, ihracat miktarını 70 

Milyar RM (21 Milyar dolar), GSYIH‟ya katkıyı ise 22 Milyar RM (6,6 Milyar 

dolar)‟ye taşımaktır. Bu meyanda, yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmek adına 



 

Malezya‟yı palm yağı sektörünün dağıtım, üretim ve bu ürüne ilişkin katma değeri 

yüksek ürünlerin üretileceği küresel bir üs haline getirilmesi planlanmaktadır.  

c) Finansal Hizmetler: Finans ve sigorta sektörünün yıllık ortalama olarak %8.3 

büyüyerek, GSYIH‟ya %12.7‟lik katkı yapması beklenmektedir. Finans sektörünün 

ekonomik gelişmeyi desteklemesi amacıyla yeni bir finansal sektör tasarımı 

geliştirilecektir.  

d) Toptan ve Parekendecilik Sektörü: Toptan ve perakende sektörünün yıllık 

ortalama olarak %8.3 büyüyerek, ekonomiye %15‟lik katkı sağlaması Plan 

kapsamında öngörülmektedir. Sektörde liberalizasyon, yatırımı teşvik ve 

modernleşmenin yanısıra ölçek ekonomisini sağlamak ve verimliliği artırmak 

amacıyla toptancılar şirketler arasında birleşmelerini teşvik etmek  hükümet tarafından 

gerçekleştirilecek faaliyetlerdendir.  

e) Turizm Sektörü: Turizm sektöründe 2015 yılı hedefi Rusya, Hindistan, Çin ve 

Orta Doğu gibi potansiyel görülen ülkelerden gelecek turist sayısını arttırmak ve gelen 

turist profilini yüksek gelir seviyesine çekmektir. Bu amaçla özgün ve farklı turizm 

modellerine yönelinmesi planlanmaktadır. Bunların arasında ekoturizmi, kültürel 

çeşitlilik, aile, ödenebilir lüks tatil seçenekleri ile toplantı, konferans ve fuar turizmi 

bulunmaktadır.  

f) Elektrik veEkeltronik: Elektrik ve elektronik sektörünü değer zincirinde daha 

yüksek seviyelere taşımak adına etkin kamu-özel sektör işbirliklerine yoğunlaşılması, 

sektöre kalifiye eleman sağlanması, Ar-Ge çalışmalarının güçlendirilmesi, altyapının 

iyileştirilmesi gibi teşvikler söz konusudur.    

g) Özel sağlık Sektörü: Özel sağlık sektöründen elde edilecek gelirin yıllık 

ortalama olarak %10 arttırılması ve Malezya‟yı bölgede tercih edilen bir sağlık 

merkezi haline getirilmesi hedeflenmekte olup, yerli ve yabancı sağlık hizmeti 

sağlayacılarının işbirlikleri, seyahat organizasyonlarının ve sağlık sigorta gruplarının 

daha tamamlayıcı hizmetleri sağlaması planda belirlenen eylemler  arasında yer 

almaktadır.  

h) Eğitim: Eğitim alanında da bölge ülkeleri arasında eğitim üssü olmayı hedefleyen 

Malezya‟nın 2015 yılında 150,000 yabancı öğrenciye eğitim vermesi ve sektörün 

ekonomiye katkısının %2‟ye yükselmesi öngörülmektedir.  

i) Bilgi ve İletişim Sektörü: Bilgi ve iletişim sektörünün ekonomiye katkısının %10 

seviyesine çıkması öngörülmektedir. Daha ileri bilgi ve iletişim  kullanımı, sadece 

sektörün büyümesini değil ülkenin tamamında rekabetin ve verimliliğin artışına katkı 

sağlayacaktır. Malezya, bu alanda ortalama bir üretici seviyesinden  belirli ICT ürün 

ve hizmetlerde niş üretici seviyesini yakalamak, net ithalatçı konumundan  net 

ihracatçı konumuna kavuşmak gayesindedir.  

j)  İşletme Hizmetleri: İşletme hizmetleri alanında hedeflenen ekonomiye katkı 

oranı %3.3‟tür. Bu meyanda, inşaat sektörüne dayalı hizmetler ile çevre yönetimi 

hizmetlerinin geliştirilmesine odaklanılacağı ifade edilmektedir. Özellikle ASEAN 

bölgesi, Hindistan, Çin ve İslamik Konferans Örgütü üye ülkelere proesyonel 

müteahhitlik hizmeti verebilecek firmalara pazarlama istihbaratı, iletişim ağı, devletler 

arası ilişkiler konusunda destek sağlanacaktır. 

k) Tarım Hizmetleri: Yüksek katma değerli tarımsal aktivitelere ağırlık verilecek 

olup, sektörün ekonomiye katkısının %2 olması hedeflenmektedir. Bu hedefe 

ulaşmada izlenecek yolların başında tarım konsorsiyum ve kooperatif kurma, güvenilir 

ve yeni metotların adaptasyonunu destekleme ve sözleşmeli tarım ve stratejik 

işbirlikleri yoluyla sektördeki pazarlama aktivitelerini arttırma gelmektedir.   



 

l) Daha ileri KL: Kuala Lumpur‟un bir dünya şehri olabilmesi için ekonomik 

gelişim ve yaşanabilirlik stratejileri gerekmektedir. Bunların arasında; özellikle 

islamik finans konusunda şehri uluslararası bir finans merkezi haline getirmek, turizmi 

canlandırmak, çekici açık alanlar yaratmak ve şehiriçi ulaşımı hızlı ve etkin hale 

getirmek gelmektedir.  

 

Plan ile Malezya GSYİH‟nin %58‟ini oluşturan hizmet sektörünün yıllık ortama %7.2 

büyümesi ve 2015 yılında payının %61‟e yükselmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan, 

GSYİH‟nın iki katı büyüklüğündeki dış ticareti Malezya ekomisi için önemli bir lokomotiftir.  

Büyümenin sürdürülmesi için yabancı yatırımı ve yeteneği ülkeye çekmek önem taşımaktadır. 

Hızla büyüyen Doğu Asya, Hindistan ve Körfez İşbirliği Teşkilatı ülkeleri ile Afrika, Latin 

Amerika ve Orta Asya ülkelerinde yeni ve yükselen pazarlara yönelik ihracata yoğunlaşılacaktır. 

2009 yılında 1.6 trilyon RM olan brüt ihracatın, program sonunda 2.19 trilyon RM‟ye çıkarılması 

hedeflenmektedir. 

 

Bu kapsamda, Malezyalı firmaların sektörel ve spesifik ticaret heyetleri, alım heyetleri, 

ticaret yatırım heyetleri ve ticari fuarlar ile desteklenmesine devam edilirken, Malezyalı 

firmaların ihracat yapabilme kabiliyetleri çeşitli destek programları ile kuvvetlendirilecektir. 

Malezyalı firmaların ihracat pazarlarında daha hızlı gelişmesini temin etmek amacıyla, lider 

ihracatçı firmların markalarını geliştirmek ve kapasitelerini yükseltmek üzere hükümet ihracat 

tanıtımı biçiminde bir takım destekler sağlayacaktır. 

 

Diğer taraftan, Malezya Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ile pazara giriş şartlarını 

kolaylaştırma konusunda hızlı adımlar atmanın yanı sıra STA‟lar ile firmalara yaratılan 

fırsatların firmalar tarafından daha iyi anlaşılabilir kılmak ve bu fırsatları kullanmak konusunda 

desteklere ağırlık verecektir. 

 

Malezya Yatırım Kalkınma Ajansı (MIDA)‟nın, yatırım ve yetenek gücüne yönelik 

yatırım yapma konusunda yetkileri arttırılacaktır.  Seçilen endüstrilerde gelir vergisi ve kurumlar 

vergisinde düşük oranların sağlanmasının yanı sıra bu sektörlere özgü destekler ve 

düzenlemelerin daha kolaylaştırıcı olması sağlanacaktır. 

  

Ulusal anahtar ekonomik aktivitelerin planlama, koordinasyon, uygulama ve gelişim 

faaliyetlerini yönetecek Ekonomik Dönüşüm Ünitesi adında özel bir birim kurulacaktır. 

Başbakanlık ofisine bağlı olacak birimin altında programın performansını değerlendirmek üzere 

Uygulama Kordinasyon Birimi, Proje Yönetim Birimi, Performans Yönetim ve Bildirim Birimi 

(Perdama) kurulacaktır. Başbakanlık Ofisi‟ne bağlı olacak olan başka özel üniteler ise 

innovasyon politika ve stratejilerini belirlemek üzere Ulusal İnnovasyon Sistemi ve Malezya‟nın 

yüksek yetenekli işgücü temini ve motivasyonu konusunda Yetenek Kuruluşudur.  

 

Program kapsamında rekabetin etkinleştirilmesi için Rekabet Komisyonu ve Rekabet 

Temyiz Mahkemesi kurulacaktır. Ticari hukukun daha iyi işleyebilmesi için temyiz mahkemeleri 

kuracak olan Hükümet, 10. Kalkınma Planı‟na iflas kanunlarının basitleştirilmesini de eklemiştir. 

Böylece, iflas eden girişimcilerin tekrar aktif olarak iş hayatına dönmesini kolaylaştırma 

gayesindedir.  

 

Kurulacak olan 20 Milyar RM (6 Milyar ABD $)‟lik yatırım fonunun kamu-özel sektör 

ortaklık projelerini finanse etmesinde kullanılması hedeflenmektedir. Karşılığında, Hükümet, en 



 

az 200 Milyar RM (60 Milyar ABD $)‟lik özel sektör yatırımı çekmeyi hedeflemektedir. Anılan 

projelerin başında Klang Limanının Westport bölümünde arazi ıslahı, Kuala Lumpur‟da 

kurulacak olan Malaysia Truly Asia Merkezi (Malezya‟nın son yıllardaki turizm tanıtım 

programı) ve Iskandar Malezya projesi kapsamında Johor Bölgesinde kurulacak olan Senai 

Yüksek Teknoloji Parkı gelmektedir.  

 

Yüksek hızlı internet projesi, 10. Kalkınma Planı‟na eklenerek, büyük şehirler, ekonomik 

büyüme bölgeleri ve sanayi bölgelerini kapsayacak olup, kırsal ve kentsel bölgelerde ise 

kablosuz internet altyapısı hazırlanacaktır.   

 

Ayrıca, Hükümet Malezyalı firmaların yenilikçilik (innovasyon) alanında yatırım 

yapabilmeleri için kamu alımları süreci ve yeni yasal mevzuat ve düzenlemeler ile teşvikler ve 

fırsatlar oluşturacaktır.  Malezya hükümeti innovasyon konusunda dört ölçü belirlemiştir. Bunlar, 

innovasyon için gerekli ekosistemi oluşturmak, innovasyon fırsatları yaratmak, innovasyon 

olanaklarını ortaya koymak ve bunları finanse edecek fon mekanizmasını aktif hale getirmektir.  

 

Bu bağlamda,  innovasyon kurumsal yapısı ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin yasal 

mevzuat güçlendirilecektir. Buluşların korunmasını teminen patent ve ticari marka başvuruları ve 

sonuçlandırılması süreci kısaltılacaktır.  Hali hazıda ticari marka ve patent başvuru ve 

sonuçlandırma süreleri sırasıyla 15 ve 39 ay olup, bu sürelerin 12 ve 32 aya kısaltılması 

öngörülmektedir. Ayrıca, firmaların katlanacağı maliyet konusunda hibe ve düşük kredi imkanı 

ile destek  sağlanacaktır. 

 

Hükümet, Ar-Ge ve  yeni buluş ve girişimlerin ticarileşmesi konusunda, risk sermayesi 

mekanizmasına önem vermektedir. Bu bağlamda, Malezya Teknoloji Kalkınma  Ortaklığı 

(MTDC) ve Malezya Risk Sermaye Yönetim Ltd. Şirketinin görevleri ve kullandıkları araçlar 

yeniden değerlendirilecektir.  MTDC ve Khazanah Nasional Bhd „dan transfer edilen yatırım ve 

fonların yönetimi yeni bir teknoloji yatırım şirketi tarafından yürütülürken,  MTDC yeni 

geliştirilen teknolojinin transferi ve ticarileşmesi konusunda tekrar yapılandırılacaktır.  

 

 Bu kapsamda, 500 Milyon RM (150 Milyon dolar) değerinde Mudharabah İnnovasyon 

Fonu (MIF), devlet girişimi sermaye şirketlerine risk sermayesi sağlamak, 150 Milyon RM (45 

Milyon dolar)‟lik İşletme Büyüme Fonu ise yüksek teknoloji ürünlerin ticarileştirilmesi ve 

girişim sermaye finansmanının başlangıcındaki finansman açığının kapatılması amacıyla 

kullanılacaktır. Bu fonlar sermaye desteği veya hybrid destekler şeklinde firmalara 

kullandırılacaktır. KOBİ‟lerin finansmanını destekleyen İşleyen Sermaye Garanti Fonu 

(Working Capital Guarantee Fund) ‟na ilave edilecek 3 Milyar RM (910 Milyon dolar) ile 

toplam fon değeri 10 Milyar RM (3 Milyar dolar) seviyesine çıkarılacaktır.   

 

Hükümetin 2010 yılının Mart ayında açıklamış olduğu yeni ekonomik modelde de 

belirtilen yoksullukla savaş konusuna 10. Kalkınma Planı‟nda yer verilerek, halkın en alt gelir 

gurubunu oluşturan ve çoğunluğu etnik Malay (Bumiputra) olan %40‟lık kesimin gelir seviyesini 

arttırıcı çeşitli ekonomik programlar hazırlama ve ana ihtiyaçların tedariği gibi önlemler 

alınacaktır. Bununla birlikte, AIM ve TEKUN olarak bilinen mikro-kredi olanakları, kentsel 

yoksullukla mücadele için kullanılacak olup, kredi planı, girişimcilik eğitimini de kapsayan bir 

paket olarak sunulacaktır.  1970 yılında bir Çinli ve Hintli‟nin geliri sırasıyla bir Malay‟ın 2.29 

ve 1.77 katı iken bu oran 2009 yılında sırasıyla 1.38 ve 1.10 a gerilemiştir.  Programın temel 



 

amaçlarından biri bu gelir farkını ortadan kaldırmak ve etnik Malay nüfusun ekonomide daha 

fazla söz sahibi olabilmesi ile nitelikli meslek hayatına katılımlarının artışının sağlanmasıdır.  

 

Ülkedeki etnik Malay (Bumiputra) gelişimini desteklemek için 5 stratejik girişim 

oluşturulma kararı verilmiştir. Bunlar: 

 Kurumsallaşma doğrultusunda Bumiputra kesiminin öz sermaye sahipliğini arttırmak, 

 Bumiputraların mülk sahipliğini arttırmak, 

 Kabiliyet ve girişimciliği geliştirme programlarını iyileştirmek, 

 Bumiputra istihdamını bütün olarak geliştirmek, 

 Bumiputra gelişim programının planlama, koordinasyon, uygulama ve takibini 

gerçekleştirecek bir konsül oluşturmaktır. 

 

Öncelikli sektörlerde Bumiputraların katılımının destekleneceği programda, bumiputra 

şirketlerinin, Malezya‟da yerleşik şirketlerin sermaye toplamında oranın en az %30‟a çıkarılması 

ve bu oranın sürdürülebilir olması hedeflenmektedir. Bu oran, 2004 yılında %18.9 iken 2008 

yılında %21.9 a ulaşmıştır. Daha kuvvetli ve rekabetçi bumiputa şirketlerin oluşturulması için 

Ekuti Nasional Bhd. (Ekuinas) devlet şirketine 4.5 Milyar RM (1.4 Milyar dolar) tahsis 

edilecektir. Bu  tahsis edilen miktar, büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım amacıyla özel 

şirketler aracılığıyla fon olarak  kullandırılacaktır. Fon ise varlığa dayanmayan menkullerin satın 

alınması suretiyle firmalara transfer edilecektir.  

 

Öte yandan, Kalkınma Planında üzerinde durulan inşaat projelerinin başında Kuantan ve 

Kuala Terengganu şehirlerini bağlayan Doğu Yakası Otobanı (East Coast Expressway
1
) 

gelmektedir. Projenin toplam maliyeti 3.7 Milyar RM (1.1 Milyar dolar)‟dir. Kuala Lumpur‟un 

güneyinde bulunan Gemas şehrin ülkenin en güneyi olan Johor Bahru şehrine bağlayacak olan 

çift raylı elektrikli trenyolu projesinin değerinin ise 8 Milyar RM (2.4 Milyar dolar) olması 

beklenmektedir. Ayrıca, yeşil teknoloji kullanılarak Kuala Lumpur‟da bir atık değerlendirme 

tesisi inşa edilmesi ve bu tesisin ülkenin diğer bölgelerine de tanıtılması planda yer almaktadır.  

 

Hükümet, ayrıca, kentsel bölgelerdeki toplu taşıma sistemini geliştirmek adına, taşıma 

kapasitesini arttırıcı bir yatırım stratejisini 10. Plan altında gündemine almıştır. Bu meyanda, 2.8 

Milyar RM (850 Milyon dolar)‟lik bütçe, Kuala Lumpur, Penang ve Johor Bahru şehirlerinde 

Planın uygulanacağı ilk 2 yılda kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Umumi Karayolu 

Taşımacılığı Komisyonu, yolları asfaltlayacak ve otobüs, taksi ve tren operatörleri de sıkı bir 

performans izleme rejimine tabi tutulacaklardır. Uygulamalar Kuala Lumpur‟dan başlayıp, diğer 

kentlere yayılacaktır. Hafif raylı tren yolu sisteminin geliştirilmesi için ise daha yüksek kapasiteli 

trenlerin alınması ve yeni trenyolu bağlantılarının inşaası söz konusudur.  

 

Sağlık alanında programa dahil eden başlıca maddelerden biri; sağlık sektörü 

altyapısında gerçekleştirilecek iyileştirmelerdir. Yüksek tansiyon, diyabet ve obezite 

hastalıklarında görülen ciddi artış ve 2020 yılı itibari ile ülke nüfusunun %10‟unun 60 yaş ve 

üzerinde olacak olması, Hükümeti bir takım önlemler almaya yönlendirmektedir. Bu bağlamda, 

basit sağlık hizmetleri için 197 yeni klinik ve 50 adet 1Malaysia kliniği, planın ilk yarısında 

kurulacaktır. Projenin toplam değeri 637 Milyon RM (193 Milyon dolar)‟dir. İkinci ve üçüncü 

derecede sağlık hizmetleri için ise 600 Milyon RM (180 Milyon dolar) değerinde 5 yeni, 5 de 

yenilenmiş hastane kurulacaktır. Bu hastanelerin içinde Ulusal Kanser Enstitüsü gibi uzman 
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medikal enstitüler de bulunmaktadır. Erişimi zor bölgelerde ise mobil klinikler ve kırsal bölge 

sağlık teşvikçileri gibi tedarikler sağlanacaktır. Doktor başına düşen hasta sayısının da Plan 

dahilinde gelişerek 1‟e 1,380‟den 1‟e 597‟ye düşmesi, hemşire başına düşen hasta sayısının da 

1‟e 592‟den, 1‟e 200‟e düşmesi hedeflenmektedir.  

 

Eğitim alanında ise; öğrenci kalitesinin ve anadil, ingilizce, fen ve matematik gibi kritik 

derslerdeki öğrenci performansının arttırılması amacıyla, yeni mezun öğretmenlerin 

ilkokullardaki oranı %28‟den %60‟a çıkarılacak, ana okul öğretmeni olabilmek için kıstas 

üniversite mezunu seviyesine çekilecek, okul öncesi eğitim alan çocukların oranı 2010 yılında 

%67, 2012 yılında ise %87‟ye çıkarılacak olup, okul öncesi eğitim işletmecilerine, her yeni 

müessese için maddi teşvik sağlanacaktır. İlkokula başlama yaşı ise 6‟dan 5‟e indirilecektir. 

Üniversiteye giriş gibi kamu sınavlarında yüksek başarı gösteren okulların sayısı 2012 yılına 

kadar 100‟e çıkarılacak, bir takım devlet okullarında kamu-özel sektör dayanışmasına gidilmek 

suretiyle vakıf okulu çerçevesi oluşturulacak ve devlet yardımı alan okullara (çince, tamil 

okulları ile dini ve misyon okulları) 280 Milyon RM (85 Milyon dolar) değerinde bütçe 

ayırılacaktır. 

 

İstihdam alanında plana dahil edilen konuların başında Malezya‟nın gelişmiş ülkeler 

seviyesine ulaşabilmesi için, kalifiye eleman oranının 2015 yılına kadar en az %37 seviyesine 

ulaşması gelmektedir. Bu meyanda, 500 Milyon RM (150 Milyon dolar) değerinde bir fon 

Kalifiye Eleman Yetiştirme Kurumu tarafından 38,000 işçinin faydalanması amacıyla 

kullanılacaktır.  

 

Hükümet, işverenler ile ortak bir fon kurup, çalışanların kendi sektörlerinde mastır, 

doktora gibi programlara dahil olarak, uzmanlaşmanın sağlanmasını hedeflemektedir. 

Üniversitelerdeki okutmanların kalitesi de yine mastır ve doktora programlarına katılım 

desteklenerek arttırılmak istenmektedir. 2008 yılında kamuoyuna sunulan ve 2020 yılı itibariyle 

doktora sahibi Malezyalı sayısını 60,000‟e çıkarılması hedeflenen MyBrain15 teşviki, 10. 

Kalkınma Planı‟nda yeniden gözden geçirilerek, doktora çalışmalarının finanse edilmesi ve 2015 

yılı itibariyle doktora derecesi sahibi kişilerin sayısının 18,000 çıkarılmasına yoğunlaşacaktır.   

 

Enerji alanında vergi teşviklerinin yanı sıra 1.5 Milyar RM (450 Milyon dolar) değerinde 

bir Yeşil Teknoloji Finansman Tasarısı ile yeşil teknoloji, yeşil inşaat ve innovasyon alanlarında 

yatırımın teşvik edilecektir. 2010 Ulusal Enerji Verimliliği Ana Planı ise sektörlerde etkinlik 

önlemleri getirerek, 2015 yılı itibari toplam 4,000 tonluk petrol tasarrufu yapılması 

planlanmaktadır. 

  

Plan kapsamında oluşturulacak iklim önlemleri çeşitli programları içermektedir. 

Bunlardan biri; yenilenebilir enerji ile üretilen elektriğin sabit bir orandan kamu hizmetine 

sunulması ve yenilenebilir enerji fonu kurulana kadar geçecek zaman zarfında, %1‟lik bir fon 

kesintisi (feed-in tarife) uygulaması gerçekleştirilecektir.  

 

Ayrıca, Ulusal Su Kaynakları Politikası ile su kaynaklarının etkin kullanımının 

planlanması, yönetimi, bu kaynakların korunması ve rehabilitesi program içerisine alınmıştır.  

 


