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Endonezya ve Açe'nin Türkiye ile eski zamanlardan 
beri diplomatik ilişkileri vardır. Coğrafi mesafeye 
rağmen Türkiye ile Endonezya arasında ilişki 16. 
Yüzyılda Açe Sultanlığı dönemindeki diplomatik, 
ekonomik ve ticari ilişkilere kadar uzanmaktadır. İki 
ülke arasındaki resmi ilişkileri ilk kez, Açe 
Sultanlığı’nın Portekizlilere karşı olan savaş için 
askeri yardım talebiyle İstanbul'a elçi göndermesi ve 
Osmanlı İmparatorluğu Sultanı II.Selim'in Açe'ye 
eğitim, askeri ve teçhizat yardımında bulunması ile 
gerçekleşmiştir. Açe Sultanı sağlanan yardıma 
karşılık olara, Osmanlı padişahına sunulmak üzere 
başta biber olmak üzere çeşitli ticari ürünler 
göndermiştir[Ris20]. İki ülke arasındaki ilişkiler, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını 
kazanmasının ardından da devam etmiştir. Endonezya 
ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik 
ilişkiler 1950 yılından itibaren resmen başlamıştır ve 
Endonezya 1958 yılında Ankara Büyükelçiliğini 
açmıştır.

Sonraki yıllarda ikili ilişkiler yeni bir ivme 
kazanmıştır ve iki ülke ilişkilerini stratejik ortaklığa 
dönüştürme kararı almıştır. Türkiye Cumhuriyeti 11. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Endonezya 6. 
Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono Nisan 
2011'de Endonezya’nın başkenti Cakarta'da “Türkiye 
ve Endonezya: Yeni Bir Dünya Düzenlemesinde 
Geliştirilmiş Ortaklığa Doğru” adlı bir deklarasyonu 
imzalamıştır. Deklarasyondan dört yıl sonra 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaret, yatırım ve teknoloji 
alanlarında ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla bir 
Türkiye-Endonezya İş Forumu düzenlemek ve bir 
Mutabakat Zaptı oluşturmak için Ağustos 2015'te 
Endonezya'yı ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret ile 
birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler yeniden 
güçlenmiştir. Ziyaretin sonrasında Türk Dış 
Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) ve Endonezya 
Ticaret ve Sanayi Odası (KADIN) arasında 
Mutabakat Muhtırası imzalandı[Rep18].

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun 
Temmuz 2017'de Türkiye'ye resmi ziyareti de iki ülke 
arasında özellikle ticaret, sağlık, enerji ve savunma 
sanayi alanlarında iş birliğine yeni bir bakış açısı 
getirdi. Mevcut durumlara bakıldığında, Endonezya 
ile Türkiye arasındaki ilişkiler geçmişe nazaran daha 
gelişmiş ve güçlü bir durumdadır. İki ülke arasındaki 
başkanlar, bakanlar ve hükümet yetkilileri, 
akademisyenler ve iş adamları düzeylerinde sağlanan 
yoğun temaslarla bu düşünceyi kanıtlar niteliktedir. 
Endonezya ve Türkiye, daha geniş bir alanda 
sürdürülebilir pratik iş birliği ve ileriye dönük 
ortaklıklar kurarak ikili ilişkilerde başarılı olma 
arzularını yeniden teyit etmişlerdir. İki ülke ayrıca 
ekonomik ilişkileri derinleştirme ve hem kamu hem 
de özel sektör arasında oldukça yoğun bir sinerji 
oluşturmak için çalışmalar yapmışlardır. İki ülke 

arasında Ekonomik ve Teknik İş birliği Ortak 
Komisyonu (KBIT) aracılığıyla bir ekonomik iş 
birliği mekanizması kurulmuştur. Buna ek olarak, iki 
ülke arasındaki turist sayısının artması ve ayrıca her 
iki tarafın imzaladığı Mutabakat Muhtıralarının veya 
ikili anlaşmaların sayısının artmasıyla, iki ülke halkı 
arasındaki temas da yoğunlaşmıştır.
İki ülke arasında imzalanan önemli anlaşmalardan 
biri, Ocak 2018'de başlayıp ve 2021'de tamamlanması 
hedeflenen Endonezya-Türkiye Kapsamlı Ekonomik 
Ortaklık Anlaşması'dır (IT-CEPA). IT-CEPA, malların 
üretim ve tüketim hacminin artırılması, tarifelerin 
düşürülmesi ve gümrük, malların karantinası, hukuki 
işler gibi çeşitli mekanizmalarla optimize edilmesi 
gereken toplam ticaret değerini artırmanın bir 
yoludur.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 
Aralık 2020'de Cakarta'ya yaptığı ziyarette, iki ülke 
arasındaki toplam ticaret hacminin 1,5 milyar ABD 
dolarına ulaştığını belirtmiştir. Bu gelişmeler 
doğrultusunda iki ülke, IT-CEPA kapsamlı ticaret 
anlaşması ve çeşitli diğer ortaklıklar aracılığıyla 
toplam ticaret hacmini 2023 yılına kadar 10 milyar 
ABD dolarına yükseltmeyi hedeflemektedir[Teg20].
Geçmişe bakıldığı zaman, Endonezya ve Türkiye'nin 
geleceğe dair büyük umutları mevcuttur. Endonezya, 
260 milyonluk nüfusuyla Güneydoğu Asya'nın en 
büyük ekonomisi ve dünyanın en kalabalık dördüncü 
ülkesidir. Standard Chartered ekonomistleri, 
Endonezya'nın 2030'da Türkiye'nin hemen üzerinde 
ilk 5'e gireceğini tahmin ediyorlar.Endonezya'nın 
dinamik nüfusu, büyüyen orta sınıfı ve iki ülke 
arasındaki ikili ticaret ilişkilerini daha da geliştirmek 
için sağlam bir temel oluşturan güçlü ekonomik 
potansiyeli ile Endonezya'nın 2030 yılına kadar ilk 
beş küresel ekonomiden biri olacağı tahmin 
edilmektedir[Dai19]. Türkiye'nin ise 2030 yılına 
kadar dünyanın en büyük 5. ekonomisi olacağı tahmin 
edilmektedir. İngiltere merkezli çokuluslu bir banka 
olan Standard Chartered Plc'nin uzun vadeli 
tahminlerine göre Türkiye, Almanya, Rusya ve 
Japonya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük 
beşinci ekonomisi olacaktır. Uzmanlara göre bu 
gelişmenin ana itici güçlerinden biri genç nüfus ve 
gelişmekte olan piyasalardaki işgücüdür.
 
Bu faktörlerin yanı sıra, iki ülke arasındaki iş birliğini 
destekleyen başka faktörler de mevcut; Endonezya ve 
Türkiye, genç ve eğitimli nüfus fazlası sayesinde 
umut verici bir gelişmekte olan piyasa ekonomisine 
sahip iki ülkedir. Ayrıca hükümetler arasında sıkı bir 
şekilde yürütülen başarılı ekonomik politikalar 
mevcuttur. Öte yandan, iki ülke aynı zamanda İslam 
Konferansı Teşkilatı (İKT) ve Sekiz Gelişmekte Olan 
Ülkenin Müslüman Çoğunluk Teşkilatı (D8) üyesidir. 
İki ülke de benzer bir dış politika vizyonunu 
paylaşıyor. Türkiye'nin dış politikası Kemal 
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Atatürk'ün “yurtta sulh cihanda sulh” ilkesine 
dayanmaktadır. Aynı zamanda Endonezya'nın dış 
politikası da aynı hedefte “sonsuz barışa dayalı dünya 
düzeninin uygulanmasına katılma” ilkesine 
dayanmaktadır.

Türkiye ve Endonezya'nın coğrafi konumu, her iki 
tarafa da kendi bölgelerinden gelen fırsatlardan 
yararlanarak bir ticaret merkezi olma fırsatı 
sunmaktadır. İki ülkenin potansiyel pazarları da eşit 
derecede stratejiktir. Endonezya için Türkiye, Orta 
Doğu, Afrika ve Avrupa pazarlarına giriş için bir 
irtibat noktasıdır. Bu arada, Türkiye için Endonezya 
büyük bir pazarın yanı sıra 600 milyonluk pazar 
potansiyeline sahip Güneydoğu Asya/ASEAN 
pazarına giriş için bir bağlantı noktasıdır[Teg20].
Şu ana kadar, Endonezya ile Türkiye arası ticaret 
hacmini 1,5 milyar ABD dolarına ulaşmışken, 
Endonezya'nın Türkiye'ye en çok ihraç ettiği ürünler 
hurma yağı ve türevleri, doğal kauçuk, suni kesikli 
elyaf, sentetik kesikli elyaf iplik ve sentetik filament 
iplikti[Lat20]. Bu arada, Türkiye'nin Endonezya'ya en 
çok ihraç ettiği ürünler ham petrol, tütün, karbonatlar, 
boratlar ve krom cevheri ve konsantreleridir[Rep17].
Endonezya ve Türkiye'nin pek çok gelecek vaat eden 
beklentisinden (demografik bonusa dahil) ve iki 
ülkenin yukarıda görebileceğimiz kendi ulusal 
ekonomilerini geliştirmeye devam etme çabalarından, 
iki ülkenin iki büyük ülke olduğu sonucuna 
kavuşabiliriz. Birkaç yıl içinde mükemmel 
ekonomilere sahip olacak ve dünya ekonomik 
düzenini gelişmiş ülkelerin hegemonyasından 
gelişmekte olan ülkelere doğru değiştirecektir. 
Bundan dolayı, Türkiye ve Endonezya arasındaki 
ticari ilişkilerin geliştirilebilmesi için her iki ülkenin 
hükümetleri ve özel sektörleri kendi aralarında güçlü 
bir koordinasyona sahip olmalılar ve sıkı bir 
yardımlaşma içersinde bulunmaları gerekmektedir. 
Bu durum iki sektörün de en iyi bir şekilde kullanması 
gereken altın bir fırsattır.
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