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FERİT PARLAK /  
DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi

Macaristan, küresel krizden en fazla 
etkilenen ülkelerden biri olmuş, 2009 
yılında yüzde 6.8 oranında küçülmüş-
tü. 2010 ve 2011 yıllarında yüzde 1’in 
üzerinde büyüme gerçekleşmesine 
rağmen 2012 yılındaki yaklaşık yüz-
de 1’lik küçülme şok etkisi yaratmıştı. 
Macar ekonomisindeki daralma, kü-
resel krizle doğrudan ilintili olduğu ka-
dar, 2006 yılı son çeyreğinden bu yana 
Macaristan’da uygulanan ve sıkı para 
ve maliye politikaları öngören ekono-
mik istikrar paketleri ile de ilişkilen-
dirildi. 2012’deki politika değişikliği, 
2013 yılı ilk çeyreğinden itibaren büyü-
meyi getirdi.

 * * *
Ekim ayında Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan ve beraberinde-
ki iş insanı heyetinin Budapeşte’deki 
programını takip ettim. İş konseyi top-
lantısında konuşma yapan Macaristan 
Başbakanı Viktor Orbán’ın; “İşsizlik 
2012’de yüzde 11’in üzerindeydi ve eko-
nomide daralma yaşanıyordu.

Şimdi işsizlik yüzde 3.5'a düştü. 
2017 yılında Macar ekonomisi yüz-
de 4 büyüme kaydetti. Kendi modeli-
mizle, iş imkanları sağlayarak, vergi-
leri azaltarak ve maaşları yükselterek 
büyümek ve işsizliği tamamen orta-
dan kaldırmak istiyoruz” cümleleri, 

Macaristan’ın yabancı sermaye çekme 
konusundaki kararlılığını gösteriyor. 
10 milyon nüfuslu ülkenin, 2017’de 100 
milyar doları aşan ihracatı ise alınan 
kararların doğru bir şekilde uygulandı-
ğını kanıtlıyor. 

 * * *
Macaristan’da 31 bin kilometreyi 

aşan bir karayolu şebekesi bulunuyor. 
Bunun yaklaşık bin 200 kilometresi-
ni ülkeleri birbirine bağlayan otoyolu 
oluşturuyor. Yani, Macaristan, beş Av-
rupa karayoluna ve üç uluslararası ta-
şımacılık koridoruna ev sahipliği ya-
pıyor. Ülkede, ayrıca 3 bin kilometresi 
elektrikli olan, toplam 8 bin kilomet-
re uzunluğunda bir demiryolu şebeke-
si ve Budapeşte, Debrecen, Sarmellek, 
Pecs ve Györ gibi uluslararası havali-
manları bulunuyor…

Bu ağ Macaristan’ın stratejik önemi-
ni daha da artırıyor,  mal ve hizmet ti-

caretini canlı tutuyor, gelecek için de 
umut veriyor. 

 * * *
Macaristan ile 2000 yılına kadar dü-

şük olmasına rağmen dengeli bir tica-
ret seyri izlemişiz. 2000 yılında ticaret 
hacmi 356 milyon dolarken, 170 mil-
yon dolar ihracat, 186 milyon dolarlık 
ise ithalat gerçekleştirmişiz. Ticaret 
hacminde rekor yılı olan 2007 yılında 
ise 2.2 milyar dolara çıkabilmişiz.

O yıl Macaristan’dan 1.43 milyar do-
larlık ithalat yaparken, ihracatı 775 
milyon dolara çıkarabilmişiz. Sonraki 
süreçte ticaret hacminde sadece 2011 
yılında 2 milyar dolarlık psikolojik sı-
nırı aşabilmişiz. Dengeyi ise Macaris-
tan lehine 1 milyar dolara ulaştırmışız. 
2017 yılında ise 2.6 milyar dolarlık tica-
ret hacmi ile yeni rekoru kırmışız.

 * * *
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan Macaristan Başbakanı Viktor 
Orbán Budapeşte’deki toplantıda dış 
ticaret hacmi için hedef yükseltti. Ye-
ni hedef 6 milyar euro olarak belirlen-
di. Üçüncü ülkelerdeki işler için kuru-
lacak ikili ortaklıklara her türlü deste-
ğin, somut olarak verilmesi konusunda 
anlaşıldığı da dile getirildi. İş dünyası-
na düşen görevi ise İş Konseyi Başka-
nı Adnan Polat, devlet başkanlarının 
önünde özetledi: “Devlet başkanları iş 
dünyasına gollük bir pas attı. Bize de 
golü atmak düşüyor.”  

FERİT PARLAK /  
a DÜNYA napilap ankarai képviselője

Magyarország egyike volt a gazdasági világválság 
által leginkább érintett országoknak, 2009-ben a 
recesszió mértéke elérte a 6,8%-ot. A 2010-es és 
2011-es évi több mint 1%-os növekedés ellenére, 
a 2012-ben bekövetkezett alig 1%-os csökkenés 
újabb sokkhatást váltott ki. A magyar gazdaságban 
bekövetkezett recesszió közvetlen összefüggésben 
volt a gazdasági világválsággal, de társítani lehetett 
a 2006 utolsó negyedévétől kezdve napjainkig 
megvalósított, szigorú pénzügyi és költségvetési 
politikát alkalmazó gazdasági stabilitási 
csomagokkal. A 2012-es politikai változás 2013 első 
negyedévében növekedést hozott.

Szeptemberben követtem Recep Tayyip Erdoğan 
elnök és a kísérő üzleti delegáció Budapesti 

programját. Az üzleti tanács ülésén beszédet tartott 
magyar miniszterelnök Orbán Viktor elmondta, 
hogy; “A munkanélküliség 2012-ben 11% felett 
volt, és a gazdaságban visszaesés mutatkozott. 
Mostanra a munkanélküliség 3,5%-ra esett vissza. 
2017-ben a magyar gazdaság 4%-os növekedést 
könyvelhetett el.

Saját modellünkkel, a munkahelyek számát 
növelve, az adókat csökkentve, és a béreket 
emelve akarunk növekedni, és a munkanélküliséget 
teljes mértékben felszámolni.” A miniszterelnök 
szavai rámutattak Magyarország külföldi tőke 
bevonzására irányuló elkötelezettségére. 2017-
ben a 10 millió lakosú ország, 100 milliárd dollárt 
meghaladó kivitele azt bizonyítja, hogy a meghozott 
döntéseket helyesen hajtották végre.

Magyarországgal 2000-ig alacsony mértékű, 
de kiegyensúlyozott volt a kereskedelmünk. 2000-
ben a kereskedelmi forgalom 356 millió dollár volt, 
amelyből az export 170 millió, az import pedig 186 
millió dollárt tett ki. 2007-ben, a kereskedelmi 

volumen rekordévében, elérte a 2,2 milliárd dollárt.
Abban az évben 1,4 milliárd dollárt importáltunk 

Magyarországról, az exportot pedig 775 
millió dollárra növeltük. Az ezután következő 
időszakban csak 2011-ben tudtuk meghaladni a 2 
milliárd dolláros lélektani határt a kereskedelem 
volumenében. A mérleg elérte az 1 milliárd dollárt 
Magyarország javára. 2017-ben új, 2,6 milliárd 
dolláros rekordot állított fel a kereskedelmi 
forgalom.

Recep Tayyip Erdoğan elnök és Orbán Viktor 
magyar miniszterelnök, budapesti találkozójukon 
célul tűzték ki a külkereskedelmi forgalom 
növelését. Az új célt 6 milliárd euróban állapították 
meg. Azt is kijelentették, hogy megegyeztek a 
harmadik országokbeli üzletek érdekében létrejövő 
kétoldalú partnerségek konkrét formában történő 
támogatásáról. Az államfők előtt Adnan Polat, az 
üzleti tanács elnöke foglalta össze az üzletemberekre 
váró feladatot: “Az államfők gólpasszt adtak az 
üzleti világnak. A mi feladatunk berúgni.”

Gólpassz az államfőktől…

Devlet başkanlarından gollük pas…
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Macaristan Cumhurbaşkanı János 
Áder’e daveti için teşekkür eden Re-
cep Tayyip Erdoğan, Macaristan’ı ya-
bancı bir ülke olarak görmediklerini 
vurguladı ve ‘Macaristan ile kökleri 
Orta Asya’ya uzanan önemli bağları-
mız var. Dillerimize geçmiş ortak ke-

limelerimiz, türkülerimiz, müzikle-
rimiz, bestelerimiz var. Barışın, mu-
habbetin ve dayanışmanın timsali 
Gül Baba gibi gönül erlerimiz, hak 
aşıklarımız var. Geçmişi beş asra yak-
laşan ve giderek güçlenen ikili müna-
sebetlerimiz var. Bu ortak paydaların 

çok az ülkeye nasip olduğunu özellik-
le ifade etmek isterim” diye konuştu.

Afrika’da ortak yatırım önerisi
Macaristan’a beş yıl sonra Cumhur-
başkanı olarak gerçekleştirdiği ziya-
retin iki ülke arasındaki ilişkileri da-

ha ileriye taşıyacağını söyleyen Recep 
Tayyip Erdoğan, iş forumu aracılığıy-
la 300’ü aşkın Türk ve Macar iş insa-
nının bir araya gelmesinin önemi-
ne de işaret ederek, geleceğe yönelik 
atılabilecek adımların da değerlen-
dirileceğini vurguladı. Türkiye Ma-
caristan ilişkilerinde iyi bir ivme ya-
kalandığına değinen Erdoğan, başba-
kanlığı döneminde de bu ülkeye iki 
kez ziyaret gerçekleştirdiğini kaydet-
ti. Siyasi alanda iyi bir ivme yakala-
dıklarını ve bunu 2013 yılında  kur-
dukları Yüksek Düzeyli Stratejik İş-
birliği Konseyi’nin ilk toplantısını 
yaparak desteklediklerini belirten 
Erdoğan, “2019 yılı ilkbaharında ye-
ni toplantımızı gerçekleştireceğiz. İki 
ülke arasındaki ilişkilerin değerlen-
dirilmesini yapacağız. Yapacağımız 
diğer toplantı da Türk- Macar stra-
tejik ortaklığına yeni bir dinamizm 
kazandıracağına inanıyorum. Önü-
müzdeki aylarda; Karma Ekonomik 
Komisyon, Tarım Yürütme Komite-
si, Sanayi Ortak İşbirliği Komitesi ve 
Turizm Karma Komisyonu’nun top-
lantıları gerçekleştirilecek. Yaptığı-
mız görüşmelerde bunlarla beraber 
siyasi, ekonomik, kültürel alanlardaki 
işbirliklerimizi de ele alma fırsatımız 
oldu” dedi. 

Oluşturulan Afrika ortak çalışma 
grubunu çok önemsediklerini ve Ma-
caristan ile birlikte Afrika’da ortak 
yatırıma girilmesi gerektiğini kayde-
den Recep Tayyip Erdoğan, “Macar 
Eximbank’ın ve Türk Eximbank’ın 
da destekleri ile Afrika’da özellikle 
2005 yılından sonra kalktığımız atak-
la hemen hemen şu anda 41 ülkede-
ki oluşturduğumuz büyükelçiliklerle 
farklı bir altyapının sahibi olduk. Bu 
çok önemli ve bu ülkeler üzerinde biz 
Macaristan’la ortak iş birliğine gire-
biliriz” değerlendirmesini yaptı. Şu 
anda Afrika’nın beklentilerinin çok 
yüksek olduğuna dikkat çeken Erdo-
ğan, “Burada tarımdan sanayiye, sağ-
lık, turizm, altyapı, üst yapı gibi alan-
larda birçok çalışma yapmak müm-
kün” şeklinde konuştu.

“İki ülkenin ekonomileri rakip değil, 
birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Türkiye ile Macaristan arasındaki iş birliğini değerlendiren Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm olumlu gelişmelere rağmen Türkiye ile 
Macaristan arasındaki ekonomik ilişkilerin mevcut seviyesinin yeterli olmadığını 
söyledi. Bunun çok daha ileri noktalara taşınabileceğinin altını çizen Erdoğan, 
“Hiçbir siyasi sorunu bulunmayan, ekonomik ilişkiler noktasında hukuki altyapısı 

tamamlanmış, tarihi ve kültürel açıdan birer kardeş gibi yakın iki ülkenin ticaretinin daha üst 
seviyelerde olması gerekiyor” dedi. Macaristan ve Türkiye ekonomilerinin birbirlerine rakip değil, 
birbirlerini tamamlayıcı olduğunun altını çizen Recep Tayyip Erdoğan, “Bunlar benzerliklerini 
kullanarak daha büyük sinerji oluşturan ekonomiler. Özellikle turizm, enerji, müteahhitlik, lojistik, 
gıda endüstrisi gibi alanlarda önemli iş birliği potansiyelimiz var” ifadelerini kullandı.
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Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılın-
da yaklaşık 1.5 milyar dolar olan tica-
ret hacminin 2017’de 2.6 milyar dola-
ra yükseldiğini hatırlatırken, “2018 
yılının ilk sekiz ayında ise bu 1.8 mil-
yar dolarlık bir hacme ulaştı. Yeni he-
def 6 milyar euro olarak belirlendi. 
Bu miktar aslında geçen yılın ilk se-
kiz ayına kıyasla yüzde 8’lik bir artı-
şa tekabül ediyor. Sadece ticaretimiz 
değil, yatırımlarımız da günden güne 
artıyor” dedi.

“Vize kolaylığı, Macaristan’daki 
yatırımları daha da büyütecek”
Macaristan’da lojistik, turizm, ener-
ji, müteahhitlik gibi pek çok sektör-
de Türk firmalarının yatırımlarının 
bulunduğuna işaret eden Recep Tay-
yip Erdoğan, Macar Eximbank’ın 
sağlayacağı krediler ile iş insanları-
na sağlanacak vize kolaylığının, Ma-
caristan’daki yatırımları daha da bü-
yüteceğini kaydetti. Ziyaret çerçeve-
sinde, KOSGEB ile Macar İhracatı 
Teşvik Ajansı (HEPA) arasındaki bir 
mutabakat zaptı imzalanmasından 
memnuniyet duyduğunu ifade eden 
Erdoğan, “Burada şu noktanın altını 
özellikle çizmek istiyorum; tüm bu 
olumlu gelişmelere rağmen ekono-
mik ilişkilerimizin mevcut durumu 
yeterli değil. Biz bunu çok daha ileri-
lere taşıyabiliriz. Hiçbir siyasi soru-
nu bulunmayan, ekonomik ilişkiler 
noktasında hukuki altyapısı tamam-
lanmış, tarihi ve kültürel açıdan birer 
kardeş gibi yakın iki ülkenin ticareti-
nin daha üst seviyelerde olması gere-
kiyor” yorumunda bulundu.

Kendilerine ve Türk işadamları-
na düşen en önemli görevin ikili ti-
careti, dostluk bağlarına yakışır dü-
zeye çıkarmak olduğuna değinen Re-
cep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Burada şunu çok net söyleyebilirim 
o da Türkiye ve Macaristan arasın-
daki bu ilişkileri güçlendirmede iş 
insanlarımıza, sizlere çok büyük gö-
rev düşüyor. Biz üzerimize düşeni her 
iki siyasi yetkili sorumlu olarak yap-
maya hazırız, siz de üzerinize düşeni 
yapmalısınız. Macaristan ve Türkiye 
ekonomileri birbiriyle rekabet eden 
değil, birbirini tamamlayan, benzer-
liklerini kullanarak daha büyük si-
nerji oluşturan ekonomiler. Özellik-
le turizm, enerji, müteahhitlik, lojis-
tik, gıda endüstrisi gibi sektörlerde 
önemli iş birliği potansiyelimiz var.”

Konuşmasında Türkiye ekono-

misine yönelik değerlendirmeler-
de bulunan Recep Tayyip Erdoğan, 
“Türkiye ekonomisi ve bankacılık 
sistemi şoklara dayanıklı bir yapı-
ya sahip. 2002 yılından beri ortala-
ma yüzde 5.8, 2017 yılında yüzde 7.4, 
2018’in ilk yarısında ise yüzde 6.3 
büyüyen bir ekonomiye sahibiz” de-
di. Büyümede OECD içinde en yük-
sek oranın yakalandığına dikkat çe-
ken Erdoğan, “Özellikle kamu, hane 
halkı, bankalar ve özel sektör borçlu-
luk oranlarında uluslararası kriterle-
re göre gayet olumlu bir görüntümüz 
var. Türkiye’ye yönelik bu saldırıla-
ra karşı tüm kurumlarımızla gerekli 
önlemleri aldık. Son olarak Hazine ve 
Maliye Bakanı tarafından birkaç haf-
ta önce yeni ekonomi programımız 
açıklandı. 2019, 2021 yılları için ha-
zırlanan bu program, katılımcı bir an-
layışla, sürdürülebilir ekonomik bü-
yüme hedefiyle kaleme alındı” dedi.

Alınan önlemlerle ekonominin 
dengelenme yönünde işaretler ver-
diğini ifade eden Erdoğan, “Ticaret 
savaşları gibi söylemlerin ticareti-
mizi esir almaya çalıştığı bir ortamda 
Macaristan’la ekonomik iş birliğimiz 
büyük önem arz ediyor ve biz bunu 
aramızda başarmalıyız. Avrupa Bir-
liği ile Gümrük Birliği güncelleme-
si çalışmalarına hâlâ başlanamama-
sı ve Türk iş insanlarının ve halkının 
vizeye tabi olması, potansiyelimizin 
tam olarak kullanılmasının önündeki 
en büyük engellerden. Macaristan ve 
diğer AB üyesi ülkelerden bu süreçte 
destek bekliyoruz” diye konuştu. 

İş insanlarına stratejik ortaklığın 
ekonomik boyutunu hep birlikte kuv-
vetlendirme çağrısı yapan Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Biz hükümetler 
olarak girişimcilerimizin önünü aç-
tık, açmaya devam ediyoruz. Aynı ka-
rarlılıktayız ve bu kararlılığımızın ge-
reğini de yerine getirmek istiyoruz. 
Macar girişimcilere de Türkiye’nin 
onlarca yıllık tecrübelerinden daha 
fazla istifade etmeleri çağrısında bu-
lunuyoruz. İki ülkenin birbirinden ne 
alabilecekse almaya kararlı olduğunu 
ifade ettik.

THY, Budapeşte-Mumbai arasında 
hizmet vermeye başlayacak
Macaristan’ın Avrupa’yı Balkan-
lar, Doğu Avrupa, Türkiye ve Rus-
ya ile bağlayan demir ve karayolla-
rının kavşak noktasında yer aldığı-
nı belirten Recep Tayyip Erdoğan, 

ürünlerin Avrupa’ya ulaştırılma-
sında Macaristan’ı bir ticaret üssü 
ve geçiş noktası olarak gördüklerini 
aktardı. Geçiş belgeleri noktasında 
yaşanan sorunların ise yapılan gö-
rüşmelerle çok daha olumlu istika-
mete getirildiğine inandığını ifade 
eden Erdoğan, “Macaristan’ın sade-
ce bir geçiş güzergahı olarak görül-
mesi yerine ürünlerimizin depolan-
ması ve Avrupa’ya ihraç edilmesinde 
bir merkez olarak değerlendirilmesi 
kazan-kazan vizyonumuza daha çok 
hizmet edecek” şeklinde konuştu. 

Havaalanı sayısını 55’e çıkardık-
ları bilgisini veren Recep Tayyip Er-
doğan, böylece Türkiye’nin havayolu 
taşımacılığında da öne çıkan ülkeler 
arasında yer aldığını bildirdi. Dün-
yada en fazla noktaya uçan havayolu 
şirketinin Türk Hava Yolları (THY) 
olduğunun altını çizen Erdoğan, 
“Şimdi de Budapeşte-Mumbai ara-
sında yine THY ile Macar halkına ve 
tüm yolculara hizmet vermeye baş-
layacağız. Bugün Türk Hava Yolları, 
122 ünitede toplam 304 şehre uça-
rak bu destinasyona sahip hale geldi. 
29 Ekim'de ilk etabını hizmete açtı-
ğımız İstanbul'daki yeni havalima-
nıyla bu alandaki altyapımızı daha da 
güçlendireceğiz. Yeni havalimanının 
tüm etapları devreye girdiğinde yıl-
da 200 milyonluk yolcu kapasitesiyle 
dünyanın en büyük üç havalimanın-
dan biri olacağız” dedi.

İki ülke özellikle savunma sanayiine 
yönelik adımlar atmayı planlıyor
Macaristan’ın uygun maliyetli ve ni-
telikli iş gücü ve konumu sayesin-
de batılı girişimciler tarafından ya-
tırım merkezi olarak görüldüğü-
nü söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’nin de benzer şekilde Avru-
pa ve birçok ülkenin kaliteli ürün ih-
tiyacına cevap veren üretim üssü ve 
ticaret ortağı haline geldiğini belirtti. 
Erdoğan, ihracatta 165 milyar dolara 
ulaşılarak, ihracatın 2002 yılından 
bu yana dört kattan fazla artırıldığı 
bilgisini de verdi.
Macaristan ile özellikle savunma sa-
nayiine yönelik de bazı adımları at-
mayı planladıklarını kaydeden Re-
cep Tayyip Erdoğan, “Yaptığımız 
görüşmelerde bu konuların üzerin-
de de durduk. Zengin tarihi ve doğa-
sıyla özellikle kültür, turizm ve sağ-
lık turizmi açısından da Macaristan-
Türkiye arasında girişimcilerimize 

büyük görevler düşüyor. Budapeş-
te, gerçekten tarih kokan, tarihi zen-
ginlikleriyle çok farklı bir destinas-
yon. Dolayısıyla, ortadan geçen Tu-
na Nehri ile ayrı bir zenginliğe sahip. 
İki saatlik mesafede paket turizmin 
daha da artacağı bir alan burası. Ge-
rek Macaristan’dan Türkiye’ye gerek 
Türkiye’den Macaristan’a bu paket 
turizmle hem halkların kaynaşması 
noktasında önemli bir adım olacak 
hem de bu sektörü canlandırmak su-
retiyle yeni bir açılımı yapmış olaca-
ğız” diye konuştu.

Asırlardır farklı medeniyetlere ev 
sahipliği yapan Türkiye’nin de tarihi, 
doğal ve kültürel varlıkları sayesinde 
globalde en çok ziyaret edilen altın-
cı ülke konumuna geldiğini söyleyen 
Recep Tayyip Erdoğan, yıl sonu iti-
barıyla Türkiye’nin turist sayısında 
40 milyona ulaşılacağını vurguladı. 
Yine 2023 yılında 50 milyon turist ve 
50 milyar dolarlık gelir hedefinden 
bahseden Erdoğan, Macar turistle-
rin son yıllarda Türkiye’ye büyük il-
gi gösterdiğini, turizmin farklı dalla-
rındaki imkanlarla yılın her dönemi-
ne bunun yayılmasını planladıklarını 
kaydetti.

İki ülke arasındaki bir başka iş bir-
liği alanının da müteahhitlik olduğu-
nu kaydeden Recep Tayyip Erdoğan, 
iki ülkenin Afrika’da ortak yatırımlar 
yapabileceğini ifade ederek, “Müte-
ahhitlerimiz bugüne kadar 120 ülke-
de 370 milyar dolar değerinde proje 
üstlendi. Havalimanı, metro, otoyol-
lar, köprü, tüneller, endüstriyel te-
sisler, doğalgaz ve petrol rafinerileri, 
stadyumlar, enerji santralleri, toplu 
konut gibi büyük ölçekli ve katma de-
ğeri yüksek projeleri tamamladı. Bu 
projelerin önemli bir kısmını da ta-
ahhütlerinden önce bitirdi” dedi.

Macaristan’da toplu konut, otel ve 
endüstriyel tesis inşası gibi alanlarda 
stratejik atılımlar yapan firmaların 
olduğunu söyleyen Recep Tayyip Er-
doğan, “Ekonomik iş birliğimizi iste-
diğimiz noktaya taşıyabilmemiz için 
bankalarımız arasındaki ilişkileri de 
güçlendirmemiz gerekiyor. Macaris-
tan’daki Paks Nükleer Santrali’ne iki 
reaktör daha eklenmesi için Rusya 
ile Macaristan arasında mutabaka-
ta varıldığını öğrendim. Türkiye’de 
de başta Akkuyu Nükleer Santrali ol-
mak üzere Rusya ile nükleer santral 
inşası konusunda çalışmamız bulu-
nuyor” ifadelerini kullandı.
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RECEP TAY YİP ERDOĞAN /  
Török Köztársaság elnöke

A Török Köztársaság elnöke Recep 
Tayyip Erdoğan a Magyarország és 
Törökország közötti együttműködést 
értékelve magyarországi látogatása 
során elmondta, hogy az összes 
pozitív fejlemény ellenére a két ország 
közötti gazdasági kapcsolatok még 
nem érik el a kívánt szintet. Erdoğan 
hangsúlyozta: “A semmiféle politikai 
problémával nem rendelkező, a 
gazdasági kapcsolataikban biztos 
alapokon nyugvó, történelmi és kulturális 
szempontból egymáshoz testvérként 
közel álló két ország kereskedelmi 
kapcsolatainak magasabb szintre 
kell fejlődnie.” A török elnök kiemelte, 
hogy Magyarország és Törökország 
gazdasága nem egymás riválisa, sokkal 
inkább kiegészítik egymást. “A török és a 
magyar, a hasonlóságuk kihasználásával 
nagyobb szinergiát létrehozó 
gazdaságok. Jelentős együttműködési 
potenciállal rendelkezünk, különösen 
az idegenforgalom, az energia, az 
építési vállalkozások, a logisztika és az 
élelmiszeripar területén.”

Recep Tayyip Erdoğan megköszönte 
Áder János magyar köztársasági 
elnök meghívását, és hangsúlyozta: 
“Törökországnak Magyarországgal Közép-
Ázsiáig nyúló jelentős kötelékei vannak. 
Mindkét nyelvben megtalálható közös 
szavaink, népdalaink vannak. Országaink 
között csaknem öt évszázados, és egyre 
erősödő kapcsolat alakult ki, és mindez 
csak kevés országnak adatott meg”.

A török elnök magyarországi látogatása 
a két ország közötti kapcsolatok további 
fejlődését szolgálja. Ennek keretében 
szervezték azt az üzleti fórumot is, amelyen 
több mint 300 török és magyar vállalkozás 
vezetője vett részt. 

Erdoğan megemlítette, hogy nagy 
lendületet vettek a török-magyar 
kapcsolatok, és megjegyezte azt is, hogy 
miniszterelnökként eddig kétszer tett 
látogatást Magyarországon. A politikai 
kapcsolatok erősödésének kiemelkedően 
fontos eredménye volt 2013-ban Orbán 
Viktor miniszterelnök részvételével a Felső 
Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács 
megalakulása, amelynek eredményeként 
számos közös apparátus - Gazdasági 

Vegyes Bizottság, Turisztikai Vegyes 
Bizottság, Mezőgazdasági Végrehajtó 
Bizottság, Közúti Közlekedési Vegyes 
Bizottság, Ipari Együttműködési Bizottság 
- jött létre. “A Stratégiai Együttműködési 
Tanács következő ülését 2019. tavaszán 
tartjuk meg” mondta a török elnök. 

Közös befektetési javaslat Afrikában
Recep Tayyip Erdoğan kijelentette, 

hogy nagy jelentőséget tulajdonítanak 
a közös afrikai munkacsoportnak, 
amelynek keretében szorgalmazta a 
Magyarországgal közös beruházás 
létrejöttét Afrikában. “A Magyar Eximbank 
és a Török Eximbank támogatásával 
Afrikában, különösen a 2005. után megtett 
kezdeményezésekkel, a jelenleg majdnem 
41 országban létrehozott nagykövetséggel 
különleges infrastruktúránk lett, amelyet 
Magyarországgal közösen tudunk a 
jövőben kihasználni.” Afrikában számos 
lehetőség rejlik a mezőgazdaság, az ipar, az 
egészségügy, a turizmus, az infrastruktúra 
és az építőipar területén.

Recep Tayyip Erdoğan emlékeztetett 
arra, hogy a kereskedelmi forgalom, amely 

2009-ben körülbelül 1,5 milliárd dollár volt, 
2017-re 2,6 milliárd dollárra emelkedett. 
Mint kifejtette “2018 első nyolc hónapjában 
a forgalom elérte az 1,8 milliárd dolláros 
értéket. Ez az összeg ténylegesen 8 
százalékos növekedést jelent az előző év 
első nyolc hónapjához képest. Az újabb 
cél a 6 milliárd euró elérése. Nem csak a 
kereskedelem, hanem befektetéseink is 
napról napra növekszenek”.

A vízumkönnyítés a magyarországi
befektetéseket is megnöveli

Recep Tayyip Erdoğan rámutatott arra, 
hogy a török vállalatok számos területen 
- például a logisztika, az idegenforgalom, 
az energia és a magánvállalkozások 
terén – hajtanak végre beruházásokat 
Magyarországon. A Magyar Eximbank 
által nyújtott hitelek és a vállalkozóknak 
biztosított vízumkönnyítés tovább 
növelheti a magyarországi befektetéseket. 
Erdoğan kifejezte, hogy örömmel tölti el 
a KOSGEB és a Magyar Exportfejlesztési 
Ügynökség (HEPA) közötti megállapodás 
aláírása, majd megjegyezte: ’Mindezen 
pozitív fejlemények ellenére a két ország 

gazdasági kapcsolatainak jelenlegi szintje 
nem kielégítő. A semmiféle politikai 
problémával nem rendelkező, a gazdasági 
kapcsolataikban biztos alapokon nyugvó, 
történelmi és kulturális szempontból 
egymáshoz testvérként közel álló két ország 
kereskedelmi kapcsolatainak magasabb 
szintre kell fejlődnie.”

Recep Tayyip Erdoğan hangsúlyozta, 
hogy a legfőbb feladat a vezetők és a 
török üzletemberek számára, hogy a 
kétoldalú kereskedelem volumenét a baráti 
kötelékekhez méltó szintre emelkedjék, 
majd így folytatta: “Egyértelműen 
kijelenthetem, hogy Törökország és 
Magyarország között az üzleti kapcsolatok 
megerősítésében a vállalkozásokra is 
óriási felelősség hárul. Mi, mindkét ország 
politikai vezetőiként készen állunk arra, 
hogy teljesítsük a ránk háruló feladatokat, 
de a vállalkozóknak is aktív szerepet kell 
vállalniuk. Magyarország és Törökország 
gazdasága nem egymás riválisa, hanem 
egymást kiegészítő, a hasonlóságukat 
kihasználva nagyobb szinergiát létrehozó 
gazdaságok. Jelentős együttműködési 
potenciállal rendelkezünk, különösen olyan 

A két ország gazdasága nem versenyez, hanem kiegészíti egymást 

Macaristan Cumhurbaşkanı

JÁNOS ÁDER
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területeken, mint az idegenforgalom, az 
energiaipar, az építőipar, a logisztika, vagy 
az élelmiszeripar.

Törökország gazdasága szívós,
ellenáll a sokkhatásoknak

Beszédében Recep Tayyip Erdoğan, 
Törökország gazdaságát értékelve 
elmondta: “Törökország gazdasága 
és bankrendszere képes ellenállni a 
sokkhatásoknak. 2002 óta átlagosan 
5,8%, 2017-ben 7,4%, 2018 első félévében 
pedig 6,3%-kal növekvő gazdaságunk 
van.” Az elnök rámutatott, hogy 
Törökországnak az OECD tagállamok közül 
a legmagasabb növekedési ütemet sikerült 
elérnie. Az ország különösen pozitív képet 
mutat az állam, a háztartások, a bankok 
és a magánszektor adóssága terén. A 
Törökország ellen irányuló pénzügyi 
támadásokkal szemben valamennyi 
intézmény megtette a szükséges 
megelőző intézkedéseket. A kincstári és 
pénzügyminiszter néhány héttel ezelőtt 
hirdette ki az új gazdasági programot, 
amely a 2019-2021-es évekre a fenntartható 
gazdasági növekedés érdekében készült.

Erdoğan hozzáfűzte, hogy a megtett 
lépések nyomán határozott jelei vannak 
a gazdasági egyensúly helyreállásának. 
“Olyan közegben, ahol kereskedelmi 
háborúnak nevezett hadjárat során 
próbálják gazdaságunkat ellehetetleníteni, 
a Magyarországgal folytatott gazdasági 
együttműködésünk nagy jelentőséggel 
bír, amit közösen kell sikerre vinnünk. 
Az a tény, hogy az Európai Unióval való 
vámunió aktualizálása még mindig nem 
kezdődhetett el, és hogy a török üzleti- és 
magánszemélyek vízumkötelezettség alá 
esnek, a legnagyobb akadályok egyike a 
lehetőségeink teljes kihasználása előtt.”

Erdoğan, aki a stratégiai partnerség 
gazdasági dimenziójának megerősítésére 
szólította fel az ülésen részt vevő 
üzletembereket, a következőképpen 
folytatta: “Mi, kormányként, megnyitottuk 
az utat vállalkozóink előtt, és ezt továbbra 
is folytatni kívánjuk. Elszántságunk 
töretlen, és ennek megfelelően a 
szükséges lépéseket is megtesszük. Hívjuk 
a magyar vállalkozókat is, hogy jobban 
kamatoztassák Törökország évtizedes 
tapasztalatait. Kifejeztük, hogy a két 
ország eltökélt szándéka, hogy átvegye 
egymástól mindazt a tapasztalatot, amit 
csak lehet. Remélem, hogy ehhez a mai 
üzleti fórum is hozzá fog járulni.”

Magyarország Európát a Balkánnal, 
Kelet-Európával, Törökországgal és 
Oroszországgal összekötő vasúti és közúti 

kereszteződésben található, mondta Recep 
Tayyip Erdoğan, aki Magyarországra 
a török áruk Európába szállításakor 
kereskedelmi bázisként és tranzitpontként 
tekint. Úgy véli, hogy az áthaladási 
okmányok kapcsán tapasztalt problémákat 
a tárgyalások sokkal kedvezőbb irányba 
terelték. Hangsúlyozta: “Az a cél, hogy 
Magyarországon ne csak áthaladjanak az 
áruk, hanem ott raktározzák is őket, és az 
ország ezzel az Európába történő export 
logisztikai központjaként fontos szerepet 
játszhat a win-win politikánkat is jobban 
szolgálva” mondta.

A Török Légitársaság (THY) Budapest
és Mumbai között indít járatot

A repülőterek száma 55-re nőtt, 
így Törökország a légi közlekedésben 
vezető országok közé lépett. Erdoğan 
hangsúlyozta, hogy a világon a legtöbb 
célállomásra közlekedő légitársaság a 
Török Légitársaság (THY). “Most pedig 
Budapest és Mumbai között ismét a 
THY-vel kezdjük el szolgálni a magyar 
és a világ számos más utasát. A Török 
Légitársaság ma 122 egységen összesen 
304 városba repülve erre a célállomásra 
is jogot nyert. Az isztambuli új repülőtér 
október 29-én megnyitásra került első 
szakaszával is erősítjük ezen a téren az 
infrastruktúránkat. Amikor az új repülőtér 

valamennyi szakasza átadásra kerül, évi 
200 millió utas kapacitással a világ három 
legnagyobb repülőtere közé kerülünk.”

“Magyarországra az olcsó és képzett 
munkaerő, valamint földrajzi fekvésének 
köszönhetően a nyugati vállalkozók 
befektetési központként tekintenek.” 
mondta Recep Tayyip Erdoğan. 
Majd hozzáfűzte, hogy Törökország 
hasonlóképpen lett Európában és 
számos országban a minőségi termékek 
iránti igényeket kielégítő termelői 
bázis és kereskedelmi partner. Erdoğan 
tájékoztatást adott arról, hogy a török 
export elérte a 165 milliárd dollárt, ami 
2002 óta több mint négyszeres növekedést 
jelent, hangsúlyozta, hogy az új gazdasági 
programban nagyobb hangsúlyt kapnak a 
nagy hozzáadott értékű termékek.

A két ország tervezi, hogy
együttműködik a hadiiparban

A török elnök kijelentette, hogy 
Magyarországgal különösen a hadipari 
kapcsolatokban terveznek előrelépni. “A 
tárgyalások során ezekre a kérdésekre 
is kitértünk. Gazdag történelmével és 
természeti kincseivel különösen a kultúra, 
az idegenforgalom és az egészség-turizmus 
kiemelkedő jelentőségű Magyaroroszágon. 
Budapest történelmi gazdagságával 
nagyon különleges úticél. Az Isztambultól 

csupán két órányi távolságra fekvő város 
ideális terület a szervezett turizmus 
robbanásszerűen fejlődésének” mondta.   

Az évszázadokon át különböző 
civilizációk otthonául szolgáló Törökország 
természeti és kulturális értékeinek 
köszönhetően a világon, a hatodik 
leglátogatottabb ország, az év végére a 
Törökországba látogató turisták száma 
eléri a 40 milliót. A 2023-ra 50 millió 
turista és 50 milliárd dollár bevételi célról 
beszélő Erdoğan megjegyezte, hogy az 
elmúlt években a magyar turisták nagy 
érdeklődést mutattak Törökország iránt, 
amit a turizmus különböző ágai kínálta 
lehetőségekkel az év minden időszakára ki 
lehet terjeszteni.

Recep Tayyip Erdoğan megjegyezte, 
hogy a két ország közötti együttműködés 
fontos területét jelenti az építőipar, és 
kijelentette, hogy a két ország képes 
lesz közös beruházásokat megvalósítani 
Afrikában. “Vállalkozóink eddig 120 
országban 370 milliárd dolláros értékben 
vittek véghez projekteket. Nagyszabású 
és magas hozzáadott értékű projektek 
fejeződtek be, mint például repülőtér, 
metró, autópályák, hidak, alagutak, ipari 
létesítmények, földgáz- és olajfinomítók, 
stadionok, erőművek, lakótelepek. A 
projektek jelentős része határidő előtt 
átadásra került.” tette hozzá.
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Türkiye, Macaristan’ın en önemli ti-
cari partnerleri arasında yer alıyor. 
Derinleşen siyasi ilişkilerimiz, tica-
ret hacmimizi de yukarı yönlü tetik-
liyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
2013 yılındaki Budapeşte ziyaretin-
de, Türkiye Macaristan ticaret hac-
minde önemli bir artış talep edilerek 
Türkiye-Macaristan ekonomik iş bir-
liği için uzun vadeli hedefler belirlen-
di. İkili ticaret hacmi 5 milyar dolara 
çıkarmayı hedefleyen iki ülke, bugün 
itibarıyla 6 milyar euro’luk bir hede-
fi bile ulaşılabilir buluyor. İş görüş-
meleri sonucunda iki ülke arasındaki 
ekonomik bağların daha da artacağı 
öngörülüyor.

Macaristan’a bakıldığında ken-
di yolunu arayan bir ülke görüyorsu-
nuz. 2010 yılından beri kendine özgü 

bir Macar modeli inşa etmek vasıta-
sıyla Macar halkına güvenlik ve ön-
görülebilirlik oluşturacağımız konu-
sunda karar aldık. Bu Macar modeli 
iş yeri kurmaya, vergileri azaltmaya 
ve ücretleri yükseltmeye dayanıyor. 
2017 yılında Macaristan ekonomisi 
yüzde 4’ten fazla büyüdü. İstikrarlı 
ve sürdürülebilir büyüme ekseninde 
2010’da yüzde 11 olan işsizlik bugün 
itibarıyla artık yüzde 3.5’e geriledi.  

Macaristan, artık rekabet 
gücüne sahip bir ülke
Pratikte bizim doğal kaynaklarımız 
yok, sanayi hammaddelerimiz yok, 
doğalgaz, petrol gibi enerji kaynağı-
mız da yok. Macaristan’ı kendi bil-
gimizle ve çalışmamız sayesinde in-
şa ettik. Bu sebeple Macaristan için 
anahtar konu, rekabet gücümüzün ol-

ması, ekonomimizin açık ve rekabet 
gücünün olması. Macaristan bugün 
artık rekabet gücüne sahip bir ülke 
olarak addedilebilir. 

Ancak Türkiye ile olan ticari ve 
ekonomik iş birliğini de yeterli bul-
madığımızı söylemek istiyorum. 
Macaristan ekonomisinin rekabet 
gücünü radikal biçimde düzeltme-
miz gerekiyor. Önemli adımlar at-
mayı sürdüreceğiz. Macar hükümeti 
kısa süre içinde rekabet gücüne yar-
dımcı olacak bir eylem planını kabul 
edecek.       

Macaristan’ın artık 2019 yılı bütçe-
si mevcut. Yıl sonu gelmeden bir son-
raki yıla ait devletin ekonomi rakam-
larını bilmek mümkün. 2019’da ver-
gilerin düşürülmesinin süreceğini ve 
önemli bir ekonomik büyüme hesap-
ladığımızı söyleyebiliriz. İki ülkenin 

ekonomik iş birliğine bakıldığında 
ise Macaristan’da binden fazla insan 
Türk firmalarının personeli olarak 
çalışıyor. Yatırım ajansımızın rapo-
runa göre 500 milyon dolar değerinde 
sekiz Türkiye merkezli proje görüş-
me aşamasında. Ticari potansiyeli-
miz çok yüksek. 10 milyon nüfuslu bir 
ülke olmamıza rağmen 2017 yılında 
ihracatımız 100 milyar euro’yu aştı. 
Burada bulunan firmaların dikkatini 
Eximbank’ın ülke limitine çekiyoruz, 
yani Türkiye’de ve Macaristan’da  fa-
aliyet gösteren şirketler için krediler 
sunmaya çabalıyoruz. 

Avrupa ekonomisinde büyümenin 
lokomotifi Orta Avrupa
Öte yandan Macaristan 500 mil-
yon nüfuslu bir pazarın, Avrupa 
Birliği’nin de üyesi ve bunun içinde 
de Vişegrad Dörtlüsü olarak adlan-
dırılan özel bir ittifakı bulunuyor. Bu 
Orta Avrupa’ya ait bir ittifak. Polonya, 
Çekya, Slovakya ve Macaristan’dan 
oluşuyor. Avrupa Birliği’nde büyü-
menin lokomotifi Orta Avrupa. Bu 
dört ülke Avrupa Birliği’nin üyesi ol-
masa Avrupa Birliği’nde bugün büyü-
me olmazdı. Orta Avrupa’nın nüfusu 
64 milyon. Türkiye’nin ise nüfusu 80 
milyondan fazla. İki bölge arasındaki 
iş birliği önemli bir ekonomik potan-
siyel barındırıyor. 

Uluslararası Türk Akademisi’ne artık 
Macar araştırmacılar da katılabilir
İki ülke geleceği olan gençleri düşü-
nerek hareket etmeli. Bunun için iki 
halk arasındaki dostluğu ve iş birli-
ğini gençler düzeyinde de inşa etmek 
gerekiyor. Her yıl 150 Türk gencinin 
Macaristan’a gelmesi, burada eğitim 
alması ve Macaristan kültürünü ta-
nıması için Türkiye’ye devlet tarafın-
dan finanse edilen 150 burs önerdik. 
Söz konusu burs için iki buçuk katı 
başvuru yapılması, bu programın ge-
leceğinin olduğunu gösteriyor. Bu-
nu her yıl yenileyeceğiz. Son olarak 
Uluslararası Türk Akademisi’nde 
Macaristan, gözlemci statüsünü ka-
zandı. Bu akademiye artık Macar 
araştırmacılar da katılabilir.

Derinleşen siyasi ilişkiler, ikili 
ticaret hacmini yukarılara taşıyacak

Macaristan Başbakanı
VİKTOR ORBÁN
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ORBÁN VIKTOR  / 
Magyarország miniszterelnöke

Törökország, Magyarország legfontosabb 
kereskedelmi partnerei között szerepel. 
Az elmélyülő politikai kapcsolataink 
ösztönzik a kétoldalú kereskedelmi 
forgalmunkat. Fölidézem Erdoğan elnök 
2013-as látogatását, amikor távlati célokat 
határozott meg a török–magyar gazdasági 
együttműködés számára, jelentős 
növekedést prognosztizálva a török–
magyar kereskedelmi forgalomban. Akkor 
öt milliárd dollárról beszéltünk, tegnap már 
a hat milliárd eurós horizontot is elérhetőnek 
láttuk. Az üzleti tárgyalások eredményei a 
két ország közötti gazdasági szálak további 
erősödését vetítik előre.

Amikor Magyarországra néznek, akkor 
egy olyan országot látnak, amely keresi 
a saját útját. 2010-ben tértünk vissza a 
politikai hatalomba, az akkori választások 
eredményeképpen. Akkor hoztunk egy 
döntést, hogy mi egy sajátos magyar modell 
felépítésén keresztül fogunk biztonságot 
és kiszámíthatóságot teremteni a magyar 
emberek számára. Ez a magyar modell a 
munkahelyteremtésre, az adócsökkentésre 
és a béremelésekre épül. Tavaly a magyar 
gazdaság több mint 4 százalékkal nőtt, és 

növekedése stabilnak, fenntarthatónak 
látszik. A munkanélküliség, ami 2010-ben 
meghaladta a 11 százalékos szintet, ma már 
alig 3,5 százalék. 

Magyarország ma már 
egy versenyképes ország 

Magyarországnak gyakorlatilag 
nincsenek természeti erőforrásai, sem ipari 
nyersanyagai, jelentős gáz, vagy kőolaj 
tartaléka, vagy egyéb energiaforrása. Ami 
Magyarországon megtalálható, azt mi 
mind a saját tudásunknak és a munkánknak 
köszönhetően építettük föl. Ezért 
Magyarország számára kulcskérdés, hogy 
versenyképes és nyitott legyen a gazdasága.  
Magyarország ma már európai szinten is 
versenyképes országnak tekinthető. 

Magyarországnak már van a 2019-es 
évre szóló költségvetése, ami szintén a 
kiszámíthatóságot hivatott alátámasztani: 
már jóval az év vége előtt lehet tudni 
a következő év állami gazdasági 
számait, hogy jövőre folytatódnak az 
adócsökkentések, valamint, hogy jelentős 
gazdasági növekedéssel számolunk. 
Ami a Magyarország és Törökország 
közötti gazdasági együttműködést 
illeti, több mint ezer ember dolgozik 
török vállalatok alkalmazottjaiként.  

A befektetési ügynökségünk jelentése 
szerint nyolc jelentős török relációjú 
projektről folynak tárgyalások, és 
minden esély megvan arra, hogy ezek 
eredményeként mintegy félmilliárd dollárnyi 
befektetés valósul meg Magyaroroszágon. 
Magyaroroszág kereskedelmi potenciálja 
rendkívüli: mindössze tízmilliós országról 
beszélünk, ugyanakkor az exportunk értéke 
tavaly meghaladta a 100 milliárd eurót. 
Szeretném a jelenlévő vállalatok figyelmét 
felhívni az Eximbank országlimitjére, 
vagyis arra, hogy kedvezményes hiteleket 
tudunk nyújtani a török–magyar relációban 
gazdasági tevékenységet végző cégek 
számára. 

Az európai gazdaság 
növekedési motorja Közép-Európa

Magyarország egy nagy, 500 milliós 
piacnak, az Európai Uniónak a tagja, és 
ezen kívül egy speciális szövetséghez 
tartozik, amit V4-eknek nevezünk. 
Ez egy közép-európai szövetség: 
Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát 
és Magyarországot foglalja magában. Az 
európai gazdaság növekedési motorja 
Közép-Európában van. Ha ez a négy ország 
ma nem lenne az Európai Unió tagja, 
akkor az Európai Unióban ma nem lenne 

gazdasági növekedés. Közép-Európa 
lakossága 64 millió, Törökországé pedig 
több mint 80 millió. A két térség közötti 
együttműködés már jelentős gazdasági 
potenciált képviselhet.

A Nemzetközi Türk Akadémia
munkájában ezentúl magyar 
kutatók is részt tudnak venni 

Törökországnak és Magyarországnak 
a jövőre is gondolnia kell, a jövő pedig a 
fiatalokat jelenti. Ezért a két nép közötti 
barátságot és együttműködést a fiatalok 
számára is lehetővé kell tenni. Törökország 
számára államilag finanszírozott ösztöndíjat 
ajánlottunk föl annak érdekében, hogy 
évente 150 török fiatal számára biztosítsunk 
lehetőséget Magyarország megismerésére, 
az itteni tanulásra, kapcsolatépítésre, 
hogy ezek a fiatalok később nagykövetei 
legyenek a török–magyar gazdasági 
és politikai együttműködésnek. A 150 
ösztöndíjas helyre két és félszeres 
túljelentkezés volt. Ez azt jelenti, hogy 
ennek a programnak van jövője, ezt minden 
évben meg fogjuk ismételni. Magyarország 
megfigyelői státuszt kapott a Nemzetközi 
Türk Akadémiában, és ennek a nemzetközi 
intézménynek a munkájában ezentúl 
magyar kutatók is részt fognak majd venni.

Az elmélyülő politikai kapcsolatok ösztönzik a kétoldalú kereskedelmi forgalmat 
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Yıldırım török házelnök találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel 

Macaristan ve Türkiye arasında son 
dönemde resmi ziyaretlerin sıklaş-
tığını, 24 Haziran seçimleri sonra-
sında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın ilk AB ülkesi ziyaretini 
ekim ayında Macaristan'a gerçekleş-
tirdiğini anımsatan Binali Yıldırım, 
''Ben de yeni meclisin başkanı olarak 
yine ilk ziyaretimi AB üyesi ülkelerin-
den Macaristan'a gerçekleştiriyorum. 
Bu ziyaretler de Türkiye'nin Macaris-
tan ilişkilerine ne kadar önem verdiği-
ni gösteriyor'' diye konuştu. Yıldırım, 
gelecek yıl Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı 
Viktor Orbán'ın başkanlığında Türki-
ye-Macaristan Yüksek Düzeyli Strate-
jik İş Birliği Konseyi'nin gerçekleştiri-
leceğini söyledi. 

László Kövér  ise, 18 Aralık'ta Tür-
kiye ve Macaristan arasındaki diplo-
matik ilişkilerin kuruluşunun 95’inci 
yıl dönümünün kutlandığını, bu yüz-

den Yıldırım'ın bugünkü ziyaretinin 
sembolik anlam taşıdığını ifade et-
ti. Macaristan'ın izlediği Doğu'ya açı-
lım politikasında Türkiye'nin önem-
li bir yeri olduğunu kaydeden Kövér , 
'’Vişegrad Dörtlüsü’ (Polonya, Maca-
ristan, Çekya, Slovakya) ve komşu ül-
keler hariç, Macaristan'ın en hareketli 
dış ilişkileri Türkiye ile olup, bu durum 
birbirimize olan sempatinin de bir gös-
tergesi'' açıklamasında bulundu.

Öte yandan Türkiye ve Macaristan 
hükümetlerinin iş birliğiyle restoras-
yonu yapılan Macaristan'daki Osman-
lı dönemi eserlerinden ‘Gül Baba Tür-
besi ve Kültür Merkezi’ Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nden gelen ziyaretçile-
rini ağırladı. 

Açılışı 9 Ekim’de Türkiye Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ma-
caristan Başbakanı Viktor Orbán ta-
rafından yapılan Gül Baba Türbesi ve 
Kültür Merkezi, Gül Baba Vakfı Baş-

kanı Adnan Polat’ın ev sahipliğinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka-
nı Binali Yıldırım ve TBMM’den ge-
len heyeti ağırladı. Heyet, açıldığı gün-
den itibaren yoğun ilgi gören Gülbaba 

Türbesi’nin ve gül bahçelerinin yanı 
sıra Gül Baba Kültür Merkezi’nde bu-
lunan ‘Gül Baba Sergisi’ ve ‘Aya Sofya 
Sergisi’ni de gezdi. 

Gül Baba Türbesi’nde TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım ve Meclis 
Heyeti’ni karşılayan Gül Baba Vak-
fı Başkanı Adnan Polat, “Türk-Macar 
dostluğunun simgesi haline gelen Gül 
Baba Türbesi’nin açılışını, iki yıl sü-
ren restorasyonun ardından geçtiği-
miz aylarda gerçekleştirdik. Burası es-
kiden yılda sadece toplam iki-üç bin 
kişinin ziyaret ettiği bir yerken; açı-
lışını yaptığımız günden beri din, dil, 
ırk, mezhep ve yaş fark etmeksizin on 
binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Gül Ba-
ba Vakfı olarak farklı kültürel, sanatsal 
ve akademik projelerimizle Türkiye ve 
Macaristan’daki çalışmalarımıza de-
vam ederek, Macar ve Türk halkı ara-
sındaki bağları güçlendirmeyi hedef-
liyoruz” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de 
Macaristan Başbakanı Viktor Orbán ve mevkidaşı László Kövér  ile bir araya geldi. Ulusal Meclis Binası’nda gerçekleşen 
görüşme sonrası Yıldırım ve Köver, ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, Meclis Başkanı Köver'in kısa süre önce 
Türkiye'yi ziyaret ettiğini, o gün Türk-Macar ilişkilerinin ele alındığını bu ziyaret vesilesi ile de tüm konuları tekrar ele 
alma fırsatı yakaladıklarını söyledi. Yıldırım, Macaristan ve Türkiye'nin siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam 

ederken tarihi bağları da ihmal etmediğini kaydederek, ''NATO'da da Macaristan ile beraberiz. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği 
konusunda Macaristan başından beri her zaman olumlu bir tutum izliyor'' dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Macaristan 
Başbakanı Orbán ile görüştü

BİNALİ YILDIRIM /
a Török Nagy Nemzetgyűlés elnöke

Binali Yıldırım, a Török Nagy Nemzetgyűlés (TBMM) 
elnöke hivatalos látogatást tett Budapesten, ahol 
találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel és 
magyar partnerével, Kövér László házelnökkel . Az 
Országgyűlés épületében létrejött megbeszélés után 
Yıldırım és Kövér közös sajtótájékoztatót tartott. 
Yıldırım elmondta, hogy Kövér házelnök rövid idővel 
ezelőtt járt Törökországban, ahol áttekintették a török-
magyar kapcsolatokat, továbbá a mostani látogatás is 
lehetőséget adott minden témakör újratárgyalására. 
A török házelnök kifejtette, hogy Magyarország 
és Törökország folyamatosan fejleszti a politikai és 
gazdasági kapcsolatait, ugyanakkor nem hanyagolja 
el kulturális és történelmi kötelékeinek ápolását sem. 
“A NATO-ban szövetségesek vagyunk. Magyarország 
a kezdetektől pozitív magatartást tanúsít Törökország 

európai uniós csatlakozása ügyében” mondta.
Magyarország és Törökország között az utóbbi 

időben megszaporodó hivatalos látogatásokat, 
valamint a június 24-i választások után Recep Tayyip 
Erdoğan elnök, októberben az EU tagországok közül 
először Magyarországon tett látogatását kiemelő 
Binali Yıldırım közölte, hogy “Az új parlament 
elnökeként az EU tagországok közül elsőként én is 
szintén Magyarországon teszek majd látogatást. Ezek 
az utak azt is mutatják, hogy Törökország mennyire 
fontosnak tartja Magyarországgal való kapcsolatát”. 
Yıldırım elmondta, hogy jövőre sor kerül Recep Tayyip 
Erdoğan elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök 
elnöklésével Törökország és Magyarország közötti Felső 
Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács ülésére is.

Mint Kövér László elmondta, a Törökország és 
Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok 95. 
évfordulóját december 18-án ünnepeljük, ezért 
Yıldırım ezen a napon tett látogatása szimbolikus 

jelentést hordoz magában. Kövér megjegyezte, hogy a 
Magyarország által követett keleti nyitás politikájában 
Törökországnak fontos szerepe van. Mint kifejtette, “A 
Visegrádi Négyeket (Lengyelország, Magyarország, 
Csehország, Szlovákia) és a szomszédos országokat nem 
számítva “Magyarország szempontjából elsődleges 
partner Törökország. Ez az egymás iránti rokonszenvnek 
is egyik jele”.

A magyarországi török kori emlékek közül, a török és 
a magyar kormány együttműködésével helyreállított 
Gül Baba Türbéje és Kulturális Központ fogadta a Török 
Nagy Nemzetgyűlésből érkező látogatókat.

A Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnök és Orbán 
Viktor miniszterelnök által október 9-én megnyitott Gül 
Baba Türbéje és Kulturális Központban, a házigazda 
Adnan Polat, a Gül Baba Alapítvány elnöke, Binali 
Yıldırımot a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökét, valamint 
a parlament küldöttségét látta vendégül. A delegáció, 
a megnyitó óta nagy érdeklődésnek örvendő Gül 

Baba síremlékét és a rózsakertet, valamint a Gül Baba 
Kulturális Központban kiállított Gül Baba kiállítást, 
illetve a Hagia Sophia Kiállítást látogatta meg.
Célunk a magyar és a török nép közötti kapcsolatok 
megerősítése.

A Gül Baba türbéjében Binali Yıldırımot a Nagy 
Nemzetgyűlés elnökét, és a küldöttségét fogadó Adnan 
Polat, a Gül Baba Alapítvány elnöke elmondta, hogy 
"A török-magyar barátság szimbólumává vált Gül 
Baba Türbéjének megnyitására két éves helyreállítási 
munkálatok után az elmúlt hónapokban került sor. Ez, 
a korábban évente összesen csupán két-három ezer 
látogatót fogadó hely; az átadás óta vallástól, nyelvtől, 
fajtól, felekezettől és életkortól függetlenül több tízezer 
érdeklődőt látott vendégül. Gül Baba Alapítványként 
különböző kulturális, művészeti és tudományos 
projektekkel a törökországi és magyarországi 
tevékenységünket folytatva, célunk a magyar és a török 
nép közötti szálak még szorosabbra fűzése.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı  
Binali Yıldırım (Solda) ve  

Macaristan Başbakanı Viktor Orbán (Sağda)
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“A törökországi technológia 
fókuszú lehetőségeket a magyar 
cégek is élvezhetik” 

İş görüşmeleri sonucunda iki ülke 
arasındaki ekonomik bağların da-
ha da artacağını vurgulayan Ruhsar 
Pekcan, 2017’de 2.6 milyar dolara çı-
kan ticaret hacminin önce 5 milyar 
dolar, ardından da 6 milyar euro’ya 
çıkarılması yönünde hedef konuldu-
ğu bilgisini verdi. Ticaret hacminin 
öngörülen hedeflere ulaşması için iş 
insanlarına bakanlık olarak her tür-
lü desteği vereceklerini anlatan Ruh-
sar Pekcan, kurulması planlanan özel 
nitelikli teknoloji serbest bölgelerin-
den de bahsetti. Buradaki tüm düzen-
lemelerin, özel sektörün talepleri göz 
önünde bulundurularak yapılacağını 
söyleyen Pekcan, “Bu bölgeler vergi-

den muaf tutulacak, özel sektör tara-
fından yönetilecek ve mali destekler 
sağlanacak” diye konuştu.

“Yeni nesil teknik bölgelerimizde 
Macaristan firmaları da yer almalı”
Bu yeni nesil teknik bölgelerde bili-
şim, yazılım, enformasyon teknolo-
jisi ve yüksek teknolojiye yatırım ya-
pılacağı bilgisini veren Ruhsar Pek-
can, böylelikle küresel yatırımcıları 
Avrupa’nın yakınında bir araya ge-
tirmeyi hedeflediklerini dile getir-
di. Macaristan’ın Nobel ödüllü 11 bi-
lim insanına sahip olduğuna dikkat 
çeken Pekcan, “Bir bilim ülkesi olan 
Macaristan menşeli firmaların bu 

teknoloji seralarında mutlaka yer al-
masını istiyoruz. Burada hem yük-
sek katma değerli son teknoloji ürün-
ler üretilecek hem de üçüncü ülkeler 
için ortak projeler geliştirilecek” ifa-
delerini kullandı.

Macar firmalarını burada yatırım 
yapmaya davet eden Ruhsar Pekcan, 
şöyle devam etti: “Türk firmalarımız 
gerçekten Macaristan’da önemli ya-
tırımlar yapıyor ve planlıyor. Aynı şe-
kilde Macar firmaların da teknolo-
ji odaklı projelerde özellikle Türki-
ye’deki yatırımlarını artıracaklarını, 
bu fırsattan yararlanacaklarını düşü-
nüyoruz.”

"Üçüncü ülkelerle 
ortak işler yapabiliriz”
Sivil toplum örgütlerinin Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesi aşama-
sında daha etkin rol oynaması ge-
rektiğini söyleyen Ruhsar Pekcan, 
“Güncellemenin gecikmesi, en çok 
iş insanlarımıza sıkıntı yaratıyor. Bu 
doğrultuda lobi faaliyetlerinin artı-
rılmasını bekliyoruz” dedi. Türkiye 
ile Macaristan’ın derin kültürel bağ-
larının iş dünyasının üçüncü ülke-
lerle ortak projeler gerçekleştirmesi-
ne potansiyel sağladığına da değinen 
Pekcan, “Başta Afrika kıtası olmak 
üzere üçüncü ülkelerde ortak işler 
yapabiliriz. Bu mekanizmaların özel 
sektör tarafından kurulmasını talep 
ediyoruz ve bu mekanizmalara ba-
kanlık olarak önlerini açmak için her 
türlü desteği vereceğimizi bildiriyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Türk Macar İş Forumu açılış oturumunda konuşan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, Macaristan’da ciddi yatırımlara imza atan ve yeni yatırım 
planlayan Türk firmalarının bulunduğunu belirterek, aynı şekilde Macar firmalarının 
da Türkiye’deki teknoloji odaklı projelerin getirdiği fırsatlardan yararlanabileceğini 
kaydetti. Türkiye ile Macaristan arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin bugünkü 

seviyeye gelmesinde hükümetlerin yanı sıra iş insanlarının da katkısına dikkat çeken Pekcan, 
“Ziyaretimiz vesilesiyle farklı sektörlerden çok sayıda iş insanımız, son yıllarda yakaladığımız 
sinerjiyi nasıl daha üst seviyeye taşıyabileceğimiz, farklı sektörlerdeki ilişkileri nasıl 
çeşitlendirebileceğimiz konusunda muhataplarıyla bir araya gelme ve yeni projeler geliştirme şansı 
bulacak” dedi.

“Türkiye’deki teknoloji 
odaklı fırsatlardan Macar 
firmalar da yararlanabilecek”

RUHSAR PEKCAN / 
Török Köztársaság  

kereskedelmi minisztere

Ruhsar Pekcan, a Török Köztársaság 
kereskedelmi minisztere, a Török-Magyar 
Üzleti Fórumon beszédet tartva elmondta, 
hogy a török cégek Magyarországon már 
eddig is komoly befektetéseket hajtottak 
végre, és vannak újabb befektetéseket 
tervező török cégek is. Ugyanakkor a 
magyar vállalkozások is élvezhetik a 
törökországi technológia alapú projektek 
adta lehetőségeket. Pekcan a török  
magyar kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok 
fejlődésében a kormányok mellett az 
üzletemberek hozzájárulására is felhívta 
a figyelmet: “Látogatásunk alkalmából 
különböző szektorokból számos vállalkozás 
vezetője tud magyar partnereivel egyeztetni 
és újabb projekteket elindítani az utóbbi 
években kialakult szinergia fokozása, 
valamint kapcsolataik diverzifikálása 
érdekében.” 

Ruhsar Pekcan hangsúlyozta, hogy az üzleti 
tárgyalások eredményeképpen a két ország 
közötti gazdasági szálakat szorosabbra 
fűzik, így a 2017-ben 2,6 milliárdot elérő 
kereskedelmi forgalomnak előbb 5 milliárd 
dollárra, később 6 milliárd euróra emelését 
tűzték ki célul. Pekcan miniszter asszony 
jelezte, hogy a célok elérése érdekében a 
minisztérium minden támogatást megad 
a vállalkozásoknak, és kitért arra is, hogy 
különleges minőségű technológiai szabad 
zónák létrehozását tervezik. “Az ezekre 
vonatkozó szabályozásokat a magán szektor 
szükségleteit szem előtt tartva készítik: az 
övezetek adómentességet élveznek majd 
és finanszírozási támogatást fognak kapni.” 
Ezekben az új generációs technológiai 
zónákban információ technológiai célú 
beruházások fognak megvalósulni. Az a 
cél, hogy a globális befektetőket Európa 
közelében összehozzák. A miniszter asszony 
arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország 
11 Nobel díjas tudóssal rendelkezik, 
hozzátette: “Azt kívánjuk, hogy a tudomány 
országának számító Magyarország 
vállalatai ezekben a technológiai  inkubátor 
házakban feltétlenül szerepeljenek”. Itt a 
magas hozzáadott értékű, legfejlettebb 
technológiával előállított termékeket 
fogják gyártani valamint a harmadik 
országok számára közös projekteket fognak 
fejleszteni. 

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı

RUHSAR PEKCAN
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MEHMET NURİ ERSOY /
a Török Köztársaság kulturális és  

idegenforgalmi minisztere

A 16. századig visszanyúló közös történelmi 
háttérünk erős köteléket alkot Törökország 
és Magyarország között. Ma a kultúránkat 
tükröző számos struktúra jelenléte 
Magyarországon, a két ország között a 16. 
századtól a 21. századig nyúló kulturális 
hídként szolgál. Magyarországgal való 
kapcsolataink növekvő lendületet vettek az 
olyan baráti kezdeményezések által, mint a 
két ország közötti történelmi kötelékek és az 
ezekből fakadó kulturális közelség, a NATO-

szövetség, a nemzetközi szervezetekkel 
való együttműködés, valamint 
Magyarország EU-tagságunk keretében 
nyújtott támogatása. Az utóbbi időben 
megszaporodó kölcsönös magas szintű 
látogatások a két ország közötti kapcsolatot 
szorosan és naprakészen tartják.

Amikor a Kulturális és Idegenforgalmi 
Minisztérium szemszögéből megvizsgáljuk 
a Magyarországgal fennálló 
kapcsolatainkat; a kulturális diplomáciai 
tevékenységeket a Yunus Emre Intézet és 
a Török Együttműködési és Koordinációs 
Ügynökség (TIKA) végzi. A Yunus 
Emre Kulturális Központ kulturánkat 

bemutató rendezvényeket és török nyelvi 
kurzusokat szervez. 2014-ben a TIKA 
megnyitotta irodáját Magyarországon, 
ami által felgyorsultak a közös projektek. 
Ugyanakkor az Európai Unión belüli első 
koordinációs irodánk, a Budapesti Program 
Koordinációs Iroda elsődleges tevékenységi 
területei a szociális infrastruktúra és 
szolgáltatások, az oktatás, az egészségügy, 
az egyetemi-tudományos együttműködés, 
az igazgatási-polgári infrastruktúra 
megerősítése, a kulturális együttműködés 
és a helyreállítási projektek lettek.

Tekintettel arra, hogy Magyarországon a 
146 éves oszmán időszak építészeti emlékei 

közé tartozó művek, például mecsetek, 
fürdők és sírhelyek száma megközelítőleg 
750, az általunk végzett helyreállítási 
munkálatok fontossága és szükségessége 
egyértelművé válik. Például a két ország 
történelmének egyik közös nevezőjét, 
az általunk restauráltatott Gül Baba 
Türbéjét, 2018 október 9-én, Recep Tayyip 
Erdoğan elnök nyitotta meg hivatalosan. 
Napjainkban Magyarországon a fiatalok 
hagyományává vált, hogy ennél a türbénél 
tegyenek házassági ajánlatot. Ez jó példa 
arra, hogy észrevegyük közös értékeink 
iránti érzékenységünket és megmutassuk 
azok fenntarthatóságát.

A két ország közötti párbeszédet a magas szintű 
látogatások folyamatosan naprakészen tartják

Ortak tarihi 16’ncı yüzyıla uzanan 
geçmişimiz Macaristan ile Türki-
ye arasında güçlü bağlar oluşturuyor. 
Bugün Macaristan topraklarında kül-
türümüzü yansıtan pek çok yapının 
bulunması, iki ülke arasında 16’ncı 
yüzyıldan 21’inci yüzyıla uzanan bir 
kültür köprüsü niteliğinde. Macaris-
tan ile ilişkilerimiz; iki ülke arasında-
ki tarihi bağ ve buna bağlı olarak geli-
şen kültürel yakınlık, NATO müttefik-
liği, uluslararası örgütlerde işbirliği 

ve Avrupa Birliği üyeliği hususunda 
Macaristan’ın bize verdiği destek gi-
bi dostane girişimler ile olumlu yönde 
artan bir ivme ile sürdürülüyor. Son 
dönemde yoğunluk kazanan karşılık-
lı üst düzey ziyaretler iki ülke arasın-
daki iletişimi sıcak ve güncel tutuyor. 

TİKA’nın Macaristan’da ofis açması 
ile ortak çalışmalar hız kazandı
Macaristan ile ilişkilerimize Kültür 
ve Turizm Bakanlığı özelinden ba-
kıldığında; Yunus Emre Enstitüsü ve 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajan-
sı Başkanlığı’nca (TİKA) kültür dip-
lomasisi faaliyetleri yürütülüyor. Yu-
nus Emre Kültür Merkezi tarafından 
kültürümüzü tanıtıcı etkinlikler dü-
zenleniyor ve Türkçe kursları açılıyor. 
TİKA’nın 2014 yılında Macaristan’da 
ofis açması ile ortak çalışmalar hız 
kazandı. Aynı zamanda Avrupa Bir-
liği içindeki ilk koordinatörlüğümüz 
olan Budapeşte Program Koordinas-
yon Ofisi’nin öncelikli faaliyet alanla-
rı; sosyal altyapı ve hizmetler, eğitim, 
sağlık, akademik-bilimsel iş birliği, 
idari-sivil altyapıların güçlendirilme-
si, kültürel iş birliği ve restorasyon 
projeleri oldu. 

Macaristan’da 146 yıl süren Os-
manlı dönemi mimarisine ait; cami, 

hamam, türbe gibi eserlerin sayısının 
yaklaşık 750 olduğunu göz önüne al-
dığımızda, tarafımızca yaptırılan res-
torasyon çalışmalarının önemi ve ge-
rekliliği tüm açıklığıyla ortaya çıkı-
yor. Örneğin; iki ülke geçmişinin ortak 
paydalarından biri olan ve restore et-
tirdiğimiz Gül Baba Türbesi’nin res-
mi açılışı 9 Ekim 2018 tarihinde Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ta-
rafından gerçekleştirildi. Günümüzde 
Macaristan’da gençler evlilik teklifle-
rini bu türbede yapma geleneğini sür-
dürüyor. Bu da bize ortak değerlerimiz 
konusundaki hassasiyeti ve sürdürü-
lebilirliği göstermesi açısından güzel 
bir örnek.

Tarihi birikimi ile Orta Avrupa’da 
kültür destinasyonlarında bir cazibe 
merkezi olmak isteyen Macaristan’da 
gerçekleştirdiğimiz restorasyon pro-
jeleri, ülke turizmini canlandırıyor ve 
sektörel bazda iş birliği kapsamında 
Türkiye’ye yeni fırsat kapıları da açı-
yor. 2017 yılında Türkiye’ye gelen Ma-
car turist sayısı 80 bin civarında. Bu 
yıl ise sadece Ocak-Eylül döneminde 
105 bine yakın Macar ziyaretçi ağırla-
dığımız göz önüne alınırsa ortak çalış-
malarımızın farklı alanlardaki olumlu 
yansımaları da ortaya çıkıyor. 

Bugün 150 ülkede faaliyet göste-

ren TİKA, Macaristan’da 2014-2018 
yılları arasında toplam 73 proje ger-
çekleştirmiş, bu çerçevede toplamda 
6.5 milyon euro değerinde kalkınma 
yardımı yaptı. Macaristan’da kültü-
rel mirasımızın korunması kapsamın-
da gündemimize aldığımız projeleri-
miz artarak devam ediyor. Bunlardan 
başlıcaları; Zigetvar’da Kanuni Sul-
tan Süleyman Türbesi’nin araştırıl-
ması ve arkeolojik kazıları, Zigetvar 
Türk-Macar Dostluk Parkı renovas-
yonu, Pecs Üniverseti’nde tam dona-
nımlı beyin araştırmaları laboratu-
varının kurulması, dünyanın en ün-
lü Türkologlarından Prof. Dr. György 
Hazai Kütüphanesi’nin tefrişatı ve 
dünya vatandaşı olmanın sorumlu-
luğu ile gerçekleştireceğimiz Maca-
ristan ve Kenya iş birliği ile ‘Kenya’da 
Sağlık Haftası’ projesi. Kenya’da Sağ-
lık Haftası Projesi’nde üç ülke doktor-
larının bir haftada yaklaşık bin hasta-
ya sağlık hizmeti vermesi öngörülü-
yor. TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü 
aracılığı ile Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Macaristan’da ortak değerlerimiz 
üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. 
İki ülke arasında altı asırdır var olan 
bağ ve dostluk; karşılıklı iş birliği, pro-
jeler ve paylaşımlarla güçlenerek de-
vam edecek.

Karşılıklı üst düzey ziyaretler iki ülke 
arasındaki iletişimi sıcak ve güncel tutuyor

Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür ve Turizm Bakanı

MEHMET NURİ ERSOY
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SZIJJÁRTÓ PÉTER /Magyarország 

külkereskedelmi és külügy minisztere

A világ egyik legnagyobb légitársasága, 
a Turkish Airlines közvetlen járatot indít 
Budapest és az indiai gazdasági élet 
központja, Mumbai között - közölte Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter. 
Jelezte, a szükséges tárgyalásokat 
haladéktalanul megkezdik a Turkish 
Airlinesszal és az indiai hatóságokkal. 
Szijjártó Péter indoklásában hangsúlyozta: 
az indiai beruházói közösség érdeklődése 
Magyarország iránt dinamikusan bővül.  
Így - értékelése szerint - a Budapest-Mumbai 
közötti járat a magyar-indiai és általában 
a magyar-keleti gazdasági, kereskedelmi, 
befektetési kapcsolatok szempontjából 
komoly előrelépést fog jelenteni.

Emlékeztetett, hogy a Malév csődje óta - a 
Budapest-Peking-járatot leszámítva - nincs 
hosszú távú, keleti irányú járat Budapestről. 
“Ez Magyarországnak kifejezetten hátrányos, 
hiszen kelet felől egyre több a beruházási, 
befektetési és kereskedelmi szándék 
Magyarország és Közép-Európa irányába” 
mondta a miniszter. A gázellátás kérdésére 
rátérve arról is szólt, hogy Magyarország 
energiaellátását tekintve rendkívül fontos 
az a kérdés, hogy a 2020-as évek elejétől 
kezdve déli irányból érkezik-e majd gáz. 

A Török Áramlat második vezetékszála az 
évi körülbelül 16 milliárd köbméter gázt fog 
szállítani Közép-Európába.

Az egyik forgatókönyv a Török Áramlat 
gázvezetékek megépítése, majd azokból gáz 
szállítása Közép-Európa irányába - közölte 
a tárcavezető. A török külügyminiszter 
tájékoztatására hivatkozva azt mondta: a 
Török Áramlat második gázvezetékének 
építése mintegy 50 százalékos készültségben 
van, így az jövőre elérheti Törökország 
partjait. Onnantól kezdve pedig egy 
fontos orosz-török-bolgár-szerb-magyar 
együttműködés veszi kezdetét annak 
érdekében, hogy az az évi körülbelül 16 
milliárd köbméter gáz, amelyet a Török 
Áramlat második vezetékszála fog szállítani, 
eljusson Közép-Európába - fejtette ki. 
"Erre vonatkozólag már egy egyetértési 
nyilatkozattal bírunk a Gazprom, valamint a 
bolgár és a szerb gázvezetékeket üzemeltető 
hatóságok részéről" - jelezte a külgazdasági 
és külügyminiszter.

Közvetlen légi járat Budapest 
és Mumbai között a magyar-
keleti kereskedelmi kapcsolatok 
szempontjából komoly 
előrelépést fog jelenteni

Péter Szijjártó, Macar Hava 
Yolları’nın (Malév) iflasından bu ya-
na Budapeşte-Pekin seferi dışında 
Budapeşte’den Doğu yönüne uzun 
mesafe sefer bulunmadığını belir-
terek “Bu durum Macaristan için 
kesinlikle dezavantajlı, zira Doğu 
ülkelerinin Macaristan’a ve Orta 
Avrupa’ya giderek artan yatırım ve 
ticaret niyeti var” dedi. Öte yandan 
doğalgaz ihtiyacının karşılanması 
konusuna da değinen Péter Szijjártó, 
Macaristan’ın enerji ihtiyacının 
karşılanmasına istinaden 2020’li 
yılların başında güney yönünden do-
ğalgazın ulaşıp ulaşmayacağı konu-
sunun stratejik öneme sahip olduğu-
nu belirtti. 

Senaryolar arasında Rus gazı-
nı Karadeniz’in altından geçirerek, 

Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaş-
tıracak Türk Akımı Doğalgaz Boru 
Hattı Projesi’nin de bulunduğunu 
kaydeden Szijjártó, Türkiye Dışişle-
ri Bakanı’nın verdiği bilgilendirme-
ye dayanarak şunları kaydetti: “Türk 
Akımı’nın ikinci boru hattı inşası-
nın yaklaşık yüzde 50’si hazırlandı, 
böylelikle 2019 yılında Türkiye’ye 
ulaşabilir. Daha sonra Türk Akımı 
ikinci boru hattının nakledeceği yıl-
lık 16 milyar metreküp doğalgazın 
Orta Avrupa’ya ulaşması bekleni-
yor. Bu kapsamda stratejik öneme 
sahip Rus-Türk-Bulgar-Sırp-Macar 
iş birliği başlayacak. Buna istinaden 
Gazprom ve doğalgaz boru hatları-
nı işletecek Bulgar ve Sırp kurumla-
rı tarafından bir mutabakat zaptına 
sahibiz.” 

Budapeşte-Mumbai seferi, 
Macaristan’ın Doğu ile olan 
ticari ilişkilerini güçlendirebilir

G lobalde en büyük hava yolu şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları tarafından 
Budapeşte ve Hindistan ekonomisinin itici gücünü oluşturan Mumbai arasında 
doğrudan sefer başlatılmasının gündemde olduğunu bildiren Dışişleri ve Dış Ticaret 
Bakanı Péter Szijjártó, bu kapsamda Türk Hava Yolları ve Hindistan mercileri ile gerekli 
görüşmelere gecikmeksizin başlayacakları bilgisini verdi. Söz konusu çalışmaların, 

Hintli yatırımcıların Macaristan’a yönelik ilgisinde dinamik bir genişleme olduğu için hızlanması 
gerektiğine dikkat çeken Szijjártó, Budapeşte-Mumbai arasındaki seferin Macaristan-Hindistan ve 
genel olarak Macaristan-Doğu ekonomik-ticari yatırım ilişkilerini güçlendireceğini söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı

PÉTER SZİJJÁRTÓ
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AHMET AKİF OKTAY/

Törökország budapesti  

nagykövete

1924-ben jöttek létre az első diplomáciai 
kapcsolatok Törökország és Magyarország 
között, és a két ország már a kezdetektől 
szoros kapcsolat kialakítására törekedett 
a gazdaság és a kereskedelem területén. 
Kezdetben inkább a mezőgazdasági 
termékek kereskedelmére korlátozódott 
az együttműködés, ám ez idővel az ipari 
termékek hozzáadásával diverzifikálódott. 
A Török Köztársaság első éveiben a 
fejlesztési lépésekkel párhuzamosan 
indított infrastrukturális projektekben 
magyar cégek is részt vettek, a bányászattól 
a mezőgazdaságig, az energetikától és 
távközléstől a gyárak és élelmiszer üzemek 

létrehozásáig számos területen magyar 
mérnököket, technikusokat és munkásokat 
foglalkoztattak. 

A második nagy világégés utáni 
időszakban, mivel a két ország a két 
egymás elleni blokkban helyezkedett el, a 
kétoldalú gazdasági kapcsolatok nagyon 
nehézkesen alakultak, ám a Szovjetunió 
és a Varsói Szerződés összeomlását 
követően egyre jobban megélénkültek. 
A kapcsolatok jogi keretének létesítésére 
vonatkozó lépések felgyorsultak, 
így 1991-ben létrejött a Befektetések 
Kölcsönös Megőrzéséről és Ösztönzéséről 
szóló megállapodás, majd 1993-ban a 
Kettős Adóztatás Megelőzéséről szóló 
megállapodás. Az 1997-ben aláírt és 
a következő évben hatályba lépett 
Török-Magyar Szabad Kereskedelmi 

Megállapodással az ipari termékek 
kereskedelmét teljesen liberalizálták. 

Az 1998-ban mindössze 176 millió 
dolláros kereskedelmi forgalom (77 millió 
dollár export, 99 millió dollár import) 
évről évre folyamatosan növekedett, és 
2005-ben először haladta meg az 1 milliárd 
dollárt. A növekedés tovább folytatódott 
és 2018-ban mintegy 1,1 milliárd dollárnyi 
exporttal és 1,5 milliárd dollár importtal 
összesen 2,6 milliárd dolláros forgalommal 
az eddigi legmagasabb szintre emelkedett. 
A két ország kereskedelmi forgalma 20 év 
alatt mintegy 15-szörösére, a kivitelünk 
14-szeresére a bevitelünk 15-szörösére 
növekedett. A török-magyar kereskedelmi 
forgalomban a török oldalon hosszú ideje 
tapasztalt negatívum egyre csökken, 
így a bilaterális kereskedelem szerkezete 

viszonylag kiegyensúlyozottá válik. 
A gazdasági kapcsolatoknál elért 

eredmény kétségkívül jelentős. Az 
is tény, hogy a jelen kereskedelmi 
forgalom távol áll a valódi potenciáltól, 
a két ország rendelkezésére álló 
ipari, technológiai, mezőgazdasági 
kapacitást, a képzett munkaerőt, 
továbbá a dinamikus növekedési 
eredményeket figyelembe véve. A két 
ország együttműködési potenciáljának 
kihasználásához szükséges lehetőségek a 
mezőgazdaságtól az állattenyésztésig, az 
élelmiszertől a gépjárműiparig, a védelmi 
ipartól az energetikáig és építőiparig, 
az idegenforgalomtól az oktatáson, 
egészségügyön és logisztikán keresztül 
a közlekedésig kiterjedő nagyon széles 
palettán vannak jelen. 

Az újabb projektekkel a magyarországi török befektetések értéke meghaladja az egymilliárd dollárt

Türkiye ile Macaristan diplomatik 
ilişki kurdukları 1924 yılından iti-
baren ekonomik ve ticari alanda da-
ha yakın ilişkiler tesis etme gayreti 
içine girdi. Başlangıçta daha çok ta-
rımsal ticaretle sınırlı olan bu iş bir-
liği zaman içinde sınai ürünlerin de 
eklenmesiyle çeşitlenmeye başladı. 
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkın-
ma hamleleri çerçevesinde başlatılan 

altyapı projelerine Macar firmaları da 
katıldı, madencilikten ziraata, enerji 
ve iletişimden fabrika ve gıda tesisleri 
kurulmasına kadar birçok alanda Ma-
car mühendis, teknisyen ve işçiler de 
istihdam edildi. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası dö-
nemde iki ülkenin farklı bloklarda yer 
almasının da etkisiyle mütevazı bir 
tempoda seyreden ikili ekonomik iliş-
kiler, Sovyetler Birliği’nin ve Varşo-
va Paktı’nın dağılmasını izleyen dö-
nemde giderek canlanmaya başladı. 
İlişkilerin hukuki altyapısını oluştur-
maya yönelik adımlar da bu dönemde 
hız kazandı, 1991 yılında Yatırımla-
rın Karşılıklı Korunması ve Teşviki 
Anlaşması, 1993 yılında da Çifte Ver-
gilendirmenin Önlenmesi Anlaşma-
sı akdedildi. 1997 yılında imzalanan 
ve ertesi yıl yürürlüğe giren Türkiye-
Macaristan Serbest Ticaret Anlaş-
ması ile sanayi ürünleri ticareti 2001 
yılından itibaren tamamen liberalize 
edildi.

Son 20 yılda toplam ticaret 
hacmi yaklaşık 15 kat arttı
Son 20 yıllık ticaret rakamlarına ba-
kıldığında, 1998 yılında 176 milyon 

dolar olan ikili ticaretin (77 milyon 
dolar ihracat, 99 milyon dolar ithalat) 
yıldan yıla sürekli arttığını görüyoruz. 
Ticaret hacmi 2005 yılında ilk kez 1 
milyar dolar eşiğini aşıp 1.3 milyar do-
lara ulaştı, 2018 yılında ise yaklaşık 1.1 
milyar dolar ihracat, 1.5 milyar dolar 
ithalat olmak üzere 2.6 milyar dolarla 
bugüne kadar ki en yüksek düzeyine 
çıktı. Diğer bir deyişle, 20 yılda top-
lam ticaret hacmimiz yaklaşık 15 kat, 
ihracatımız 14 kat, ithalatımız da yine 
15 kat arttı. Türkiye’nin Macaristan’a 
karşı uzun zamandır verdiği ticaret 
açığı ise son yıllarda tedricen azalıyor 
ve ikili ticaretin yapısı nispeten daha 
dengeli hale geliyor.

Ekonomik ilişkilerde varılan aşa-
ma kuşkusuz önemli. Ancak iki ülke-
nin sahip oldukları sınai, teknolojik 
ve zirai altyapı, yetişmiş insan gücü, 
üretim kapasitesi ve dinamik eko-
nomik büyüme oranları gibi faktör-
ler göz önüne alındığında, mevcut ti-
caret hacminin gerçek potansiyeline 
hala ulaşamamış olduğu da bir ger-
çek. Bu potansiyelin tam olarak de-
ğerlendirilebilmesi için gerekli fırsat 
ve imkânlar, tarım, hayvancılık, sera-
cılık, gıda, otomotiv, savunma sana-

yii, enerji ve inşaattan, turizm, eğitim, 
sağlık, lojistik ve ulaştırmaya kadar 
yayılan oldukça geniş bir yelpazede 
fazlasıyla mevcut. 

Türk ve Macar Eximbankları 
arasında mutabakat zaptı imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Başbakan olduğu dö-
nemde, 4-5 Şubat 2013 tarihlerinde 
Macaristan’ı ziyaretleri sırasında, 
ikili ticaret hacminin 5 milyar dola-
ra çıkarılması ortak hedef olarak be-
nimsenmişti. Bu hedef, son olarak 8-9 
Ekim 2018 tarihlerinde Macaristan’a 
yapılan resmi ziyaret sırasında da te-
yit edildi ve bir sonraki aşamada hac-
min 6 milyar euro’ya çıkarılması üze-
rinde mutabık kalındı. Ayrıca, ziya-
ret sırasında düzenlenen ve Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Macaristan Baş-
bakanı Viktor Orbán’la birlikte hitap 
ettikleri İş Forumu’nda iki ülkeden 
300’den fazla firma ve iş insanı bir 
araya geldi. Ayrıca çok sayıda ‘B2B’ 
görüşmesi gerçekleştirildi, bu vesi-
leyle Türk ve Macar Eximbankları 
arasında da bir mutabakat zaptı im-
zalandı.

Yeni projelerle Macaristan’daki 
Türk yatırımları 1 milyar doları aşacak

Macaristan Büyükelçisi 

AHMET AKİF OKTAY
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KISS GÁBOR  / 
Magyarország ankarai nagykövete

Magyarország stratégiai földrajzi 
elhelyezkedése jó lehetőséget biztosít 
a termelő vállalatok számára nemcsak 
termékeik értékesítésére, de termelési 
és logisztikai központok kialakítására is, 
elősegítve ezzel az Európai Unió piacához 
való hozzáférést. Ezzel a lehetőséggel 
már eddig is számos török vállalkozás 
tudott élni, és bízunk abban, hogy 
az elkövetkezendő időszakban a két 
ország közti üzleti kapcsolatok további 
növekvő tendenciát mutatnak. A Magyar 
Nagykövetség gazdaságdiplomáciai 

tevékenysége szorosan kapcsolódik 
Magyarország Külkereskedelmi és 
Külügyminisztériumának valamint 
kapcsolódó intézményeinek (HIPA, HEPA, 
Magyar EXIM) komplex ország-promóciós, 
befektetés-ösztönzési és külkereskedelem-
fejlesztési tevékenységéhez. Az 
együttműködés eredményeként eddig is 
számos magyar-török üzleti kapcsolat jött 
létre, és jelenleg is több együttműködésről 
és befektetésről folynak tárgyalások. Az 
egyik ilyen jelentős együttműködés – amely 
Erdoğan elnök úr budapesti látogatásán 
is kiemelt szerepet kapott – a magyar és 
török cégek kooperációjának támogatása 
az afrikai piacon. A kezdeményezés első 

budapesti állomása az “Irány Afrika 
Magyar-Török Üzleti Fórum” volt 2016 
márciusában, amelynek következő 
találkozója várhatóan 2019 első felében 
Törökországban kerül megrendezésre.

Magyar-török külkereskedelem: 
cél a 6 milliárd euró

A magyar-török külkereskedelem és 
üzleti aktivitás intenzitásának további 
emelkedésével lehet számolni, amennyiben 
elindul a közvetlen repülőjárat a két 
főváros, Ankara és Budapest között. A két 
ország közti külkereskedelmi forgalom 
2018 első felében megközelítette az 1,6 
milliárd eurót, ami az előző év azonos 

időszakához képest 5%-os növekményt 
jelentett egy olyan kihívásokkal teli 
időszakban, amikor a török lírára nagy 
nyomás nehezedett. Mindkét ország 
vezetése egybehangzóan kijelentette, hogy 
a külkereskedelem mértéke középtávon el 
kell, hogy érje a 6 milliárd  eurót a két ország 
között, és ennek az ambiciózus célnak az 
elérése érdekében számos lépést tettek. 
Magyarország eddig is vonzó célpont volt a 
török működőtőke-befektetések számára, 
mivel a stabil kormányzati struktúra 
mellett, kiszámítható gazdaságpolitikával 
és a közép-európai versenytársaihoz 
képest kedvezőbb adókörnyezettel várja a 
vállalkozásokat.

Magyarország stratégiai földrajzi elhelyezkedése versenyelőnyt 
jelent a termelési és logisztikai központok számára

Macaristan’ın stratejik coğrafi konu-
mu üretici firmalar için hem ürünle-
rinin satışını hem de üretim ve lojis-
tik merkezlerinin oluşturulmasını 
mümkün kılıyor. Avrupa’nın tüm pa-
zarlarına ulaşmak için yardımcı olan 
bu avantajı çok sayıda Türk firması 

değerlendirmeye devam ediyor. Bu, 
yeni dönemde umut verici ön geliş-
melerin ışığında iki ülke arasındaki iş 
ilişkilerinin büyüme eğilimi göstere-
ceğine inanmamızı sağlayan başlıca 
sebeplerden birisi. 

Afrika’da işbirliği 
karşılıklı olarak avantajlı
Macaristan Büyükelçiliği ekonomi 
diplomasisi faaliyeti, Macaristan Dı-
şişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı’nın 
ve Macar Yatırım Destekleme Ajan-
sı, Macar İhracatı Teşvik Ajansı, Ma-
car Eximbank gibi ilgili kurumların 
kompleks ülke tanıtım, yatırım teşvik 
ve dış ticaret geliştirme faaliyeti ile sı-
kı bağlantı içinde. İş birliği sayesinde 
şimdiye kadar da çok sayıda Macar-
Türk iş bağlantısı yapıldı ve halen de 
birçok iş birliği ve yatırım hakkında 
görüşmeler sürüyor. Söz konusu iş 
birliklerinde öne çıkan bölge ise Af-
rika. Bu kapsamda Türkiye Cumhu-
riyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Budapeşte ziyaretinde de 
önde gelen role sahip olan ve her iki 
ülke hükümetlerinin arkasında dur-
duğu Macar ve Türk firmaları işbir-
liğinin Afrika pazarında da destek-

lenmesi önem kazanıyor. Bunun Bu-
dapeşte’deki ilk durağı 2016 yılı Mart 
ayında düzenlenen ‘İstikamet Afrika 
Macar-Türk İş Forumu’ oldu ve bu-
nun ikincisi beklenildiği kadarıyla 
2019 yılının ilk yarısında Türkiye’de 
düzenlenecek. 

Öte yandan Ankara ve Budapeş-
te arasında doğrudan uçak seferle-
rinin başlaması halinde Macaristan 
ve Türkiye arasındaki dış ticaret ve iş 
aktivitesinin yoğunluğunun daha da 
artacağından bahsedebiliriz. İki ülke 
arasındaki dış ticaret hacmi, 2018 yı-
lının ilk yedi ayında TL’nin böylesine 

büyük baskı altında olduğu karmaşık 
bir dönemde önceki yıla göre yüzde 
5 artarak yaklaşık 1.6 milyar euro’ya 
ulaştı. Her iki ülkenin yönetimi, dış 
ticaret hacminin iki ülke arasında or-
ta vadede 6 milyar euro gibi büyük bir 
hedefe ulaşması için birçok adımın da 
atıldığını uyumlu biçimde ifade etti. 
Macaristan, istikrarlı hükümet yapı-
sının yanı sıra öngörülebilir ekonomi 
politikası ve Orta Avrupalı rakipleri-
ne kıyasla daha avantajlı vergi oranla-
rıyla girişimcileri beklediği için Türk 
yatırımcıların da şimdiye kadar cazi-
be merkezi oldu. 

Macaristan’ın stratejik konumu, üretim ve 
lojistik merkezleri için rekabet avantajı sağlıyor

Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi 

GÁBOR KİSS
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HENDRICH BALÁZ S  / 
Magyarország isztambuli főkonzulja

Magyarország és Törökország kapcsolatát 
minden területen az együttműködésre való 
törekvés, a baráti és tiszteletteljes közeledés 
jellemzi. A stratégiai kapcsolatok szilárd 
alapját a mélyen gyökerező történelmi és 
kulturális kötelékek jelentik. A két ország 
közötti kapcsolatok a 2011-ben meghirdetett 
keleti nyitás politikájával, valamint a Magyar-
Török Legfelsőbb Stratégiai Együttműködési 
Tanács létrehozásával új lendületet nyertek. 
Recep Tayyip Erdoğan, a Török Köztársaság 
elnökének közelmúltban tett hivatalos 
magyarországi látogatása tovább erősítette a 

két ország közötti gazdasági és kereskedelmi 
kapcsolatokat. Az elnöki vizit alkalmából 
megrendezett Magyar-Török Üzleti Fórumon 
jelentős gazdasági együttműködési kérdések 
kerültek napirendre.

Jelenleg a magyar-török kétoldalú 
kereskedelemnek csak egyharmadát teszi 
ki a török cégek Magyarországra történő 
exportja, ám úgy véljük, a kétoldalú 
forgalom növekedésével együtt egy 
egészségesebb egyensúly kialakulása 
kezdődhet meg. E cél érdekében a magyar 
Eximbank 420 millió dolláros hitelkeretet 
nyitott meg a török cégek számára. A két 
ország között új együttműködési terület 
lehet a védelmi ipar, amely mindeddig 

nem volt számottevő. Magyarország egyik 
versenyképességének kulcsa a régió más 
országaival szemben, hogy a kormány 
elkötelezett a magyarországi kis- és 
középvállalatok, valamint a nagyvállalatok 
versenyképességének növelésében.

A közvetlen külföldi befektetések és 
a helyi vállalkozások befektetéseinek 
megkönnyítése érdekében visszatérítendő, 
valamint vissza nem térítendő 
támogatásokat széles körét kínáljuk. Az 
ösztönzők fő típusai közé tartoznak a 
pénzbeli támogatások, az adókedvezmények 
és az alacsony kamatozású hitelek.

Magyarországon a kormány jelentős 
szubvenciót és támogatást nyújt a K+F 

(kutatás-fejlesztési) beruházásokhoz. A 
2014-ben indult program keretein belül 
2020-ra a terület támogatása eléri a 2,2 
milliárd eurót. Az időszak végén a K+F 
kiadások részesedése a GDP-ből eléri az 
1,8 százalékot. 2017-ben több mint 3,5 
milliárd eurós beruházást valósítottak meg 
Magyarországon. A török cégek hazánkban 
elsősorban a távközlési, logisztikai, 
szolgáltatási és idegenforgalmi ágazatokban 
tevékenykednek. Magyarország az Európai 
Unió tagjaként a globális szabványok szerinti 
technológia, a minőségi termékek és a 
magas hozzáadott értékű szolgáltatások 
terén Nyugat-Európa és Törökország között 
híd szerepet tölt be. 

Magyarország híd Törökország és Európa között

Macaristan ve Türkiye, her alanda iş 
birliğine yönelik samimi, saygılı ve 
stratejik ilişkiler için bir temel oluş-
turan tarihi ve kültürel bağları derin-
lere kök salan bir ilişkiye sahip. Ma-
caristan-Türkiye ilişkileri, 2011 yılın-
da Macaristan’ın Türkiye’yi de içine 
alan Macaristan’ın doğuya açılma po-
litikasının ortaya çıkması ile yeni bir 
ivme kazandı. İkili ilişkileri güçlen-
diren diğer bir dönem noktası ise son 
oturumu Haziran 2017'de Ankara'da 
yapan Macar-Türk Üst Düzey Stra-
tejik İşbirliği Konseyi'nin kurulma-
sıydı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın son resmi ziyareti, 

iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişki-
lerini daha da güçlendirecek. Bu ziya-
rette düzenlenen Macaristan-Türki-
ye İş Forumu’nda önemli iş birlikleri 
gündeme geldi. 

İkili ticaretinin sadece 
1/3'ü Türkiye’den 
Şu anda, Macaristan-Türkiye ikili ti-
caretinin sadece 1/3'ü, Türk şirket-
lerinin Macaristan'a ihracatından 
oluşuyor. Daha sağlıklı bir dengenin 
genel hacimde artışa bağlı olarak baş-
layabileceğine inanıyoruz. Macar 
Eximbank tarafından bu amacı des-
teklemek amacıyla 420 milyon dolar 
değerindeki kredi limiti açıldı. Yeni 
bir işbirliği alanı, şu ana kadar iki ülke 
arasında düşük olan savunma sana-
yii olabilir. Macaristan’ın bölgedeki 
diğer ülkeler üzerindeki en rekabetçi 
avantajlarından biri de hükümetin iş 
süreçlerini düzene sokma ve KOBİ'le-
rin ve Macaristan'daki büyük firma-
ların rekabet gücünü artırma konu-
sundaki güçlü taahhüdü.

Doğrudan yabancı yatırımları ve 
yerel işletmeler tarafından yeniden 
yatırımları kolaylaştırmak için, hem 
iade hem de iadesi olmayan çok çe-
şitli teşvikler sunuyoruz. Ana teşvik 
türleri arasında nakit sübvansiyon-

ları, vergi teşvikleri ve düşük faiz-
li krediler bulunuyor. Macaristan’da 
hükümet, Ar-Ge yatırımlarına cid-
di sübvansiyon ve destek sağlıyor. 
2014 yılında başlayan süreç kapsa-
mında 2020 sonuna kadar bu alan-
daki destek 2.2 milyar euro olacak. 
Dönemin sonunda Ar-Ge harcama-
larının GSYİH içindeki payı yüzde 
1.8’e ulaşacak. 2017 yılında 3.5 milyar 
euro’nun üzerinde yatırımın gerçek-
leştirildiği Macaristan’da Türk şir-
ketleri; telekomünikasyon, lojistik, 
hizmet ve turizm sektörlerinde faali-
yet gösteriyor.

Macaristan, doğrudan yabancı ya-
tırımları teşvik etmenin önemine 
vurgu yapan açık bir ekonomiye sa-
hip ve bu nedenle hükümet, kıtanın 
en rekabetçi yatırım ortamını yarat-
mayı amaçlıyor. Makroekonomik is-
tikrar, Macar hükümetinin ekonomi 
politikasının en önemli hedeflerin-
den biri. Bir başka amaç da, ekono-
mik büyümeyi hızlandırmak ve istik-
rara kavuşturmak için Macaristan’ı 
Avrupa’nın üretim merkezi yapmak. 
Diğer bir temel amaç, çalışmak iste-
yen her vatandaşın iş bulabileceği re-
kabetçi, iş temelli bir ekonomi oluş-
turmak. Macaristan, ülkeyi ‘Made in 
Hungary’ çağından ‘Macaristan’da 

icat edildi’ çağına taşımayı amaçlıyor.
Son yıllarda, Macaristan yatırım-

cılar için sürekli olarak iyileştirici bir 
iş ortamı sunmak amacıyla çeşitli ön-
lemler aldı. 2017 yılında yürürlüğe gi-
ren yüzde 9 oranındaki kurumlar ver-
gisi, AB üye ülkeleri arasında en dü-
şük düzeyde. Macaristan, Türkiye’yi 
jeopolitik açıdan önemli konumu ve 
yaklaşık 80 milyon nüfusu nedeniyle 
önemli bir ihracat pazarı ve stratejik 
bir ortak olarak görüyor. İkili ekono-
mik ilişkilerin, ancak karşılıklı yarar-
lara dayanıyorsa, sadece 21’inci yüz-
yılda iyi yönetilebileceğine inanıyo-
rum. Macaristan, Avrupa Birliği’nin 
bir üyesi olarak, global standartta tek-
noloji, kaliteli ürünler ve yüksek kat-
ma değerli hizmetlerin yanı sıra Ba-
tı Avrupa ile Türkiye arasında köprü 
hizmeti sunuyor. 

Diğer taraftan Türkiye, Macaris-
tan turizminde giderek daha önem-
li bir rol oynuyor ve iki ülke de tu-
rizm alanında iş birliğini ilerletmeye 
hazır. Her geçen yıl daha fazla sayı-
da Türk turist, Macaristan’ın güzel-
liğini keşfediyor. Turistlerin sadece 
Budapeşte’yi değil, aynı zamanda Os-
manlı miras alanlarını ziyaret etme-
lerini de teşvik etmekten mutluluk 
duyuyoruz.

Macaristan, Türkiye ile Avrupa 
arasında köprü hizmeti sunuyor

Macaristan Başkonsolosu 

BALÁZS HENDRICH
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Nail Olpak, DEİK/Türkiye-Maca-
ristan İş Konseyi ve Macar İhracatı 
Teşvik Ajansı (HEPA) birlikte çalışa-
rak ilişkileri güçlendirmeyi amaçla-
dıklarını söyledi. Türkiye-Macaris-
tan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirli-
ği Konseyi’nin kurulması kararının 
beş yıl önce alındığını belirten Olpak, 
“Son beş yılda ülkelerimiz arasındaki 
ikili ticaret hacmi yüzde 38.2 artış-
la 1.9 milyar dolar seviyesinden yak-
laşık 2.6 milyar dolara çıktı. Bu oran 
bile ülkelerimiz arasında aktif bir iş 
birliğinin ne kadar yararlı olduğunun 
göstergesi. Şimdi hedef Cumhurbaş-
kanımızın da ifade ettiği gibi 6 milyar 
euro olmalı” diye konuştu.

Bu hedefe ulaşmak için bir yol ha-
ritasının gerektiğini bildiren Na-

il Olpak, bu konuda en etkin yönte-
min Türkiye-Macaristan iş birliğiyle 
üçüncü ülkelerde yatırım fırsatları-
nı değerlendirmek olduğunu söyle-
di. Geçen yıllarda Türk Eximbank ve 
Macar Eximbank arasındaki karşı-
lıklı iş birliğinin ve Türk şirketlerinin 
Macar şirketleriyle birlikte üçüncü 
ülkelerde yatırım fırsatlarını ele al-
masının hayati öneme sahip olduğu-
nu ifade eden Olpak, şöyle devam et-
ti: “Bu kapsamda DEİK olarak Ekim 
2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan eşliğinde Macaristan’ın 
başkenti Budapeşte’de Türkiye-Ma-
caristan İş Forumu’nu düzenledik. 
Forumda Macar iş insanlarını aka-
binde İstanbul’da hayata geçirdiği-
miz ve Afrika Birliği ülkelerinden 
binlerce iş insanı, bir devlet başkanı 
ve 30’a yakın bakan ve bakan yardım-
cısını ağırladığımız Türkiye-Afrika 
İkinci Ekonomi ve İş Forumu hak-
kında bilgilendirdik.” 

Türkiye’nin Doğu’ya açılım yapan 

Macaristan için Afrika’ya ulaşabil-
mek adına etkili bir iş ortağı olabile-
ceğini belirten Nail Olpak, Türkiye iş 
dünyası temsilcileri olarak Afrika’da 
Türk-Macar ortak yatırım fırsatları-
nı değerlendirdiklerinin altını çizdi.

“Türkiye, Macaristan’ın ilk beş 
ticaret partneri arasına girebilir”
Nail Olpak, ayrıca Macaristan’da, bil-
gi ve iletişim teknolojileri, otomo-
tiv, makine, elektronik ve metal sa-
nayii, kimya endüstrisi, çevre tek-
nolojileri, akıllı şehircilik, medikal 
ürünler ve sağlık hizmetleri, tarım 
ve gıda gibi sektörlerin Türkiye için 
yüksek iş birliği potansiyeli barın-
dıran sektörler olduğunu vurguladı. 
“Macaristan’ın temel ticaret ortak-
ları arasında Almanya, Avusturya ve 
Polonya’nın başı çektiği AB ülkeleri-
nin yanı sıra Çin de yer alıyor” diyen 
Olpak, Türkiye’nin de stratejik konu-
muyla bu listeye girebileceğine dik-
kat çekti. 

NAİL OLPAK /DEIK  elnöke

Nail Olpak a Külgazdasági Kapcsolatok 
Testületének (DEIK) elnöke elmondta, hogy 
az üzletemberek a kereskedelem kölcsönösen 
fejlesztése érdekében dolgoznak, és a már 
megoldották a korábbi értekezleteken sokszor 
szóba került kamionok tranzit fuvarengedély 
díjával kapcsolatos problémát. Ugyanakkor 
Olpak Úr hangsúlyozta, hogy a jelenlegi 
kereskedelmi kapcsolatokban a kétoldalú 
fuvarengedélyekkel van gond. “Gondunk van 
a kétoldalú fuvarengedélyekkel. A magyar 
kamionok Törökországba vagy a török kamionok 
Magyarországra történő áruszállításánál használt 
fuvarengedélyek számát a tavalyihoz képest 60%-
al csökkentették. Amennyiben a gépjárművek nem 
szállítanak a két ország között, akkor nem lehet 
a kereskedelmi forgalom növeléséről beszélni. 
Ebben az ügyben gyors és igazságos megoldást 
várunk” mondta.     

Az elmúlt öt évben a magyar-török 
kereskedelmi forgalom 38,2%-os növekedéssel 1,9 
milliárd dollárról 2,6 milliárd dollárra emelkedett. 
Ez a jelentős növekmény jól mutatja, hogy a két 
ország együttműködése mennyire eredményes 
volt. – hangsúlyozta Nail Olpak, a Külgazdasági 
Kapcsolatok Testületének (DEIK) elnöke a 
Török-Magyar Üzleti Fórum megnyitóján tartott 
beszédében. Hozzátette: A DEIK Török-Magyar 
Üzleti Tanács és a Magyar Nemzeti Kereskedőház 
az együttműködés további erősítése mellett 
döntött és a következő időszakra a kereskedelmi 
forgalom 6 milliárd euróra történő növelését tűzte 
ki célként.  

Olpak Úr kijelentette, hogy a cél elérése 
érdekében a török-magyar együttműködésre 
építve szeretnék kihasználni a harmadik 
országokban történő közös befektetési 
lehetőségeket. Rendkívül fontos, hogy a két ország 
Eximbankjai közötti együttműködéssel a török 
és magyar vállalatok a harmadik országokban 
közösen éljenek az üzleti lehetőségekkel. 

A DEIK 2018 októberében Recep Tayyip Erdoğan 
elnök részvételével Budapesten megrendezett 
Török-Magyar Üzleti Fórumot követően 
házigazdája volt a II. Törökország-Afrika Gazdasági 
és Üzleti Fórumnak, amelyen az Afrikai Unióból 
több ezer üzletembert és állami döntéshozókat 
is vendégül láttak. Nail Olpak elmondta, hogy a 
keleti nyitást végrehajtó Magyarország számára az 
afrikai kapcsolatépítésben Törökország hatékony 
üzleti partner lehet, és emellett a térségben 
közös, török-magyar befektetési lehetőségeket 
kutathatnak fel. 

“Megoldották a tranzit 
fuvarengedélyek díjproblémáját, 
most a kétoldalú 
fuvarengedélyeken van a sor”

“Transit geçiş ücretleri 
sorunu çözüldü, sıra 
ikili geçiş belgelerinde”

İ ş insanlarının karşılıklı ticaretin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerine işaret 
eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, geçmiş toplantılarda çok 
konuşulan TIR transit geçiş ücretleri sorununun çözüldüğünü bildirdi. Ancak mevcut 
ticari ilişkilerde ikili geçiş belgeleri konusunda sorun yaşandığının altını çizen Olpak, 
“Bir sorunumuz var. O da ikili geçiş belgeleri, yani Macar TIR’larının Türkiye'ye veya 

Türk TIR’larının Macaristan'a mal getirmeleri durumunda bu belgeler önceki yıla göre yüzde 
60 düşürüldü. Karşılıklı olarak araçların ülkelere götürülememesi halinde, ticaret hacminin 
artırılmasından söz edilemez. Bu konuda hızlı ve adil bir çözüm bekliyoruz” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) Başkanı

NAİL OLPAK
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Türkiye ile Macaristan arasındaki 
ilişkiler; tarihten gelen bağlar ve kül-
türel yakınlık, NATO müttefikliği, 
başta Avrupa Birliği ve Avrupa Kon-
seyi olmak üzere uluslararası örgüt-
lerde yakın iş birliği ve iki ülke ara-
sında son dönemde artan karşılıklı 
üst düzey ziyaretler ve istişare me-
kanizmaları ile her alanda ivme ka-
zandı. 2001 yılı sonrasında iki ülke 
arasındaki dış ticaret hacmi yakla-
şık beş kat artış kaydederek, 2006 
yılı sonunda 1.8 milyar dolara ulaş-
tı. İmzalanan Serbest Ticaret An-
laşması ve 2004 yılında yerine te-
sis edilen Gümrük Birliği, iki ülke 
arasındaki ekonomik ilişkilerin ge-
lişmesini tetikledi. Öyle ki 2000 yı-
lında 326 milyon dolar olan ticaret 
hacminin, 2.5 milyar doların üzerine 
çıkması da bu anlaşmaların önemli 
birer neticesi oldu.

İkili ticaret hacmi, 2017 yılında 
bir önceki yıla göre yüzde 21.6 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu’na gö-
re 2017 yılında ise Türkiye-Maca-
ristan ticaret hacmi bir önceki yı-
la göre yüzde 21.6 artarak 2.6 mil-
yar dolara ulaştı. 2013 yılı Şubat 
ayında Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın, Başbakan sıfatıyla, 
Macaristan’ı ziyareti ile de Türkiye 
Macaristan Ticari ilişkileri yeni bir 
boyut kazandı. İlişkilerimiz stratejik 
iş birliği düzeyine çıkarıldı. 2018 yı-
lı Ekim ayında Budapeşte’de gerçek-
leştirilen DEİK Macaristan-Türkiye 
İş Forumu’nda ise daha önce 5 mil-

yar dolar olarak konulan hedef yine 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından 6 milyar euro ola-
rak revize edildi. Bu gelişmeler iki 
ülke için de büyük bir önem taşıyor.

Serbest piyasa ekonomisine geçiş-
le birlikte uygulanan liberal politi-
kalar, Macaristan’ın dış ticaretinin 
gelişmesinde etkili oldu. Yaklaşık 
200 milyar euro’luk dış ticaret hac-
mine sahip olan Macaristan, son yıl-
larda her yıl ortalama 8 milyar euro 
dış ticaret fazlası veriyor. Dolayısıy-
la yaklaşık 2.6 milyar dolarlık mev-
cut ticaret hacmi son yıllarda kayda 
değer bir artış gösterse de potansi-
yeli yansıtmıyor. Macaristan ithala-
tının yüzde 77’sini AB ülkelerinden, 
ihracatının ise yüzde 80’ini Avrupa 
Birliği ülkelerine yapıyor. Bu sebep-
le Macaristan, mevcut pazar yapısı-
nı çeşitlendirmek ve Avrupa dışın-
daki pazarlara açılmak için ‘Doğuya 
açılım’ politikası uygulamaya konul-
du. Macaristan, Türkiye’yi bu po-
litikanın merkez ülkelerinden biri 
olarak görüyor; ekonomi, ticaret ve 
enerji alanındaki ilişkilerini geliş-
tirmek istiyor. 

Bu bağlamda Macaristan Dışiş-
leri ve Ticaret Bakanlığı bünyesin-
de kurulan, Macar İhracatı Teşvik 
Ajansı (HEPA)’nın Türkiye’deki res-
mi temsilcisi ALX Hungary, iki ülke 
arasındaki ticaret hacmini artırmak 
için faaliyet gösteriyor. Ayrıca dün-
ya genelinde Macaristan dışında üç 
ofisi bulunan Macar Eximbank, İs-
tanbul ofisini Kasım 2015’de faali-
yete geçirmişti. Bu ticari kuruluşla-
rına ilaveten Macar Kültür Merkezi 
İstanbul’da hizmet veriyor. Diğer ta-
raftan, Türk İş Birliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Koor-
dinatörlük Ofisi’nin ve Yunus Emre 
Kültür Merkezi’nin de Budapeşte’de 
açılmasıyla Macaristan ile ilişkileri-
miz her anlamda pekişti.

Macaristan yatırım açısından 
birçok avantaj sunmaktadır. Ülke-
de 2017’den itibaren Orta ve Doğu 

Avrupa’daki en düşük kurumlar ver-
gisi oranı olan yüzde 9 uygulanıyor. 
Ayrıca beş gün içinde şirket kura-
bilme imkânı, cazip teşvik sistemi, 
iş gücü maliyetlerinde iyi bir den-
ge ve ülkenin gelişmiş lojistik ve te-
lekomünikasyon altyapısına sahip 
olması da yatırımcının işini kolay-
laştıran diğer unsurlardan sayılı-
yor. Macaristan’da potansiyeli yük-
sek olan sektörler arasında lojistik, 
enerji, çevre teknolojileri, bilgi ve 
iletişim teknolojileri, sağlık, inşaat, 
turizm, gıda, tarım ve hayvancılık, 
hizmet ve otomotiv gibi sektörler yer 
alıyor. 

Türkiye’den Macaristan’a yapılan 
yatırımlar 1.5 milyar dolara ulaştı
Diğer taraftan Macaristan’da 570’in 
üzerinde Türk firma faaliyet gös-
teriyor. Bu firmaların çoğu, hizmet 
sektöründe faaliyet gösteren küçük  
ve orta ölçekli firmalar. Merkez Ban-
kası verilerine göre; Türkiye’den 
Macaristan’a 2002-2017 döne-
minde yapılan doğrudan yatırım-
lar 45 milyon dolar olarak görünü-
yor. Ancak üçüncü ülkeler üzerinde 
kurulan şirketler vasıtası ile yapı-
lan yatırımlar bu hesaplamaya da-
hil edilmediğinden gerçek yatırım 
rakamları görünenin oldukça üze-
rinde. Türkiye’den Macaristan’a ya-
pılan yatırımlar yaklaşık 1,5 milyar 
dolara ulaştı. Mevcut yatırımlar lo-
jistik, telekom, inşaat, turizm, gı-
da, sanayi, enerji ve hizmet sektö-
rü alanlarında yoğunlaşıyor. Yatırım 
kararı verirken, Macaristan’ı sade-
ce 9.8 milyon nüfuslu bir ülke olarak 
değil, yaklaşık 510 milyonluk Avru-
pa pazarına açılan bir kapı olarak de-
ğerlendirmek gerekiyor. 

Türkiye’de 70 Macar 
yatırımcı bulunuyor
Öte yandan Türkiye ise 81 milyonluk 
nüfusu ile dünyanın en büyük 17’nci 
ekonomisi, AB üyesi ülkeler ile kı-
yaslandığında da altıncı büyük eko-

nomisi. Türkiye, 2003-2016 yılları 
arasında yıllık ortalama yüzde 5.6 
reel büyüme gösterdi ve son 14 yıl-
da toplam 180 milyar dolar tutarında 
doğrudan yabancı yatırım çekti. Bü-
tün bu parametrelere bakıldığında 
Türkiye, Macar firmalar açısından 
yatırım ve ihracat yapmak için ca-
zip bir ülke. Ülkemizde mevcut du-
rumda sağlık, bilişim, makine, tarım, 
otomotiv ve yan sanayi alanlarında 
yaklaşık 70 Macar yatırımcı bulunu-
yor. Ayrıca 2019 yılında farklı sek-
törlerin de öne çıkacağını umuyo-
ruz. Bu çerçevede yeni yatırımlar ve 
distribütörlük anlaşmalarının ya-
pılmasını bekliyoruz. 

Polat Holding olarak gayrimen-
kul, enerji ve dış ticaret alanlarında 
faaliyet gösteriyoruz. Öncelikli ya-
tırım alanlarımızdan gayrimenkul-
de proje geliştirme, yatırım ve yö-
netim üzerine odaklanıyoruz. Ener-
ji sektöründe ise odak noktamız, 
Türkiye’de büyük potansiyeli bu-
lunan rüzgar ve güneş enerjisi. Po-
lat Enerji bugün rüzgar enerjisin-
de Türkiye’nin önde gelen firmaları 
arasında yer alıyor. AP Enerji çatı-
sı altında güneş enerjisine, Meltem 
Enerji ile de rüzgar enerjisine yatı-
rım yapıyoruz. Polat Dış Ticaret ve 
ALX Hungary şirketleri ile ithalat ve 
ihracat alanında başta Macaristan 
olmak üzere Hollanda, Yunanistan 
ve Kıbrıs’ta faaliyetlerimizi sürdü-
rüyoruz. 

Gül Baba Türbesi’yle ilgili bil-
gi vermek gerekirse; Gül Baba Tür-
besi, restore edilmeden önce yılda 
yaklaşık 2 bin ila 3 bin kişi tarafın-
dan ziyaret edilirken, türbe açılış-
tan sonraki ilk hafta 10 bin ziyaretçi-
yi ağırladı. Gül Baba Vakfı, şimdilik 
Gül Baba Türbesi’nin faaliyetlerin-
den sorumlu ancak yakın zamanda 
Macaristan’daki Osmanlı dönemin-
den kalan tüm Türk mirasının ye-
nilenmesi ve faaliyete geçmesi ko-
nusunda da çalışmalara başlaması 
planlanıyor. 

Olumlu ilerleyen ikili ilişkiler, 
artan üst düzey ziyaretler ile 
her alanda ivme kazandı 

DEİK/Türkiye-Macaristan 
İş Konseyi Başkanı

ADNAN POLAT
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ADNAN P OLAT / 
DEIK  Török-Magyar Üzleti  

Tanács elnöke

Magyarország és Törökország közötti 
kapcsolatok, a történelmi múltból származó 
kötelékek és kulturális közelség, a NATO-
szövetség, a nemzetközi szervezeteken, 
különösen az EU és az Európa Tanácson 
belüli szoros együttműködés, valamint az 
utóbbi időben megszaporodó kölcsönös 
magas szintű látogatások és konzultációs 
mechanizmusok által, minden területen 
lendületet vettek. 2001 után a két 
ország közötti külkereskedelmi forgalom 
ötszörösére emelkedett és 2006 végére 
elérte az 1,8 milliárd dollárt. Az aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodás és a 
2004-ben létrehozott vámunió, serkentő 
hatással volt a két ország közötti gazdasági 
kapcsolatok fejlődésére. Olyannyira, hogy a 
2000-ben 326 millió dolláros kereskedelmi 
forgalom 2,5 milliárd dollár fölé 
emelkedése ezeknek a megállapodásoknak 
az eredménye volt.

A kétoldalú kereskedelmi forgalom
2017-ben 21,6 százalékkal nőtt az
előző évhez képest

A Török Statisztikai Intézet szerint, 2017-
ben a Törökország-Magyarország közötti 
kereskedelmi forgalom 21,6 százalékkal 
haladta meg az előző évit, elérve a 2,6 
milliárd dollárt. Recep Tayyip Erdogan 
elnök, 2013-ban miniszterelnökként tett 
magyarországi látogatása eredményeként, 
a Törökország és Magyarország közötti 
kereskedelmi kapcsolatok új dimenziót 
nyertek, kapcsolataink a stratégiai 
együttműködés szintjére emelkedtek. A 
2018 októberében Budapesten megtartott 
DEIK Magyar-Török Üzleti Fórumon, a 
korábbi 5 milliárd dolláros cél, Recep Tayyip 
Erdogan köztársasági elnök által 6 milliárd 
euróként került módosításra. Ezek a 
fejlemények mindkét ország számára nagy 
jelentőséggel bírnak.

A szabad piacgazdaságra való 
áttéréssel megvalósuló liberális politikák 
hatékonynak bizonyultak Magyarország 
külkereskedelmének fejlődésében. A 
mintegy 200 milliárd eurós külkereskedelmi 
forgalom mellett Magyarország az utóbbi 
években évente átlagosan 8 milliárd 
euró külkereskedelmi többletet termel. 
Így, mégha az elmúlt néhány évben a 

kereskedelmi forgalom mintegy 2,6 milliárd 
dolláros jelentős növekedést is mutat, a 
potenciált mégsem tükrözi. Magyarország 
behozatalának 77 százaléka származik az 
EU-ból, exportjának pedig 80 százaléka 
irányul Európai Uniós országok felé. Ezért 
a meglévő piaci struktúra diverzifikálása 
és az Európán kívüli piacokra való 
kiterjesztése érdekében életre hívták  a 
“keleti nyitás” politikáját. Magyarország, 
Törökországot ennek a politikának az 
egyik központi országaként látja. Szeretné 
fejleszteni a kapcsolatokat a gazdaság, a 
kereskedelem és az energia területén.

Ezzel összefüggésben tevékenykedik a 
két ország közötti kereskedelmi forgalom 
növelése érdekében az ALX Hungary, amely 
a Külgazdasági- és Külügyminisztériumhoz 
tartozó Magyar Exportfejlesztési 
Ügynökség (HEPA) törökországi 
szerződött partnere. Emellett a világon 
Magyarországon kívül, még három 
irodával rendelkező Magyar Eximbank, 
isztambuli irodáját 2015 novemberében 
nyitotta meg. Ezen kereskedelmi 
intézményeken kívül a Magyar Kulturális 
Központ Isztambulban működik. Másrészt, 
a Török Együttműködési és Koordinációs 

Ügynökség (TIKA) koordinációs irodájának 
és a Yunus Emre Kulturális Központ 
Budapesten történő megnyitásával 
Magyarországgal való kapcsolataink 
minden tekintetben szorosabbá váltak.

Magyarország befektetési szempontból 
több előnnyel is rendelkezik. Az országban 
2017 óta Közép- és Kelet-Európában a 
legalacsonyabb, 9 százalékos a társasági 
nyereségadó. Ezen felül a befektetők 
munkájának megkönnyítése közé sorolható 
az 5 napon belüli cégalapítás lehetősége, 
a vonzó támogatási rendszer, a munkaerő 
költség jó egyensúlya és az ország 
fejlett logisztikai és telekommunikációs 
infrastruktúrája. Magyarországon a 
nagy potenciállal rendelkező ágazatok 
közé tartozik a logisztika, az energia, 
a környezetvédelmi technológiák, 
az információs és kommunikációs 
technológiák, az egészségügy, az 
építőipar, a turizmus, az élelmiszeripar, 
a mezőgazdaság és az állattenyésztés, a 
szolgáltatások és az autóipar.

Törökországból a Magyarországra
irányuló beruházások elérték a 1,5
milliárd dollárt

Másrészről,  több mint 570 török vállalat 
folytat tevékenységet Magyarországon. 
Ezen cégek többsége a szolgáltatási 
szektorban működő kisvállalkozások. 
A Központi Bank adatai szerint, a 
Magyarországról Törökországba 
irányuló közvetlen beruházások a 
2002-2017 közötti időszakban 23 millió 
dollárt,  az ugyanebben az időszakban  
Törökországból Magyarországra történt 
közvetlen befektetések 45 millió dollárt 
tettek ki. A harmadik országokbeli 
székhellyel rendelkező vállalatokon 
keresztül végrehajtott beruházások 
azonban nem szerepelnek a számításban, 
így a tényleges befektetési adatok jóval 
meghaladják a mutatott értékeket. A 
Törökországból Magyarországra irányuló 
beruházások összege elérte az 1,5 milliárd 
dollárt.A jelenlegi befektetések többsége 
a logisztika, az építőipar, a turizmus, 
az élelmiszeripar és az energiaiparban, 
valamint a szolgáltatási szektorokban 
és a kiskereskedelem területén 
koncentrálódik. A befektetési döntések 
meghozatalakor Magyarországot 
nemcsak 9,8 millió lakosú országként 
kell figyelembe venni, hanem egy 

megközelítőleg 510 milliós európai piacra 
nyíló bázisként. 

Jelenleg 70 magyar befektető 
van Törökországban

Másrészt a 81 milliós népességű 
Törökország, a világon a 17., az EU-
tagországokkal összehasonlítva pedig 
a hatodik legnagyobb gazdaság. 
Törökország, 2003-2016 között évi átlagos 
5,6 százalékos reálnövekedést mutatott 
és az elmúlt 14 évben összesen 180 
milliárd dollár értékben közvetlen külföldi 
befektetést vonzott be. Ha megnézzük 
mindezeket a paramétereket, Törökország 
a magyar cégek szempontjából vonzó 
befektetési- és exportország. Jelenleg 
mintegy 70 magyar befektető van az 
egészségügy, az informatika, a gépipar, a 
mezőgazdaság, az autóipar és a kapcsolódó 
iparágak területén. Reményeink szerint 
2019-ben egyéb ágazatok is előtérbe 
kerülnek. Ennek keretében új befektetések 
és forgalmazói megállapodások születésére 
számítunk.

Polat Holdingként az ingatlan, az 
energia és a külkereskedelem területén 
tevékenykedünk. A kiemelt beruházási 
területeink közül az ingatlanfejlesztésben 
a projektfejlesztésre, a befektetésekre 
és az ingatlan-menedzsmentre 
összpontosítunk. Az energia szektorban 
a Törökországban nagy potenciállal bíró 
szél- és napenergiára fókuszálunk. A Polat 
Enerji napjainkban a szélenergia területén 
Törökország egyik vezető vállalata. Az AP 
Enerjin keresztül a szélenergia, a Meltem 
Enerjivel együtt a napenergia területein 
vannak befektetéseink. A Polat Foreign 
Trade és az ALX Hungary vállalatokkal 
import és export tevékenységet 
folytatunk elsősorban Magyarországon, 
de Hollandiában, Görögországban és 
Cipruson is.

A Gül Baba Türbéje vonatkozásában, a 
Gül Baba Türbét helyreállítása előtt  évente 
mintegy két-háromezer ember látogatta 
meg, míg a megnyitást követő első héten 
10 ezer látogatót fogadott. A Gül Baba 
Alapítvány jelenleg a Gül Baba Türbéjével 
kapcsolatos tevékenységekért felelős, 
de a közeljövőben tervezik megkezdeni a 
munkálatokat az összes magyarországi 
oszmán korból fennmaradt török 
emlék fejújításával és működtetésével 
kapcsolatban.

A pozitív irányba haladó kétoldalú kapcsolatok, a magas szintű 
látogatások megszaporodásával minden területen növekvő lendületet vettek
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Coğrafi konumu ve 80 milyon tüke-
ticiye hitap eden pazarı ile Türkiye, 
ekonomik ve ticari süreçlerde strate-
jik bir role sahip. Dolayısıyla Maca-
ristan için de önemli bir ortak. Tür-
kiye ile dış ilişkilerimiz konusunda 
çok iyimserim. Önceki yıllarda ülke-
lerimiz örnek niteliğinde ekonomik 
ve diplomatik iş birliğini geliştir-
di ve sonuç olarak Macaristan’dan 
Türkiye’ye gerçekleştirilen ihracat 
2010-2017 arasında 680 milyon eu-
ro artarak, 2017 yılında 1.8 milyon 
euro’yu aştı. İki ülke arasındaki tica-
ret hacmi 2017 yılında bir önceki yıla 
göre yüzde 19’luk bir büyüme göster-
di. Macar Ulusal Ticaret Ajansı’nın 
(MNKH) kapanmasından itibaren, 
Macar İhracatı Teşvik Ajansı (HE-
PA), Macaristan ihracatının artırıl-
ması ile ilgili tüm görevleri devraldı. 
Kâr amacı gütmeyen bir şirket olan 
HEPA, Macar işletmelerinin dış pa-
zarlara başarılı bir şekilde giriş yap-
ması için yeni bir profesyonel hizmet 
portföyü ile destek veriyor. 

Bu kapsamda ikili ticari ilişkileri-
mizin birçok sektörde devam ettiği-

ni ve başarılı olduğunu söyleyebili-
riz. En önemli Macar ihracat ürünleri 
tarım sektörünün yanı sıra otomotiv 
ve sağlık sektörleri. Son zamanlarda 
akıllı çözümler, örneğin akıllı şehir-
lerin geliştirilmesi için gerekli olan 
dijital araçlar da popüler hale geldi. 
Binlerce Macar işletmesi ile ortak-
lık içindeyiz. İnovatif özellikleriyle 
öne çıkan Macar ürünlerinde büyük 
bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. 
Akıllı şehir konseptine de dayanan, 
kentsel dönüşüm alanında Türkiye’de 
birçok gelişme oldu. Bu eğilim, 
Türkiye’nin de Macar şirketlerin bir-
çok ülkede öncü olduğunu kanıtladı-
ğı farklı dijital teknolojilerine entegre 
edilmesini gerektiriyor. 

Pazar araştırması ve ticari 
danışmanlığa odaklanmak istiyoruz
İş planımızdaki ağırlık kesinlikle de-
ğişecek. Pazar araştırması ve ticari 
danışmanlığa daha çok odaklanmak 
istiyoruz. Macar şirketler, başarılı ih-
racat sonuçlarına ulaşmak için hedef 
pazarlar hakkında bilgiye ihtiyaç du-
yuyor. Amacımız bu bilgileri yapılan-
dırılmış bir biçimde sunmak. Böylece 
işletmeler potansiyel hedef ülkelerini 
etkin bir şekilde bulabilir ve İthalat-
çıların beklentilerine en uygun ürün-
lerini veya hizmetlerini bu pazarlara 
sunabilirler. Macar şirketlerini ihra-
cat faaliyetlerinde mevcut kaynakla-
rı en etkin şekilde kullanarak destek-
lemek istiyoruz.  İhracatta başarının 
eşiğinde olan tüm işletmelere ticari 
danışmanlık ve finansman olanakları 
sağlayacağız. Ağımızı ve veri tabanı-
mızı genişletmeyi amaçlıyoruz. Uzun 
vadede ise büyük Türk şirketlerine 
daha fazla fırsat sağlayacak Macar 
devlet kurumlarıyla iş birliğinin fay-
dalı olacağına inanıyoruz. 2019 yılın-
dan itibaren kaynaklarımızı ve ilişki-
lerimizi en büyük ihracat potansiye-
lini gösteren bölgelere odaklayacağız. 
Türkiye’nin yanı sıra Japonya, Çin, 
Rusya ve Balkan Yarımadası’nda böl-
gesel ofisler açacağız.

HEPA’nın Türkiye resmi temsil-
cisi ALX Hungary, Türkiye’de İstan-
bul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gazian-

tep olmak üzere beş ofisiyle Türk ve 
Macar işletmeler arasında iletişimi 
ve iş birliğini artırmaya yardımcı olu-
yor. HEPA, ALX Hungary vasıtası ile 
Türkiye’de pazar araştırması yapıyor 
ve pazarın ihtiyaçlarını tespit ediyor. 
Aynı zamanda Macar ürünlerini ta-
nıtıyor ve reklamını yapıyor. HEPA 
ve ALX Hungary’nin faaliyetleri, Ma-
car ürün ve hizmetlerinin itibarına ve 
popülerliğine büyük ölçüde katkıda 
bulunuyor.

Tüm HEPA ofisleri ihracat dene-
yimine sahip ticari danışmanları is-
tihdam ediyor ve tüm önemli sektör-
lerde HEPA’yı etkin bir şekilde temsil 
ediyor. Macar işletmeleri gelecekte 

de Türk işletmelerinin önemli ortak-
ları olacak. Örnek diplomatik ve eko-
nomik iş birliğinin daha da geliştiri-
lebileceği platformlar sunmak için 
elimizden geleni yapıyoruz. HEPA, 
kişisel iş ilişkilerini daha da geliştir-
mek için etkinlikler düzenliyor. Ekim 
ayında düzenlenen Macaristan-Tür-
kiye İş Forumu Macaristan ve Macar 
iş ortamı hakkında kapsamlı bir ge-
nel bakış sundu. Etkinlikte Türk iş in-
sanları, ortaklarımızla ve Macar ürün 
portföyü ile tanışma fırsatı buldu. Bu 
vesileyle, KOSGEB ile ikili ekonomik 
iş birliği ve karşılıklı bilgi transferinin 
geliştirilmesi konusunda bir iş birliği 
anlaşması da imzaladık. 

Coğrafi konumu ve 80 milyonluk pazarı ile 
Türkiye, Macaristan için önemli bir ortak 

Macar İhracatı Teşvik 
Ajansı (HEPA) CEO’su 

GÁBOR LİGETFALVİ 
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LİGETFALVİ GÁBOR /  
A HEPA vezérigazgatója

Interjú Ligetfalvi Gáborral a HEPA
Magyar Exportfejlesztési
Ügynökség vezérigazgatójával

A Magyar Nemzeti Kereskedőház 
megszűnése után a HEPA Magyar 
Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság vette 
át a jogelődök korábbi feladatait. Az új cég 
nonprofit gazdasági társaság formájában 
jött létre és a jövő évtől új szolgáltatás 
portfolióval segíti a vállalkozásokat. 

Milyennek látja a török-magyar
külkereskedelmi kapcsolatokat?

Törökország földrajzi elhelyezkedése 
és több, mint 80 millió fős piaca révén 
stratégiai szerepet tölt be a kereskedelmi 
folyamatokban, így Magyarország 
számára is kiemelten fontos partner. Ami 
a külkereskedelmi kapcsolatainkat illeti, 
nagyon optimista vagyok. Országaink az 
elmúlt években példaértékű gazdasági és 
diplomáciai együttműködést alakítottak 
ki, melynek eredményeként a török piacra 
irányuló magyar export 2010 és 2017 
között több mint 680 millió euróval bővült, 
a tavalyi évben pedig meghaladta a 1,8 
milliárd eurót. Bilaterális kereskedelmünk 
19%-os növekedést ért el 2017-ben.  

Mely iparágakban vannak
jelen a magyar cégek 
leginkább a török piacon?
Kijelenthetjük, hogy a kétoldalú 

kereskedelmi kapcsolataink diverzifikáltak 
és több iparágban is prosperálnak. A 
legfontosabb magyar exportcikkek a 
járműipari, mezőgazdasági, egészségipari 
termékek, de jelentős potenciált látunk az 
úgynevezett okos megoldásokban is, mint 
például az okosvárosok megteremtéséhez 
elengedhetetlen digitális eszközök. Több ezer 
magyar vállalkozással állunk kapcsolatban 
és hisszük, hogy nagy jövő áll az innovatív, 
magyar termékek előtt is. Törökországban 
is számos olyan fejlesztés történik az 
urbanizáció terén, ami az okosváros 
koncepcióra épül. Ez a trend megköveteli 
olyan digitális technológiák integrálását, 
amelyben a magyar cégek úttörőként már 
számos más országban bizonyítottak.

Változik a tevékenységük az 
új cégforma tükrében?

A hangsúlyok megváltoznak, szeretnénk 

elsősorban a piackutatásra és az üzleti 
tanácsadásra összpontosítani. Ahhoz, 
hogy a magyar vállalatok sikeresen 
exportáljanak, információra van 
szükségük az adott piacról. Célunk, hogy 
a vállalkozások strukturáltan férhessenek 
hozzá az információkhoz, ezáltal jobban 
fel tudják mérni, hogy termékeikkel, 
szolgáltatásaikkal mely külpiacokon 
érdemes megjelenni. 

Milyen új szolgáltatások
 bevezetését tervezik?
A magyar cégek exporttevékenységét 

a rendelkezésükre álló erőforrások 
leghatékonyabb felhasználásával 
szeretnénk növelni. Azokat a 
vállalatokat, amelyek már az 
exportképesség küszöbén állnak üzleti 
tanácsadással és a finanszírozási háttér 
megteremtésével fogjuk segíteni. 
Bővítjük kapcsolatrendszerünket 
és adatbázisainkat, továbbá 
állami- és nagyvállalatok 

közreműködésére is alapozzuk jövőbeni 
együttműködésünket, amely több 
lehetőséget jelent a török nagyvállatok 
számára. A jövő évtől erőforrásainkat a 
külgazdasági szempontból legnagyobb 
növekedési potenciállal rendelkező 
relációkra összpontosítjuk, így 
Törökország mellett Japánban, Kínában, 
Oroszországban és a Balkán-félszigeten 
működtetünk majd irodákat. 

Mire számíthatnak a magyar
termékek iránt érdeklődő török
cégek a jövőben?

A török piacon jelenleg öt 
partnerirodánk segíti a török és magyar 
cégek együttműködését: Isztambulban, 
Ankarában, Izmirben, Bursaban és 
Gaziantepben.  Az irodák - az ALX 
Magyar-Török Kereskedelmi Központon 
keresztül – feltérképezik a török piac 
igényeit és promóciós tevékenységet 
folytatnak, amellyel nagymértékben 
hozzájárulnak a magyar termékek 

ismertségéhez is. A térségben minden 
iroda rendelkezik külkereskedelemben 
jártas, tapasztalt kollégákkal, akik 
hitelesen képviselik a számunkra 
kulcsfontosságú iparágakat.  A magyar 
cégek fontos partnerei lehetnek a 
török vállalkozásoknak a jövőben is, 
e példaértékű gazdaságdiplomáciai 
és üzleti együttműködés további 
fejlődéséhez mi is igyekszünk 
platformokat biztosítani, lehetőségeket 
teremtünk a személyes üzleti kapcsolatok 
kialakításához. Ezzel a céllal szerveztük 
meg idén októberben a Magyarország-
Törökország Üzleti Fórumot, melynek 
keretében a török üzletemberek átfogó 
képet kaptak Magyarország üzleti 
környezetéről és lehetőségük nyílt 
megismerni partnereink termék- és 
szolgáltatásportfólióját. Az eseményen 
a KOSGEB és a HEPA együttműködési 
megállapodást írt alá a kétoldalú 
kereskedelem és a tudásátadás 
fejlesztéséről. 

Új utakon az exportfejlesztés 
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SUAT GÖKHAN KARAKUŞ/  

Török Üzleti Világtanács Európai  

Bizottságának alelnöke

Magyarország Európában való központi 
fekvése, kiegyensúlyozott makroökonómiája, 
befektető-barát volta, stabil politikai környezete, 
a 2013. decemberében Magyarország és 
Törökország között Felső Szintű Stratégiai 
Együttműködési Tanács létrejötte, az 500 
milliós piachoz hozzáférést biztosító, Európa 
nagy tranzitfolyosóinak kereszteződésében való 
elhelyezkedése, az olyan befektetők számára, 
mint például mi, akik tevékenységüket a Balkánon 
és Európában kívánják bővíteni, különösen az 
élelmiszeripar, a mezőgazdaság, az energia-, a 
víz- és hulladékgazdálkodás, az egészségügy, az 

autóipar, a szállítmányozás, az ingatlanpiac és 
az információs technológiák területein nagyon 
vonzó. Földrajzi elhelyezkedése az import és 
export vállalkozások számára, szállítmányozási 
és logisztikai tekintetben rendkívül szerencsés. 
Emellett az országnak igen fejlett logisztikai és 
távközlési infrastruktúrája van.

A logisztika terén harmadik az EU-ban
Az országban a szállítmányozás 25%-a a 

8000 km-t is meghaladó vasúti hálózaton 
történik. Magyarország logisztikai szempontból 
a harmadik helyen áll az EU-ban, hosszú 
autópályái miatt nagyon kedvelt ország. 
Emellett például a Duna-folyó is a vízi szállítás 
lehetőségét kínálja. A török cégek EU-ba történő 
nyitása legegyszerűbben Magyarországon 

keresztül vezet. Figyelembe kell venni azt is, 
hogy Közép-Európa négy fő páneurópai folyosója 
kereszteződésében fekszik, valamint azt is, hogy 
a magyar adórendszer nagyon versenyképes. 
Jelenleg mintegy 500 kisebb-nagyobb török 
vállalat működik Magyarországon. Ezeknek 
a vállalatoknak a többsége minden nap 
fejleszti a Magyarországon keresztül harmadik 
országokba irányuló kereskedelmét. Ez a 
szám a magyar kormány és a helyhatóságok 
támogatásaival folyamatosan növekszik. Főleg a 
török vállalatokkal való kereskedelem fejlődése 
van az országban a török befektetők számának 
növekedésére pozitív hatással.

Ennek az országok közötti szinergiának, 
jó kapcsolatnak számos oka van. A Közép-
Ázsiáig terjedő közös történelem és a beszélt 

nyelvek közötti hasonlóság az egyik fő mutatója 
a Törökország és Magyarország közötti 
közelségnek. A két ország közötti kapcsolatok 
a történelmi kötelékek behatásával, a 
barátságon, az együttműködésen és a kölcsönös 
érdekek alapján évről évre fejlődnek. A NATO-
szövetséges Magyarországgal, nincs jelentős 
politikai probléma és a kétoldalú kapcsolatok 
is pozitív irányba mutatnak. A gazdasági és 
kereskedelmi kapcsolatok reményteljes módon 
haladnak előre. A főváros, Budapest egyike a 
világ 15 turisztikai központjának. Ezenkívül az 
országban található a világ második legnagyobb 
termálvizű tava a Hévíz-tó, Közép-Európa 
legnagyobb tava, a Balaton; valamint, a világ 
egyik gyógyvíz központjaként Magyarország 
vonzó idegenforgalmi célpont.

A EU felé történő nyitás legkönnyebb útja a török vállalatok számára Magyarországon keresztül vezet

Macaristan’ın Avrupa’da merkezi bir 
konumda olması, dengeli makro eko-
nomisi, yatırımcı dostu olması, denge-
li siyasi ortamı, Aralık 2013’te Maca-
ristan ve Türkiye arasında Üst Düzey 
Stratejik İş Birliği Konseyi kurulması, 
500 milyonluk bir pazara erişim sağ-
layan büyük Avrupa transit koridor-
larının kavşağında olması bizim gibi 
Balkanlar ve Avrupa operasyonları-
nı genişletmek isteyen yatırımcılara 
özellikle gıda endüstrisi, tarım, ener-
ji, su ve atık yönetimi, sağlık, otomotiv 
endüstrisi taşımacılık, gayrimenkul ve 
bilgi teknolojileri alanlarında cazip ge-
liyor. Coğrafi konumu nakliye ve lojis-
tik anlamda ithalat ve ihracat işletme-

leri için çok uygun. Ayrıca ülkenin son 
derece gelişmiş  lojistik ve telekomü-
nikasyon altyapısı mevcut. 

Lojistikte AB üçüncüsü
Ülkede, taşımacılığın yüzde 25’i 8 bin 
kilometreyi aşan demiryolu ile yapı-
lıyor. Macaristan, lojistikte AB üçün-
cüsü ve ayrıca uzun otobanlarıyla da 
gözde bir ülke. Bunun yanı sıra Tuna 
Nehri gibi bir su yolu da nakliye açı-
sından imkan vadediyor. Türk şir-
ketleri için AB’ye açılmanın en ko-
lay yolu Macaristan’dan geçiyor. Or-
ta Avrupa’da dört ana Pan-Avrupa 
koridoru kavşağında bulunması, Ma-
car kurumlar vergi sisteminin olduk-
ça rekabetçi olması da dikkate alınma-
lı. Şu anda Macaristan’da iş yapan 500 
civarında irili ufaklı Türk şirketi bu-
lunuyor. Bu şirketlerin çoğunluğu ise 
Macaristan üzerinden üçüncü ülkele-
re ticaretlerini her gün geliştiriyor. Bu 
sayı Macaristan hükümeti ve yerel yö-
netimlerin verdiği teşviklerle artmaya 
devam ediyor. Özellikle Türk şirketleri 
ile ticaretin gelişmesi, ülkedeki Türk 
yatırımcıların artması konusunda fay-
da sağlıyor. 

Ülkeler arası bu sinerjinin iyi ilişki-
lerin birçok sebebi var. Orta Asya’ya 
uzanan ortak tarih ve konuşulan dil-

ler arasındaki benzerlik, Türkiye ile 
Macaristan arasındaki yakınlığın 
temel göstergelerinden biri. İki ül-
ke arasındaki ilişkiler tarihi bağların 
da etkisi ile dostluk, işbirliği ve karşı-
lıklı çıkarlar temelinde her geçen yıl 
gelişiyor. NATO çatısı altında müt-
tefik olunan Macaristan ile önemli 
bir siyasi sorun bulunmadığı gibi iki-
li ilişkiler de olumlu bir yönde seyre-
diyor. Ekonomik ve ticari ilişkiler ise 
umut verici bir şekilde ilerliyor. Baş-
kent Budapeşte dünyanın 15 turistik 
merkezinden biri konumunda. Ayrı-
ca ülkede dünyanın ikinci büyük Ter-
mal gölü Heviz’in ve Orta Avrupa’nın 
en büyük gölü Balaton’un bulunması-
nın yanı sıra dünyanın SPA merkezi ol-
ması da Macaristan’ı turizm açısından 
cazip bir ülke haline getiriyor.

Bugün itibarıyla Macaristan Türki-
ye için önemli bir stratejik ekonomik 
ortak haline geldi. Ülkeler arası dış ti-
caret 2017 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 
3 milyar dolara yaklaştı. Yeni belirle-
nen hedef ise 6 milyar euro’ya ulaşmak. 
Özellikle Türkiye’nin kilit noktada ol-
duğu Macaristan’ın ‘Doğu’ya açılım’ 
politikası bu hedefe ulaşmakta şüphe-
siz destek sağlayacak. İhracat ve yatı-
rım odaklı büyüme politikalarını be-
nimsemiş olan Macaristan için ülkeye 

doğrudan yabancı sermaye yatırımla-
rının çekilmesi stratejik önem taşıyor.

İhracat ve yabancı yatırım odak-
lı büyüme politikalarını benimsemiş 
olan Macaristan için ülkeye doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarının çekil-
mesi büyük önem taşıyor. Macaris-
tan AB üyesi olduktan sonra, yatırım 
teşviklerini AB normlarına uygun ha-
le getirmek zorunda kaldı ve bu kap-
samda birçok doğrudan destek, ver-
gi ve offshore destekleri yürürlükten 
kaldırıldı. 

Macaristan AB müktesebatına uy-
gun yeni teşvik yöntemlerini uygula-
maya sokarak ülkeye sermaye akışını 
devam ettirmeye çalışıyor. Kurumlar 
vergisi oranının yüzde 9’a çekilmesi, 
eğitim ve Ar-Ge maliyetlerinin azaltıl-
ması, kalkınmaya yönelik daha avan-
tajlı uygulamaların hayata geçirilmesi 
ve AB fonlarından da kaynak aktarı-
mının gerçekleşmesiyle, Macaristan’a 
AB üyeliği ertesinde de doğrudan ya-
bancı sermaye girişinin devam etti-
ği görülüyor. Ayrıca, Macaristan kişi 
başına en fazla yabancı sermaye çe-
ken ülkeler listesinde ikinci sırada yer 
alıyor. Tüm bu avantajlar nedeniyle 
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı 
konumundaki Macaristan’la ilişkileri 
daha ileri noktalara taşımak gerekiyor.

Türk şirketleri için AB’ye açılmanın 
en kolay yolu Macaristan’dan geçiyor

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa 
Bölge Komitesi Başkanı

SUAT GÖKHAN KARAKUŞ
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KOSGEB elnöke

Magyarország és Törökország egymásnak 
fontos kereskedelmi és gazdasági partnerei. 
A Magyarországgal fenntartott gazdasági 
és kereskedelmi kapcsolataink stabilak. A 
Magyarországról Törökországba irányuló 
közvetlen beruházások a 2002-2017-es 
időszakban elérték a 23 millió dollárt, 
ugyanebben az időszakban a Törökországból 
Magyarországra történő közvetlen 
befektetések pedig a 45 millió dollárt. 
Az országok közötti gazdasági potenciál 
kiaknázása a nagyvállalatok mellett a két 
ország gazdaságának gerincét adó kis- és 
középvállalatok technológiai és kereskedelmi 

együttműködésének növelésével lehetséges. 
Ebben az összefüggésben növelni fogjuk a török 
és magyar kkv-k közötti együttműködést. A 
globális versenyfeltételek figyelembevételével, 
a kkv-k támogatására és ösztönzésére, 
különböző politikák és mechanizmusok 
kerülnek kidolgozásra.

A nemzetközi kétoldalú együttműködés 
területén a KOSGEB, mindez idáig 60 ország 
74 szervezetével és 5 nemzetközi szervezettel 
összesen 79 együttműködési megállapodást, 
valamint az ezen a területen megvalósítható 
tevékenységeket meghatározó, kilenc 
akciótervet írt alá. KOSGEB-ként a közelmúltban 
a Magyar Exportfejlesztési Ügynökséggel 
(HEPA) tárgyalásokat folytattunk 
együttműködési megállapodás aláírásáról, 

és kölcsönös erőfeszítések eredményeként 
megállapodtunk egy közös szövegről.

A kis- és középvállalkozások 
közötti együttműködés
fejleszti a két ország közötti 
gazdasági kapcsolatokat is

Szervezetünk 2018 október 8-9-én részt 
vett Recep Tayyip Erdoğan elnök, Áder János, 
magyar köztársasági elnök meghívására tett 
magyarországi látogatásán. Erdogan elnök, 
tárgyalásai során a magyar-török üzleti fórumon 
tartott beszédében kitért a török-magyar 
kapcsolatokra is. A magyar miniszterelnökkel 
együtt, a kétoldalú együttműködésekre 
vonatkozó fontos üzeneteket közvetített.

Továbbá a HEPÁ-val a kkv-kat célzó 

tevékenységek mellett megállapodtunk 
abban is, hogy intézményeink kölcsönösen 
ismereteket és tapasztalatokat osztanak 
meg egymás között. A megbeszélés során 
célkitűzésre került a két ország kkv-i közötti 
technikai és kereskedelmi együttműködés 
fejlesztése, valamint megvitattuk a konkrét 
tevékenységeket és az akciótervet. Mivel mind a 
két szervezet eltökélt a konkrét együttműködés 
kialakításában a terveknek megfelelően 
indítottuk el az együttműködést. A KOSGEB-ként 
a HEPA-val kezdeményezett együttműködés 
célja a létrehozandó platformok, állandó és 
fenntartható struktúrák révén a két ország kkv-i 
között technikai és kereskedelmi kapcsolatok 
kialakítása. Így országaink közötti gazdasági 
kapcsolatok még jobban fognak fejlődni. 

Növeljük a török és a magyar KKV-k közötti együttműködést

Türkiye ile Macaristan iki önem-
li ticari ve ekonomik ortak. Maca-
ristan ile ekonomik ve ticari iliş-
kilerimiz istikrarlı bir seyir izli-
yor. Macaristan’dan Türkiye’ye 
2002-2017 döneminde yapılan doğ-
rudan yatırımlar 23 milyon dolar; 
Türkiye’den Macaristan’a aynı dö-
nemde yapılan doğrudan yatırımlar 
45 milyon dolara ulaştı. Ülkeler ara-
sındaki potansiyelin hayata geçmesi, 
büyük işletmelerimiz kadar iki ülke-
nin de ekonomik ve toplumsal düze-
nin belkemiğini oluşturan KOBİ’ler 
arasındaki teknik ve ticari iş birliği-
nin artması ile mümkün olacak. Bu 
kapsamda Türk ve Macar KOBİ’leri 

arasında iş birliğini artıracağız. Kü-
resel rekabet koşullarını dikkate ala-
rak, KOBİ’lerin desteklenmesi ve teş-
vik edilmesi için çeşitli politikalar ve 
mekanizmalar geliştiriliyor. Ekono-
mik ve toplumsal açıdan yerine getir-
dikleri hayati işlevlerle, kalkınma ve 
büyümenin itici gücü olan KOBİ’le-
re önem veriyor, onları her bakımdan 
desteklemeye gayret ediyoruz.

Dış ticaret açığını azaltacak 
ürünlerin yerli üretimi 
desteklenmeli
KOSGEB olarak KOBİ ve girişimcile-
rin etkin destek ve hizmetlerle yeni-
likçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapı-
ya ulaşmalarını sağlayarak ekonomik 
ve sosyal kalkınmadaki paylarını ar-
tırma misyonuyla çalışıyoruz. Dış ti-
caret açığını azaltacak ürünlerin yer-
li üretiminin desteklenmesi, yüksek 
teknolojinin yerli ve milli KOBİ’ler 
vasıtasıyla tabana yayılması, yüksek 
teknolojili alanlarda teknolojik giri-
şimciliğin desteklenmesi bizim için 
çok önemli. Ayrıca bölgesel, sektörel 
ve işletmeye özgü destek modeli ta-
sarlanmasına ve uygulanmasına; KO-
Bİ’lerin ulusal ve uluslararası pazar-
lara erişimini kolaylaştıracak plat-
formlar oluşturulmasına; işletmeler 

arası iş birliği kültürünün arttırılması 
ve kaynak tasarrufunun sağlanması-
na ve hizmetlerin bürokrasiden arın-
dırılmasına özel önem veriyoruz. 

Ülke çapında 81 ildeki 92 müdür-
lük, 78 temsilcilik, 28 teknoloji geliş-
tirme merkezi, 19 iş geliştirme mer-
kezi ve sekiz laboratuvar ile KOBİ ve 
girişimcilere bürokrasiden arındırıl-
mış, etkin ve verimli destekler, hiz-
metler sunuyor, finansal destek sağ-
lıyoruz. Sağlanan girişimcilik, Ar-Ge, 
teknolojik üretim ve yerlileştirme, iş-
letme geliştirme, büyüme ve uluslara-
rasılaşma, KOBİ finansman destek-
leri ve laboratuvar hizmetleri ile KO-
Bİ ve girişimcilerin rekabet güçleri 
geliştiriliyor, ekonomik ve sosyal kal-
kınmadaki payları artırılıyor ve KOS-
GEB ile KOBİ’ler daha güçlü oluyor.

Uluslararası ikili iş birliği alanın-
da ise KOSGEB olarak bugüne kadar 
60 ülkeden 74 kuruluş ve beş ulus-
lararası örgütle olmak üzere toplam 
79 mutabakat zaptı ve bu kapsam-
da gerçekleştirilebilecek faaliyet-
leri tanımlayan dokuz eylem planı 
imzaladık. KOSGEB olarak son dö-
nemde Macar İhracatı Teşvik Ajansı 
(HEPA) ile mutabakat zaptı imzala-
yabilmek için müzakereler gerçek-
leştirdik ve karşılıklı çalışmalar ne-

ticesinde ortak bir metin üzerinde 
mutabık kaldık. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, Macaristan Cumhurbaş-
kanı Janos Ader’in davetiyle katıldığı 
08-09 Ekim 2018 tarihlerinde gerçek-
leştirilen Macaristan Programı’nda 
kurum olarak yer aldık. Erdoğan, te-
masları sırasında Türkiye-Macaris-
tan İş Forumu’nda konuşarak Macar-
Türk bağlarına değindi. Macaristan 
Başbakanı ile birlikte ikili işbirlikleri-
ne dair önemli mesajlar verdi.

Ayrıca HEPA ile KOBİ’lere yönelik 
aktivitelerin yanında, kurumlarımız 
arasında karşılıklı bilgi ve deneyim 
paylaşımı yapma konusunda da mu-
tabık kaldık. Görüşme sırasında, iki 
ülke KOBİ’leri arasındaki teknik ve 
ticari iş birliklerini geliştirmeye yö-
nelik hedefler koyup, somut aktivi-
teler ve aksiyon planını görüştük. İki 
kurumun da somut işbirlikleri kur-
mak konusunda kararlı olması neti-
cesinde, planlamalar çerçevesinde 
faaliyetleri başlattık. KOSGEB ola-
rak başlattığımız iş birliği ve HEPA 
ile kurulacak platformlar, kalıcı ve 
sürdürülebilir yapılar ile iki ülke KO-
Bİ’leri arasında teknik ve ticari iş bir-
likleri kurulacak. Ülkelerimizin eko-
nomik ilişkileri gelişecek.

Türk ve Macar KOBİ’leri 
arasında iş birliğini artıracağız

KOSGEB Başkanı 

CEVAHİR UZKURT
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ALX Hungary, Macar KOBİ’lerin ih-
racat kabiliyet ve hacimlerini artır-
mak amacıyla kurulan ve kâr ama-
cı gütmeyen bir devlet kurumu olan 
Macar İhracatı Teşvik Ajansı’nın 
(HEPA), Türkiye ve Yunanistan res-
mi temsilcisidir. Doğrudan Polat 
Holding’e bağlı ortaklığı olan ALX 
Hungary; Budapeşte, İstanbul, An-
kara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve 
Atina’da toplam yedi ofisi ile, kurul-
duğu 2015 yılından bu yana pek çok 
Macar ve Türk firmanın iş ortaklığı 
sürecini başarıyla yürütüyor.

ALX Hungary Macaristan’la iş yap-
mak isteyen iş insanlarına bilgi biriki-
mi ve etkin kaynaklarla ücretsiz des-
tek sunuyor. Bu çerçevede aylık sektör 
ve ürün bazında raporlar hazırlanma-
sı, yerel iş çevrelerine Macar tedarik-
çi bulunması, Macar firmaları için 
Türkiye’de distribütör veya ithalat-
çı firma bulunması, seminer ve top-
lantılar düzenleyerek Macar ürün ve 
hizmetlerinin tanıtılması, iş heyetleri 
için B2B toplantılar düzenlenmesi ve 
Macar firma ve ürünlerinin tanıtımı 
için fuar faaliyetlerine katılım sağlan-
ması gibi faaliyetler yürütülüyor.

Bugün, bilgi teknolojileri, akıllı şe-
hir ve enerji yönetim sistemleri, sağ-
lık ve tıp teknolojileri, tarım ve gıda, su 
ve çevre teknolojileri, turizm, makine 

elektronik, otomotiv ya da gayrimen-
kul. Bu başlıklar altında sizinle iş birliği 
yapmak isteyen potansiyel iş ortakları-
na ALX vasıtası ile ulaşılabiliyor. ALX 
Hungary, Türkiye’de ve Macaristan’da 
size gereken desteği karşılık bekleme-
den sunmayı hedefliyor. 

Sağladığı cazip teşvik sistemi ile 
en avantajlı Avrupa Birliği ülkesi
Tarihsel ve kültürel bağlarımız olan 
Macaristan, Türk iş insanları için 
stratejik konumu, gelişmiş altyapı-
sı, nitelikli insan kaynağı, düşük ver-
gi oranları ve sağladığı cazip teşvik 
sistemi ile en avantajlı Avrupa Birli-
ği ülkesi. Yaklaşık 10 milyonluk nüfu-
su olan Macaristan’da işsizlik yüzde 
3.7, enflasyon yüzde 2.8 dahası eko-
nomi her yıl istikrarlı şekilde yaklaşık 
yüzde 4 büyüyor. Yaklaşık 200 milyar 
euro’luk dış ticaret hacmiyle Maca-
ristan, her yıl ortalama 8 milyar eu-
ro dış ticaret fazlası veriyor. İhracatı-
nın yüzde 80’ini, ithalatının ise yüzde 
77’sini Avrupa Birliği ülkeleri ile ya-
pan bu büyük ekonomi, dış ticaretini 

çeşitlendirmek için ‘Doğuya Açılım’ 
politikasında Rusya ve Çin’in yanı sı-
ra Türkiye de özel önem verilen ülke-
ler arasında yer alıyor. 

Türkiye-Macaristan ticaret hacmi  
2017 yılında yüzde 21.6 arttı
2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan sıfatıy-
la, Macaristan’ı ziyareti ile Türkiye 
Macaristan ticari ilişkileri yeni bir 
boyut kazandı. 2017 yılında Türki-
ye-Macaristan ticaret hacmi bir ön-
ceki yıla göre yüzde 21.6 artarak 2.6 
milyar dolara ulaştı. Son olarak Ekim 
2018’de Budapeşte’de gerçekleşti-
rilen DEİK Macaristan Türkiye İş 
Forumu’nda daha önce 5 milyar do-
lar olarak konulan hedef, 6 milyar eu-
ro olarak revize edildi. Tarihten ge-
len yakınlığımız, ortak coğrafyamız, 
hedef ve birlikte çalışma azmimiz 
yanında; iki ülkenin karşılıklı olarak 
sağladığı altyapı ve teşvik sistemle-
ri de düşünüldüğünde, bu önemli he-
defe kısa zamanda ulaşabileceğimizi 
düşünüyoruz.

ALX Hungary, ticaret ve yatı-
rım yanında Macar kültürünü ta-
nıtmak için de yıllardır Macar Kül-
tür Merkezi’nin tüm etkinliklerinin 
sponsoru. Türk ve Macar halklarının 
yakınlığı, iki kültürün kaynaştığı pek 
çok şaşırtıcı hikâyede karşımıza çıkı-
yor. Macaristan’a Nobel kazandıran C 
vitamini keşfinin arkasındaki kırmı-
zıbiberi, Macarlara Avrupa’da ilk kez 
bir baharat olarak kullanmayı öğrete-
nin Osmanlılar olması bu güzel birlik-
teliği farklı bir yoldan anlatıyor.

Dünyaca ünlü Macar Mimar Károly 
Kós’un İstanbul aşkı bugün, ALX 
Hungary ile karşılığını buldu. İki ül-
ke ve onun güzel şehirleri İstanbul ve 
Budapeşte artık pek çok konuda bir-
likte anılan dünya ticaretinin iki bü-
yük merkezi. ALX Hungary olarak, iki 
ülkenin birlikteliğini ve ticari atılım-
larını güçlendirerek, yeni ve sürdü-
rülebilir projelerle 2019’da da Türki-
ye iş dünyasının Macaristan’a ilgisini 
artırmaya; Macar firmaların Türki-
ye’deki varlıklarını ve katkılarını ço-
ğaltmaya devam etmeye odaklandık.

Altyapı ve teşvik sistemleri ile iki ülke, 
ticaret hacmi hedefine kısa sürede ulaşabilir

ALX Hungary Genel Müdürü

FİKRET NAS
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FİKRET NAS  /
az ALX Hungary ügyvezető igazgatója

Az ALX Hungary a Magyar Exportfejlesztési 
Ügynökség (HEPA) törökországi és 
görögországi képviselője, amely non-
profit állami szervezet a magyarországi 
mikro- kis és középvállalkozások export 
lehetőségeinek bővítése, kereskedelmi 
forgalmának növelése céljából jött létre. 
A Polat Holdinggal együttműködésben 
álló ALX Hungary, amelynek összesen hét 
városban, Budapesten, Isztambulban, 
Ankarában, Izmirben, Bursában, 
Gaziantepben és Athénban található 
irodája, 2015 óta sikeresen segíti elő 
számos magyar és török vállalat üzleti 
partnerségét.

Az ALX Hungary ingyenesen támogatja 
hasznos információval és hatékony 
erőforrásokkal az olyan vállalkozókat, 
akik Magyarországgal kívánnak üzleti 
tevékenységet folytatni.

Ebben az összefüggésben havi ágazati- 
és termékelemzések elkészítése, a helyi 
üzleti körök számára magyar beszállítók 
felkutatása, a magyar vállalatok 
részére törökországi forgalmazó vagy 
importőr felderítése, magyar termékek 
és szolgáltatások megismertetése 
szemináriumok és tárgyalások rendezésével, 
az üzleti delegációk számára B2B találkozók 
szervezése és vásárokon való részvétellel 
magyar cégek és termékek bemutatásának 
megszervezése és támogatása tartozik a fő 
tevékenységi körébe. 

Információs technológiák, intelligens 
város- és energiagazdálkodási rendszerek, 
egészségügyi és orvosi technológiák, 
mezőgazdaság és élelmiszeripar, víz- 
és környezetvédelmi technológiák, 
idegenforgalom, gépi elektronika, autóipar 
vagy ingatlanok...Az e címszavak alatt 
található, együttműködére váró potenciális 
üzleti partnerek az ALX Hungary 
segítségével érhetők el. Az ALX Hungary 
küldetése, hogy a Magyarország és 
Törökország iránt üzletileg érdeklődőknek 
segítséget nyújtson.

Vonzó ösztönző rendszerével 
a legelőnyösebb 
európai uniós ország 

Magyarország, mellyel történelmi 
és kulturális kötelékeink vannak, 
stratégiai elhelyezkedésével, fejlett 

infrastruktúrájával, képzett emberi 
erőforrásokkal, alacsony adókulcsokkal és 
vonzó ösztönző rendszerrel a legelőnyösebb 
európai uniós országnak számít a török 
üzletemberek számára. A körülbelül 10 
milliós lakosságú Magyarország, ahol 3,7 
százalék a munkanélküliség aránya, az 
infláció pedig 2,8 százalékos, a gazdaság 
évről évre folyamatosan 4 százalékkal nő. A 
mintegy 200 milliárd eurós külkereskedelmi 
forgalom mellett Magyarország évente 
átlagosan 8 milliárd euró külkereskedelmi 
többletet termel. Ez a nagy gazdaság, 
amely exportja 80 százalékát, importja 77 
százalékát az Európai Unióval folytatja, 
a külkereskedelmének diverzifikálása e 
változatossá tétele érdekében létrejött 
“Keleti nyitás” politikájában Oroszország 
és Kína mellett, Törökországnak is külön 
figyelmet szentel.

Recep Tayyip Erdoğan elnök, 2013-ban 
miniszterelnökként tett magyarországi 
látogatása eredményeként, a Törökország 

és Magyarország közötti kereskedelmi 
kapcsolatok új dimenziót nyertek. 2017-
ben Törökország és Magyarország közötti 
kereskedelmi forgalom, az előző évit 21,6 
százalékkal meghaladva, elérte a 2,6 milliárd 
dollárt. A legutóbb 2018 októberében 
Budapesten tartott DEIK Magyar-Török 
Üzleti Fórumon, a korábbi 5 milliárd dolláros 
cél, 6 milliárd euróként került módosításra. 
A történelmi közelségünk, múltbéli közös 
földrajzunk, cél- és együttműködésre való 
eltökéltségünk mellett, figyelembe véve 
a két ország által kölcsönösen biztosított 
infrastrukturális és ösztönző rendszereket, 
úgy gondoljuk, hogy ezt a fontos célt rövid 
időn belül elérhetjük. 

A kereskedelem és a beruházások 
mellett az ALX Hungary évek óta 
támogatja az isztambuli  Magyar Kulturális 
Központ tevékenységét. A török és a magyar 
nép közelsége, és a két kultúra évszázados 
keveredése számos lenyűgöző történetben 
tárul elénk.  A magyar gasztronómiában 

meghatározó  pirospaprika például  török 
kereskedelmi kapcsolatokon keresztül 
jutott be Magyarországra, s később ez a 
fűszer fontos szerepet játszott a C-vitamin 
felfedezésében, amely Szent-Györgyi Albert 
sikerén keresztül Nobel-díjat hozott az 
országnak. Nem véletlen az sem, hogy Kós 
Károly, világhírű magyar építész hazafisága 
mellett éppen Isztambulban végzett 
meghatározó jelentőségű várostervezési 
munkákat.

Az ALX Hungary ezt a kölcsönös 
tiszteletet szeretné folytatni munkája 
során. Isztambul és Budapest meghatározó 
regionális kereskedelmi központok, az 
ALX Hungary feladata pedig  a két ország 
együttműködésének  és kereskedelmi 
kapcsolatainak megerősítése fenntartható 
projektekkel 2019-ben is. Célunk, hogy 
a magyar cégek törökországi jelenlétét 
növeljük, és egyben  újabb török 
üzletemberek   érdeklődését keltsük 
fel Magyarország iránt.

Infrastruktúrájával és ösztönző rendszereivel a két ország, 
rövid idő alatt elérheti a célul kitűzött kereskedelmi forgalmat 
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Macaristan tarihinde, yüzyıllar bo-
yunca kamuoyunu Mohaç Muhare-
besi kadar dramatik biçimde etkile-
yen az sayıda dönüm noktası bulu-
nuyor. Bu muharebe Macar tarafında 
her olumsuz düşüncenin sebebi oldu, 
doğal olarak yüzyıllardır sorumlula-
rı aranıyor. Fakat ortaçağda Macar 
Devleti’nin çöküşü gerçekten kişilere 
bağlanabilir mi? Muharebenin kay-
bedilmesinin yaklaşan yıldönümü 
konunun yeniden düşünülmesine iyi 
bir fırsat veriyor. 

Muharebenin 500’üncü yıldönü-
müne yaklaşırken sosyal bilimler-
le iştigal edenler için de Ulusal Mü-
kemmeliyet Programı’na katılmaya, 
bir araştırma grubu oluşturulması-
na imkân doğdu. Aslında 2013’ten 
bu yana Kanuni Sultan Süleyman’ın 
Szigetvár’daki türbesinin araştırıl-
masıyla uğraşan ekip, iş  birliği ya-
panların çevresini genişleterek ‘Mo-
haç 1526-2026 Rekonstrüksiyon ve 
Hafıza’ başlıklı projeye başvuruda 
bulundu. 

Mohaç araştırmaları, şimdiye ka-
dar coğrafi yaklaşımı pek dikkate al-
mamıştı. Statik yöreyle çalışan tarih-
çiler, savaş tarihçileri gibi düşünme-
yip bunun değişen bir yöre olduğunu 
dikkate alarak hareket ediyor. Olay-
ların nerede olduğunun, muharebe 
meydanının neresi olduğunun bu-
lunması için bilimsel yeni yöntem-
lere ihtiyaç duyuluyor. Muharebeye 
ilişkin tek detaylı yazılı Macar kay-

nak ise savaşı sağ atlatan Kral II. 
Lajos’un kançıları István Brodarics’e 
ait. Söz konusu kaynak, Macaristan 
için bugüne kadar çok sayıda önem-
li detay muhafaza etti. Bu kaynaklar 
şimdiki araştırmanın da önemli kıs-
mını teşkil eden coğrafi gönderme-
leri de kapsıyor. Öte yandan şimdiye 
kadar hiç kimse savaşın gerçekleştiği 
noktanın nerede olduğu konusunda 
iyi bir şekilde bilgi sahibi olabilece-
ğimiz bir çalışma yapmadı. Jeofizik 
yöre rekonstrüksiyon yöntemi, kesin 
olarak ifade edebiliriz ki, çarpışma-
nın tam olarak nerede olduğunu söy-
leyeceğimiz noktaya bizi götürecek. 

Kaynaklarda, en temel coğrafi 
bağlantılar dikkate alınmadı
Tabii ki, bu çalışmada Türk kaynak-
ları da çok yardımcı oluyor. Araştır-
macılar söz konusu kaynakları bu za-
mana kadar da kullandı. Ancak şim-
diye kadar kaynaklarda, en temel 
coğrafi bağlantılar dikkate alınmadı. 
Örneğin Mohaç Ovası’nda bulunan 
sular nereye akıyordu, sular kabardı-
ğında ne kadar alanı kaplıyordu. As-
lında sulu alanlar neredeydi, ulaşım 
ve savaş yapılabilecek kuru alanlar 
ne taraftaydı. Sistemli ve esaslı bir bi-
çimde bu konular şimdiye kadar in-
celenmemişti.

Dönemin benzer ülkeleriyle ve ha-
nedanlarıyla kıyaslayarak, devletin iş-
leyişini olgulara dayanarak incelersek, 
Jagiellon Hanedanı’nın diğerlerinden 

daha alt seviyede olmadığı ortaya çı-
kıyor. Kralın iktidarı uygun biçimde 
işlemişti ve Mohaç ile ilgili olarak olu-
şan tutum bir yanılgı. Günümüzde al-
gı, bencil yönetici sınıfının köylü sı-
nıfını mahvettiği, ülkenin servetini 
çarçur ettiği, bunun için Osmanlıların 
Mohaç’ta zafer kazandığı idi.

Osmanlı İmparatorluğu, 
Ortadoğu’nun fethedilmesinden 
sonra eşsiz bir askeri güce dönüştü 
ki, hiçbir Avrupalı devlet onunla re-
kabet edemezdi. En önemli şeyi dik-
kat dışı bırakamayız çünkü bu herşe-
yi belirliyor. Avrupa’ya yönelen Os-
manlı fetihlerine karşı bu zamanda 
en büyük yükü Macaristan omuzla-
mıştı. Venedik savaşı bıraktı, Polon-
ya savaştan çekildi. Macaristan uzun 
süre direndi, ancak bunun için Vene-
dik Cumhuriyeti’nden ve Papalıktan 
aldığı desteğin dışında, kendisinden 
beş kat daha büyük, fetihler yapan 
bir büyük dünya gücüne karşı büyük 
oranda kendi kaynaklarına dayanı-
yordu. Böylesi bir kuvvet üstünlüğü 
her devleti zorlardı. Üstelik ülkenin 
korkunç mali durumuna ilişkin bil-
diğimizi sandığımız yaygın bilgiler 
de doğru değil. Mali durumlara iliş-
kin veriler şimdiye kadar yanlış de-
ğerlendirildi. Macaristan’ın gelirinin 
sadece yarısı-üçte biri şimdiye kadar 
dikkate alındı ve ülkenin durumu ön-
ceden düşündükleri kadar kesinlikle 
fena değildi. Ancak olması gerekenin 
de altındaydı. 

Kaybolmuş muharebe meydanı...
FODOR PÁL /  az MTA BTK 

főigazgatójának gondolatai a mohácsi 

csatáról

A magyar történelemnek kevés olyan 
fordulópontja van, amelyik évszázadokon 
keresztül annyira drasztikus módon 
befolyásolta a közgondolkozást, mint a 
mohácsi csata. Magyar részről szinte minden 
negatív sztereotípia oka lett, természetes, 
hogy évszázadok óta keresik a felelősöket. De 
valóban személyekhez köthető-e a középkori 
magyar állam bukása? A csatavesztés 
közelgő kerek évfordulója jó alkalmat teremt 
a kérdés újragondolásához. A csata 500. 
évfordulójához közeledve a bölcsészek 
számára is megnyílt a lehetőség a Nemzeti 
Kiválósági Programban való részvételre, 
egy kutatócsoport felállítására. Lényegében 
az a csapat, amelyik 2013 óta a szigetvári 
Szulejmán türbe körüli kutatásokkal 
foglalkozott, kibővítve az együttműködők 
körét, pályázatot nyújtott be “Mohács 1526- 
2026 -  Rekonstrukció és emlékezet” címmel. 

A Mohács-kutatások mostanáig 
nemigen vették figyelembe a földrajzi 
szemléletet. Fontos szempont, hogy ne úgy 
gondolkodjunk, mint a statikus tájjal dolgozó 
történészek, hadtörténészek, hanem vegyük 
figyelembe, hogy ez egy változó táj. Ha 
meg akarjuk találni, hogy valójában hol 
történtek az események, hol volt a csatatér, 
új tudományos módszerekre van szükség. 

A csatára vonatkozó részletes magyar 
leírás egy van, Brodarics Istváné, aki II. Lajos 
kancellárja volt, és túlélte a csatát. Elsőrangú 
forrás, hihetetlen megfigyelő képességről 
tanúskodik, rengeteg jó és pontos részletet 
őrzött meg számunkra. Tartalmaz földrajzi 
utalásokat is, amelyek e mostani kutatásnak 
is fontos részét képezik. Ám mostanáig éppen 
azt nem tette meg senki, hogy az a kevés, név 
szerint is azonosítható földrajzi pont, amelyek 
alapján jól tájékozódni lehetne, hol is lehetett 
valójában. A geofizikai tájrekonstrukciós 
módszer, most már biztosan kijelenthetjük, 
el fog vezetni oda, hogy megmondjuk: 
pontosan hol volt az ütközet.

Persze a török források is sokat 
segítenek. A kutatók eddig is használták 
ezeket a forrásokat. Ugyanakkor eddig a 
legalapvetőbb földrajzi  összefüggéseket sem 
vették figyelembe.  Például, hogy a mohácsi 
síkon található vizek merre folyhattak, 
mekkora árterük volt. Egyáltalán: hol voltak 
a vizes területek, merre a szárazulatok, ahol 
közlekedni lehetett és harcolni. Rendszeresen 
és alaposan ezeket a kérdéseket eddig nem 
vizsgálták meg. 

Elveszett csatatér...

Macar Bilimler Akademisi Beşeri Bilimler 
Araştırma Merkezi Genel Müdürü

PÁL FODOR
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Yurtdışında Moskova, Belgrad ve İs-
tanbul olmak üzere üç ülkede tem-
silciliğe sahip olduklarını belirten 
Macar Eximbank Türkiye’den So-
rumlu Ülke Direktörü Arda Tugay, 
Macaristan ve Türkiye’nin ticari iliş-
kilerinin çok uzun geçmişe dayandı-
ğını ve Türkiye’nin Macaristan için 

stratejik bir pazar olduğunu dile getir-
di. Macaristan’ın Türkiye’ye 2017’de 
2 milyar doları aşan ihracat, yaklaşık 
1 milyar dolarlık da ithalat yaptığı bil-
gisini veren Tugay, "2018’de iki ülke 
arasındaki ticaret hacminin daha da 
büyüyerek 3.5 milyar dolara ulaşması 
bekleniyor. Diğer dış temsilcilikleri-
mizin olduğu gibi İstanbul ofisimizin 
de görevi, Macar ihracatçılarının Tür-
kiye ile ilişkileri güçlendirmek, yerel 
bilgi, pazar penetrasyonu ve ağıyla 
Türkiye’ye ihracat yapan Macar fir-
maları desteklemek" dedi.

Dış ticaret faaliyetlerini 
destekleyerek ekonomik ilişkileri 
güçlendirmeyi hedefliyor
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret 
Bakanlığı’nın hissedarlık yapısına sa-
hip olduğu, OECD ve AB müktesebat 
ve yönergeleri altında faaliyet kapsa-
mının belirlendiği, Eximbank ve Ma-
car İhracat Kredi Sigortası (MEHİB) 
kurumsal ikilisinin Macaristan ihra-
cat sigorta garanti ve kredi kuruluşu 

görevlerini yerine getirdiklerini kay-
deden Arda Tugay, Macar mallarının 
ve ürünlerinin dış pazarda satışını teş-
vik ettiklerini söyledi. İhracat sigorta  
garanti  ve ihracat finansman işlevle-
rinin aynı ortak bilançoda  Exim adı 
altında yürütüldüğüne işaret eden Tu-
gay, "Birincil hedefimiz, Macar şirket-
lerinin ihracat aktivitelerini genişle-
terek milli ekonomiye  olan katkısının  
maksimuma çıkarılması ve dış ticaret 
hacminin artırılmasıdır. Stratejimi-
zin temel unsuru finansal ve sigorta 
ürün ve hizmetlerimizle yenilikçi, ih-
racat pazarına adım atan ve randıman 
artırmayı hedefleyen firmaları teşvik 

etmektir. Macar Eximbank İstanbul 
Temsilciliği, ihracat-ithalat faaliyet-
lerini destekleyerek, Macaristan ve 
Türkiye’nin ekonomik ilişkilerini güç-
lendirmek misyonu ile 2015 yılında fa-
aliyete başladı" diye konuştu.

Macar Hükümeti'nin ihracat si-
gorta garanti kuruluşu olarak 
Eximbank'ın, çok sayıda mali ürü-
ne sahip olduğunu belirten Arda Tu-
gay, şunları kaydetti: "Ürün yelpaze-
miz çok geniş, hem Macar ihraçatçı-
ları hem de Türkiyede’ki ithalatçıları 
finanse etme imkanına sahibiz. Exim-
bank, ihracat sigorta garanti ve ihracat 
finansmanı görevlerini yerine getiren 
bir politika bankasıdır. Çalışmamız ti-
cari bankalarının faaliyetini tamam-
lar niteliktedir. Macar firmalarının 
yeni pazarlara penetrasyonunu kolay-
laştırmak  için sigorta ve finansman 
ürünlerimizle onları desteklemekte,  
Türk firmalarına da  Macaristan’dan 
yapacakları  satın alımlarda gayet re-
kabetçi koşullarla  imkanlar sağla-
maktayız . 

“İkili ticaret hacminin 2018’de büyüyerek 
3.5 milyar dolara ulaşması bekleniyor”

Arda Tugay, a Magyar Eximbank Törökországért 
felelős üzletfejlesztési igazgatója kiemelte, 
hogy társaságuk három külföldi városban, 
Moszkvában, Belgrádban és Isztambulban 
rendelkezik képviselettel. Tugay szerint 
Magyarország és Törökország kereskedelmi 
kapcsolata nagyon hosszú múltra tekint vissza 
és a török piac Magyarország számára stratégiai 
jelentőségű. Tugay arról tájékoztatott, hogy a 
Törökországba irányuló magyar export 2017-
ben több mint 2 milliárd dollár, az import pedig 
megközelítőleg 1 milliárd dollár volt. "2018-
ban – számítások szerint – a két ország közötti 
kereskedelmi forgalom várhatóan tovább fog 
nőni elérve a 3,5 milliárd dollárt. Ahogy a többi 
külképviseletünknek, így az isztambuli irodának 
is az a feladata, hogy a magyar exportőri 
kapcsolatokat erősítse Törökországban, 
helyismeretével és kapcsolati tőkéjével, valamint 
hálózatával támogassa az országba importáló 
magyar vállalkozásokat” közölte.

Arda Tugay elmondta, hogy a Magyar Állami 

tulajdonban lévő, a Magyar Külgazdasági 
és Külügyminisztérium irányítása alatt álló 
Eximbank és MEHIB intézménypárosa látja el 
Magyarországon az exporthitel-ügynökségi 
feladatokat, amelyeket OECD és uniós keretek 
szabályoznak, azzal az alapvető célkitűzéssel, 
hogy elősegítsék a magyar áruk és termékek 
külpiacokon történő értékesítését. Az integrált 
keretek között működő bank és biztosító 
feladatát közös szervezetben és megjelenéssel, 
EXIM elnevezéssel végzi. "Elsődleges célunk 
a magyar cégek exportaktivitását bővítve a 
nemzeti gazdasághoz való hozzájárulásuk 
maximalizálása és a külkereskedelmi 
forgalmuk növelése. Stratégiánk alapvető 
eleme az innovatív, exportpiacra kilépő, 
valamint hatékonyságnövelést célul kitűző 
vállalkozások segítése pénzügyi és biztosítási 
szolgáltatásainkkal, termékeinkkel. A magyar 
EXIM isztambuli képviselete 2015-ben kezdte 
meg a munkát, azzal a céllal, hogy erősítse 
Magyarország és Törökország gazdasági 

kapcsolatát, az országok közötti export-import 
tevékenységek támogatásával” mondta.

Arda Tugay kijelentette, hogy az EXIM, mint 
a magyar kormány exporthitel-ügynöksége 
számos pénzügyi termékkel rendelkezik. Továbbá 
megjegyezte: "termékpalettánk rendkívül 
bő, mind a magyar exportőrök, mind a török 
importőrök finanszírozására van lehetőségünk. 
Az EXIM exportbiztosítási, garanciavállalási 

és exportfinanszírozási feladatokat ellátó 
pénzintézet. Munkánk kiegészíti a kereskedelmi 
bankok tevékenységét. A magyar cégek újabb 
piacokon való megjelenésének megkönnyítése 
érdekében támogatjuk őket biztosítási 
és finanszírozási termékeinkkel, továbbá 
versenyképes feltételek mellett lehetőségeket 
kínálunk olyan török cégeknek, amelyek 
Magyarországról importálnak.  

“A kétoldalú kereskedelmi forgalom várhatóan tovább fog nőni elérve a 3,5 milliárd dollárt”

milyar dolar
milliárd USD 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Macaristan'dan ihracat
Export Magyarországról 1.89 2.13 2.04 1.98 2.11 2.34

Türkiye'den ithalat
Import Törökországból 0.73 0.7 0.77 0.77 0.93 1.17

Toplam
Összesen 2.62 2.83 2.81 2.75 3.04 3.51

Kereskedelmi forgalom Magyarország és Törökország között

Birincil hedefimiz, Macar 
şirketlerinin ihracat aktivitelerini 
genişleterek milli ekonomiye  
olan katkısının  maksimuma 
çıkarılması ve dış ticaret 
hacminin artırılmasıdır. 

*beklenen değer
*várható érték

Kaynak: KSH (Macaristan Merkezi İstatistik Ofisi)
Forrás: KSH

Macaristan ve Türkiye arasındaki ticaret dengesi
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Macaristan’da turizm, ekono-
minin itici güçlerinden biri ve 
Macaristan’da ekonomik büyüme-
yi hızlandıran ve çalışanların yakla-
şık yüzde 10’unun, yani 400 bin insa-
nın geçimini sağlayan stratejik olarak 

önemli bir kol. Macaristan’da turizm 
sektörünün büyüme oranı, AB ve dün-
ya ortalamasını bile aşıyor. Turizmin 
performansı 2010 yılından bu yana 
her yıl rekor kırdı ve 2017 yılı turiz-
min en iyi yılı oldu. 2017 yılında yak-
laşık 12 milyon misafir Macaristan’a 
ticari konaklama kullanarak, ülke-
de toplamda yaklaşık 30 milyon kişi 
geceyi misafir olarak geçirdi. En son 
verilere göre, Macaristan’da turizm 
2018 yılında geçen yılın rekor rakam-
larını bile geçebilecek bir potansiye-
le sahip. Macaristan Turizm Ajansı, 
Macar Hükümetine bağlı, rekabetçi 
ve sürdürülebilir bir büyüme sağla-
mak ve Macaristan’daki turizm po-
tansiyellerinin daha verimli bir şe-
kilde kullanılmasına yardımcı olmak 
için kuruldu.

Amacımız Budapeşte’yi Avrupa’nın 
en gözde başkenti yapmak
Macaristan, misafirperver insanlar-
la dolu, zengin ve karmaşık bir dene-
yime ve önemli bir kültürel, doğal ve 

mimari mirasa sahip güvenli bir ülke. 
En güçlü markamız ise tanıtım için 
özel bir uluslararası kampanyanın 
başlatıldığı Budapeşte. Budapeşte’yi 
tanıtmak için Spice of Europe 
(Avrupa'nın heyecanı) adlı uluslara-
rası kampanya, yeni bir turizm logo-
su, yeni bir web sayfasının ve yaratı-
cı içeriklerin üretilmesi de dahil ol-
mak üzere genç ve yaratıcı bir imajla 
başlatıldı. Ayrıca Budapeşte ve Ma-
caristan başkentinin esprisini öne çı-
karan bir tanıtım filmi çekildi. Ama-
cımız Budapeşte’yi Avrupa’nın en 
gözde başkenti yapmak. Elde etmek 
istediğimiz şey, eğer birisi Avrupa’ya 
veya Avrupa üzerinden seyahat eder-
se, Budapeşte’yi Londra ve Paris’e ek 
olarak yolculuk planlarına dahil ola-
rak görmesi. Bu sonbahar kampanya-
mızın ikinci kısmı başlatıldı.  

Türkiye en çok turist gönderen 
ülkelerden biri olmamasına rağ-
men, geçtiğimiz birkaç yıl içinde 
Macaristan’a gelen Türk ziyaretçi sa-
yısının önemli ölçüde arttığını söy-

leyebiliriz. 2011 yılına kıyasla Maca-
ristan’daki Türk turist sayısı 2017yılı 
itibari ile yüzde 84 arttı. Ülkemizde 
yaklaşık 160 bin geceleme geçirdi. Bu 
eğilimin devam edeceğinden ve hat-
ta daha fazlasının Macaristan’ı zi-
yaret edeceğinden eminiz. Türk Ha-
va Yolları halihazırda İstanbul'dan 
Budapeşte'ye günde üç uçuş ger-
çekleştiriyor. Bu da büyümeye kat-
kıda bulunabiliyor. Türkiye’den 
Macaristan’a gelen turistler ortak 
geçmişe sahip Budapeşte’de birçok 
hamam ve tarihi eser de bulabiliyor. 
Bunlardan biri, iki ülkenin dostluğu-
nun bir göstergesi olarak, yakın za-
manda Türkiye ve Macaristan’ın or-
tak çabasıyla yenilenen Gül Baba 
Türbesi. Türk turistlerin gezilecek 
yerler listesine modern, gelenekleri-
ne ve tarihine saygı duymaya devam 
eden Macaristan ve Budapeşte’yi 
dahil etmelerini teşvik ediyoruz. 
Macaristan’da, turistler tarihi, mi-
mari ve doğa alanlarının güzel örnek-
lerini bulabilir. 

Macaristan’da turizmin büyüme oranı, 
AB ve dünya ortalamasını geride bıraktı

A turizmus a magyar gazdaság 
stratégiai fontosságú ágazata, amely a 
munkavállalók mintegy 10 százalékának, 
vagyis 400 ezer embernek biztosítja 
megélhetését – hangsúlyozta Farkas 
Dávid, a Magyar Turisztikai Ügynökség 
vezérigazgató-helyettese, és hozzátette: 
Magyarországon a turizmus növekedési 
üteme meghaladja még az EU és a világ 
átlagát is. A turizmus teljesítménye 2010 
óta évről évre rekordokat dönt, és 2017-
es év minden idők legjobb turisztikai éve 
volt: a kereskedelmi szálláshelyet igénybe 
vevő vendégek száma megközelítette a 
12 millió főt, az itt töltött vendégéjszakák 
száma pedig meghaladta a 30 milliót. A 
Magyar Turisztikai Ügynökség, a magyar 
turisztikai ágazat kormányzati szervezete 
azért jött létre, hogy biztosítsa a 
versenyképes és fenntartható növekedést, 
és segítse a turizmus lehetőségeinek 
hatékonyabb kihasználását.

Magyarország vendégszerető 
emberekkel teli, jelentős kulturális, 

természeti és építészeti örökséggel 
rendelkező, biztonságos ország. 
Legerősebb márkánk, Budapest 
népszerűsítése érdekében indítottuk el 
a “Spice of Europe” (Budapest Európa 
fűszere) szlogenű nemzetközi kampányt 
fiatalos, kreatív arculattal, amelynek 
részeként új turisztikai logó, új weboldal 
és új kreatív tartalmak készültek. A 
kampányhoz kapcsolódó új imázsfilm 
a város sokszínűségét mutatja be. 
Célunk, hogy Budapestet Európa egyik 

legfelkapottabb fővárosává tegyük. 
Azt szeretnénk elérni, hogy ha valaki 
Európába vagy Európában utazik, ne 
legyen kérdés, hogy nem csak Londont, 
vagy Párizst, hanem Budapestet is látnia 
kell. 

Bár Törökország nem tartozik a 
legtöbb turistát küldő országok közé, 
elmondhatjuk, hogy az elmúlt években 
jelentősen megnőtt a Magyarországra 
érkező török látogatók száma: 2011-ről 
2017-re 84 százalékos volt a növekedés, 

és tavaly a török vendégek mintegy 
160.000 vendégéjszakát töltöttek 
el nálunk. Bízunk benne, hogy ez a 
tendencia folytatódni fog, és még többen 
látogatnak majd Magyarországra. A 
Turkish Airlines jelenleg napi három 
járatot indít Isztambulból Budapestre, 
ami hozzájárul a növekedéshez. A 
Törökországból Magyarországra érkező 
turisták Budapesten számos török fürdőt 
és történelmi emlékhelyet is találnak, 
melyek a közös múltat idézik. Az egyik 
jelentős kultúrtörténeti emlékhely Gül 
Baba türbéje, amelyet a két ország 
közötti barátság jeleként nemrégiben 
Törökország és Magyarország közös 
erőfeszítéssel újított fel. A török 
turistákat is arra biztatjuk, hogy írják fel 
bakancslistájukra Magyarországot és 
Budapestet, ezt a sokoldalú és gyönyörű 
várost, ami amellett, hogy modern, 
tiszteletben tartja hagyományait és a 
történelmét, és tele van vibráló kulturális 
élettel, szebbnél szebb látványoságokkal.

A török turistákat is arra biztatjuk, hogy látogassák meg Magyarországot és Budapestet

Macar Turizm Ajansı Stratejiden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

DÁVİD FARKAS
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Macaristan’ın araç sahipliği oranı-
nın yüksek olduğu bir ülke olduğu 
için araç kiralama sektörünün daha 
çok turizmden beslendiğini kayde-
den İnan Ekici, araçlarını her yıl en 
az bir defa yeniledikleri için Budget 
olarak ülkedeki en genç araç filosuna 
sahip olduklarını vurguladı. Müşte-
rilerine en geniş segment seçenekleri 
ile hizmet verdiklerini belirten Ekici, 
“Her tür ihtiyaca cevap vermeyi he-
deflediğimiz Budget Macaristan ope-
rasyonumuzda ek sürücü tanımlama, 
GPS uydu navigasyon sistemi, mobil 
kablosuz internet, mevsime göre kar 
zinciri gibi satın alınabilecek ek hiz-
metlerimizle müşterilerimizin ha-
yatını bulunduğumuz tüm coğrafya-
larda daha da kolaylaştırmaya devam 

ediyoruz” diye konuştu. Ekici, ayrı-
ca Budget Macaristan’dan kiralanan 
araçlar ile tüm Avrupa’yı (Almanya, 
İtalya, İsviçre, Hollanda, Belçika, İs-
panya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti 
ve diğer AB ülkeleri) gezme ve Avru-
pa genelindeki bin 200 Budget ofisi-
ne bırakma imkanının bulunduğuna 
dikkat çekti. 

Şirketin verimliliğini, değişen ko-
şullara uyumunu ve kârlılığını artır-
mak üzere holding bünyesinde bulu-
nan otomotiv perakendeciliği ve araç 
kiralama şirketlerinin birleştirilme-
si ile bugünkü yapıya kavuştuklarını 
dile getiren İnan Ekici, şöyle devam 
etti: “Tarihimize baktığımızda, faali-
yet gösterdiğimiz sektörlerin lideri ve 
ilk uygulayıcısı konumunda olduğu-

muzu görüyoruz. Kurucumuz Vehbi 
Koç’un 1928 yılında, Ankara’da ‘Ford 
Motor Company’ acenteliğini alma-
sıyla Türkiye ilk otomotiv bayisi ile 
tanışmış oldu. Türkiye’nin araç kira-
lama hizmeti ile ilk tanışması da 1974 
yılında Avis markası ile gerçekleşti.” 

“Küresel ölçekte 300’den fazla 
noktada müşterilerimizle buluşuyoruz”
Diğer taraftan saatlik araç kiralama 
hizmeti sundukları araç paylaşım sis-
temi Zipcar ile 2015 yılında lisansiye 
anlaşması yapıldığını belirten İnan 
Ekici, “Böylece, bir saatten 47 aya ka-
dar araç kiralama çözümleriyle hiz-
met vermeye başladık. Şu anda kü-
resel ölçekte 300’den fazla noktada 
müşterilerimizle buluşuyoruz. Bu-

gün, yeni ve ikinci el araç satışı ve sa-
tış sonrası hizmetleri, toptan yedek 
parça ve aksesuar satışı, sigorta, fi-
nansman, araç koruma hizmetleri, kı-
sa dönemli kiralama, uzun dönemli 
kiralama, filo yönetim hizmeti ve sa-
atlik kiralama hizmetleri gibi mobili-
teye dair tüm çözümleri Otokoç Oto-
motiv çatısı altında, tek elden ve en-
tegre olarak sunuyoruz. Türkiye’nin 
en büyük 31’inci şirketi konumunda-
yız” dedi.

A raç kiralama operasyonuyla Türkiye’nin yanı sıra sekiz ülkede daha hizmet verdiklerini 
belirten Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
İnan Ekici, özellikle yakın coğrafyadaki yatırım fırsatlarını değerlendirerek küresel 
hizmet ağını genişletmeyi hedeflediklerini vurguladı. Şirket bünyesindeki Budget 
Macaristan’ın da bu önem verdikleri yatırımların başında yer aldığına dikkat çeken 

Ekici,  “Buradaki ofisimizi 2015 yılında hizmete açtık. 2018 yılı itibarıyla Macaristan’da bin 200 
adetlik araç filosuna ulaştık, hem bireysel hem kurumsal müşterilerimize hitap ediyoruz. Yüzde 2 
pazar payı ile başladığımız yerel pazarda üç yıl içinde yüzde 10 pazar payına ulaşmayı başardık. Bu 
yıl ciromuzu yüzde 57 artırarak 11 milyon euro’ya çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Budget Macaristan, Macaristan’da 
bin 200 adetlik araç filosuna ulaştı

İnan Ekici, az Otokoç Otomotiv autóbérlésért 
felelős vezérigazgató-helyettese elmondta, 
hogy Törökországban, valamint további 
nyolc országban nyújtanak autókölcsönzői 
szolgáltatást, és kiemelte, hogy különösen 
a környező régiókban lévő befektetési 
lehetőségeket értékelve céljuk, hogy bővítsék a 
globális szolgáltató hálózatot. Ekici hozzátette, 
“Itteni irodánkat 2015-ben nyitottuk meg. 2018-
tól kezdődően Magyarországon elértük az 1200 
gépjárművet számláló flottát, és mind egyéni, 
mind vállalati ügyfeleket kiszolgálunk. A helyi 
piacon 2%-os piaci részesedéssel kezdtünk, 
amely három év alatt elérte a 10% -ot. Idén 
célunk, hogy 57 százalékkal, 11 millió euróra 
növeljük forgalmunkat.”

Magyarország olyan ország, ahol magas az 
autótulajdonosok aránya, így az autókölcsönző 
ágazat leginkább a turizmusból táplálkozik; 

jegyezte meg İnan Ekici, és hangsúlyozta, hogy 
a gépjárműveket évente legalább egyszer 
megújítják, ezért a Budgeté a legfiatalabb 
flotta az országban. Ekici kijelentette, hogy 
a legszélesebb szolgáltatási választékot 
kínálva “célunk az ügyfelek minden igényének 
kielégítése, ezért a Budget Magyarország 
megvásárolható extra szolgáltatásai közé 
tartozik a másodvezető, a GPS műholdas 
navigációs rendszer, a mobil internet, az 
évszaknak megfelelően hólánc igénylése, 
amelyekkel minden földrajzi területen tovább 
folytatjuk ügyfeleink életének megkönnyítését.” 
İnan Ekici, felhívta a figyelmet arra is, hogy a 
Budget Magyarországnál bérelt járművekkel 
egész Európában (Németországban, 
Olaszországban, Svájcban, Hollandiában, 
Belgiumban, Spanyolországban, Ausztriában, 
Csehországban és más EU-országokban) 

lehet utazni, és lehetőség van az Európa-
szerte megtalálható 1200 Budget iroda 
valamelyikében való leadásukra.

İnan Ekici elmondta, hogy mai struktúrát 
az autóipari kiskereskedelem és az 
autókölcsönző társaságok egyesülésével 
érték el, annak érdekében, hogy növeljék a 
vállalat hatékonyságát, jövedelmezőségét, 
és alkalmazkodását a változó feltételekhez, 
majd így folytatta: ha visszanézünk a múltba, 
azt látjuk, hogy azokban az ágazatokban, 
amelyekben tevékenységet folytattunk, 
vezető helyen és az első megvalósítók között 
szerepeltünk. 1928-ban, alapítónk Vehbi 
Koc Ankarában megkapta a “Ford Motor 
Company” képviseletét, amivel Törökország 
megismerkedett első autóipari kereskedésével. 
Törökországban az első autókölcsönző 
szolgáltatás 1974-ben az Avis márkával 

kezdődött.”
Másrészről az óránkénti elszámolású 

autókölcsönzési szolgáltatást nyújtó gépjármű-
megosztó rendszerrel, a Zipcar-ral 2015-ben 
kötött licencszerződésről tájékoztató İnan Ekici 
“Így egy órától 47 hónapig terjedő autókölcsönző 
megoldásokat kezdtünk el kínálni. Jelenleg több, 
mint 300 ponton találkozunk ügyfeleinkkel 
globális szinten. Ma már minden mobilitási 
megoldást, például az új és használt járművek 
értékesítése, az értékesítés utáni szolgáltatások, 
a nagykereskedelmi alkatrészek és kiegészítők 
értékesítése, a biztosítás, a finanszírozás, 
a gépjárművédelmi szolgáltatások, a rövid 
távú kölcsönzés, a hosszú távú bérlet, a 
flottakezelési szolgáltatások és az óraalapú 
bérlés az Otokoc Otomotivnál egy fedél alatt egy 
kézből és integráltan kínálunk. Törökország 31. 
legnagyobb cége vagyunk.” mondta.

A Budget Magyarország, Magyarországon elérte az 1200 gépjárművet számláló flottát
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Budapeşte Havalimanı’nın bu yılın 
dördüncü çeyreğinde 10 bin metre-
kare genişletildiğini kaydeden Da-
ve Dorner, “2018 yılında yolcu sa-
yısının yüzde 14.5 artması ile bir-
likte havalimanının buna ihtiyacı 
olduğu aşikardı. Bu kapsamda Çe-
lebi olarak ramp, yolcu ve bilet satış 
hizmetlerinin yanı sıra üç platinum 
VIP lounge işletmesi, genel havacı-
lık terminal ve yer hizmetleri, pla-
tinum hizmetleri, havalimanı içi ve 
dışındaki depolar aracılığıyla kar-
go ve depo hizmetleri gibi her türlü 
yer hizmeti çözümü sunuyoruz” di-
ye konuştu. 

“Kargo taşımacılığında 
Budapeşte, merkez olabilir”
En önemli projeleri arasında Cargo 
City’nin de yer aldığını dile getiren 
Dave Dorner, “12 bin metrekarede 
ilk fazında 3 milyon euro yatırımla 
beraber sonraki evrelerinde buna 
ek olarak 2 milyon euro daha yatı-
rım yapacak olan Çelebi, son tekno-
loji ürünle beraber iş ve istihdamda 
daha fazla büyüme fırsatı yaratacak. 
Bu alan, özellikle ihracat-ithalat, 
akış-kamyon kargo için entegre bir 
tesis haline gelecek” açıklamasını 
yaptı. Dorner, Çelebi’nin sahip ol-
duğu alanın genişlemesiyle birlikte, 
son teknoloji ULD taşıma çözümle-

rinin en üst seviyeye çıkarılacağını 
belirterek, “Her türlü sıcaklık du-
yarlı ürün için daha yüksek kapa-
site kabulü ve teslimat kapıları ne-
deniyle azalan müşteri kuyruğu ile 
birlikte daha yüksek kapasite ola-

cak. Söz konusu alanda Cargo City, 
AirBridgeCargo, Cargolux, Silk Way 
West, Turkish Cargo ve Qatar Air-
ways Cargo’nun yanı sıra yolcu uça-
ğı kargoları da dahil olmak üzere ta-
şıyıcılar tarafından işletilen uçakla-
ra ev sahipliği yapacak” dedi.

1 milyon tondan fazla 
 kargonun dağıtımını yapıyor
Budapeşte Havalimanı’nın Doğu 
Avrupa’nın merkezinde konumlan-
mış ve son 10 yılda AB’deki en hız-
lı büyüyen havalimanlarından biri 
olduğuna dikkat çeken Dave Dor-
ner, Macaristan’ın göbeğinde Bu-
dapeşte Havalimanı ile büyüme-
ye devam ederken, Türkiye ve Hin-
distan pazarındaki konumunu da 
koruduklarını söyledi. Türkiye’de 
31, Hindistan’da ise altı istasyo-
na sahip olduklarını anlatan Dor-
ner, şunları kaydetti: “Türkiye, 
Hindistan,Viyana, Budapeşte ve 
Frankfurt’taki falliyetlerimizin ya-
nı sıra ayrıca Asya-Pasifik, Ortado-
ğu ve Batı Avrupa’da büyümeyi he-
defliyoruz. 60 yılı aşkın tecrübesi 
ile Çelebi, kriterleri belirlemeye de-
vam ederken, 13 binin üzerinde ça-
lışanı ile aynı zamanda 230 binden 
fazla uçuşla yolculara hizmet ediyor 
ve 1 milyon tondan fazla kargonun 
dağıtımında önemli bir rol alıyor.”

İ
hale sürecini 2006 yılında kazanarak Budapeşte Havalimanı’ndan Çelebi Hava Servisi 
Macaristan’ı satın almasıyla Macaristan’da faaliyetlere başlayan Çelebi Havacılık Holding, 
bugüne kadar ülkeye yaklaşık 47 milyon euro’luk yatırım yaptı. Bu yıl da 3 milyon euro’luk 
yatırım yaparak, Cargo City’de yer almayı planladıklarını belirten Çelebi Havacılık Holding 
Grup CEO’su Dave Dorner, “Çelebi, Macaristan’ın Orta Avrupa’da, lojistik ağların merkezinde 

özel bir konuma sahip olması dışında Cargo City ile beraber bu konumu sağlamlaştırmaya devam 
ediyor. Müşterilerimize A’dan Z’ye her türlü yer hizmetleri çözümü sunuyoruz  Macaristan’da 
kapsamlı yer hizmetleri, kargo ve depolamada iddialıyız” dedi.

Çelebi, Macaristan’da 
3 milyon euro’luk 
yatırım ile Cargo City’de 
yer almayı planlıyor

A Çelebi Aviation Holding 2006-ban, a 
Budapesti Airport Handling Kft. tendereljárás 
elnyerése keretében történő felvásárlásával a 
Çelebi Ground Handling Hungary Kft. név alatt 
kezdte meg működését Magyarországon, 
és a mai napig mintegy 47 millió eurót 
fektetett be az országban. A Celebi Aviation 
Holding Group vezérigazgatója, Dave 
Dorner kijelentette, hogy idén pedig 3 millió 
euró értékben kívánnak a Cargo City-be 
beruházni, és hozzátette: “Azon kívül, hogy 
Magyarországnak, Közép-Európában, a 
logisztikai hálózatok központjában kivételes 
helyzete van, a Cargo City-vel együtt 
eme pozícióját csak tovább szilárdítja. 
Ügyfeleinknek A-tól Z-ig minden területen 
földi kiszolgálási megoldásokat kínálunk 
Magyarországon, kimagaslóak vagyunk a 
teljes körű földi kiszolgálás, rakományok 
szállítása és a raktározás terén.”

Dave Dorner megjegyezte, hogy a budapesti 
repülőtér 10 ezer négyzetméterrel bővült az 
idei negyedik negyedévben. “Nyilvánvaló volt, 
hogy a repülőtérnek szüksége volt erre, mivel 
2018-ban az utasok száma 14,5%-kal  nőtt. Ezzel 
összefüggésben, Celebiként, kifutó-, utas- és 
jegyértékesítési szolgáltatásokat nyújtunk, 
köztük három platina VIP váróval, általános 
repülési terminál- és földi szolgáltatásokkal, 
platinum szolgáltatásokkal, a repülőtéren 
belüli illetve kívüli raktárak általi rakomány 
szállítási- és raktározási szolgáltatásokkal.”

Dave Dorner kijelentette, hogy a Cargo 
City, a legfontosabb projektek egyike, “a 
12 ezer négyzetméter első ütemében 3 
millió eurós beruházással együtt, a Celebi a  
későbbi fázisokban további 2 millió eurót fog 
befektetni, és a legújabb technológiával együtt 
további növekedési lehetőségeket teremt az 
üzleti életben és a foglalkoztatásban. Ez a 
terület különösen az export-import, és a flow-
truck cargo számára integrált létesítménnyé 
fog válni.” Dorner elmondta, hogy Celebi 
az általa birtokolt terület kiterjesztésével a 
csúcsminőségű ULD szállítási megoldások is 
maximalizálva lesznek, “minden hőmérséklet-
érzékeny termékre a nagyobb befogadási 
kapacitás és az átvételi kapuk által csökkenő 
vevői sorokkal nagyobb szállítási kapacitásra 
lesz lehetőség.

A Cargo City a légi fuvarozók által 
üzemeltetett légi járműveknek, köztük az 
AirBridgeCargo, a Cargolux, a Silk Way West, a 
Turkish Cargo és a Qatar Airways Cargo, illetve 
a személyszállító repülőgépek által szállított 
cargo küldeményeknek lesz házigazdája.”

Çelebi Magyarországon 3 millió 
eurós beruházással tervez 
hozzájárulni a Cargo City-hez

“12 bin metrekarede ilk fazında 
3 milyon euro yatırımla beraber 
sonraki evrelerinde  2 milyon 
euro daha yatırım yapacak 
olan Çelebi, son teknoloji 
ürünle beraber iş ve istihdamda 
daha fazla büyüme fırsatı 
yaratacak.

”



ülke 35macaristan26 Aralık 2018 / ÇARŞAMBA

Parlamenter demokrasi reji-
mine 1989 yılında geçen Ma-
caristan eş zamanlı olarak 

merkezi planlamaya dayalı ekono-
miden serbest piyasa ekonomisine 
dönüş için kapsamlı bir ekonomik 
dönüş süreci başlattı.

31 Mart 1994 tarihinde tam üye-
lik amacıyla Avrupa Birliği’ne baş-
vuran Macaristan’ın üyelik süreci 
de ülke ekonomisine göreceli bir di-
namizm kazandırdı. Bu süreçte libe-
ralleşme, özelleştirme ve istikrarın 
sağlanması öncelikleri oluşturdu ve 
1990’lı yılların başında dış ticaretle 
ilgili idari engeller kaldırılarak, doğ-
rudan yabancı dış yatırımlar için uy-
gun ortam yaratıldı. Ayrıca, döviz-
le işlemler aşamalı olarak liberalleş-
tirilirken, Macar para birimi Forint 
1996 yılında konvertibl hale getirildi 
ve dövizle işlemlerin liberalleşmesi 
süreci 2001’de tamamlandı.

Yabancı yatırımcıların 
ilgi odağı haline geldi
2004 yılında AB’ye tam üye olan Ma-
caristan, geçtiğimiz dönemde ya-
bancı yatırımcıların ilgi odağı hali-
ne geldi. Ülkelere yapılan doğrudan 
sermaye yatırımları ve likidite gi-
rişleri göz önüne alındığında, Maca-
ristan diğer bölge ülkelerine kıyas-
la kısa sürede daha büyük bir eko-
nomik başarı yakaladı. İç pazarı ve 
nüfusu nispeten küçük olan Maca-
ristan, buna rağmen ekonomik bü-
yüklük yönünden Polonya ve Çek 
Cumhuriyeti’nden sonra bölgede 
üçüncü sırada yer alıyor.

Avrupa’ya ticaret ve yabancı ya-
tırım yolu ile sıkı şekilde bağlanan 
Macaristan, bölgedeki en açık eko-
nomiye sahip ülke konumunda ve ih-
racatının yüzde 75’ini AB ülkelerine 
gerçekleştiriyor. AB’nin güçlü tale-
bi ülke ekonomisine net etki oluştu-
rurken, özellikle batılı üreticilerin 
üretim faaliyetlerini Macaristan’a 
kaydırma süreçleri Macaristan pa-
rasının değerlendiği dönemlerde bi-
le devam etti.

GSMH ve yüzde 2.2 büyüme oranı 

yakalayan Macaristan’da kişi başına 
düşen milli gelir, 13 bin 137 dolar se-
viyesindeyken, 2017’de büyüme yüz-
de 3.9, kişi başına düşen milli gelir ise 
15 bin 531 dolara çıktı. İçinde bulun-
duğumuz 2018 yılında önceki yıla ya-
kın bir şekilde yüzde 3.8 büyümenin 
beklendiği Macaristan’da milli geli-
rin de 16 bin 723 dolar olacağı hesap-
lanıyor. Macaristan’da 2022 yılında 
yüzde 2.2 büyüme beklenirken, kişi 
başına düşen milli gelirin de 20 bin 
924 dolar ile 20 bin doların üzerine 
çıkması öngörülüyor.

Türkiye ile ticaret 
2.5 milyar doları aştı
1997 yılında imzalanan Serbest Ti-
caret Anlaşması ve 2004 yılında 
iki ülke arasında tesis edilen Güm-
rük Birliği, Türkiye ile Macaris-
tan arasındaki ticaret hacmine 
olumlu katkı sağladı. Türkiye’nin 
Macaristan’a yaptığı ihracatın yüz-
de 97.5’ini sanayi ürünleri, yüzde 
2.5’ini ise tarım ürünleri oluşturu-
yor. Macaristan’dan yapılan itha-
latta ise bu oranlarda olmasa da sa-
nayi ürünleri yüksek bir paya sahip. 
Macaristan’a yapılan ihracatta baş-
lıca ürünleri, otomobil, yarış araba-
ları, kara taşıtları aksam parçaları, 
tekstil ve demir-çelik eşya oluştur-
du. Türkiye-Macaristan dış ticare-

tinde, tamamen AB-Türkiye Güm-
rük Birliği anlaşması uygulanırken, 
Türkiye menşeli sanayi ürünleri 
Macaristan’a gümrüksüz olarak ih-
raç ediliyor. 

Macaristan’ın 1 Mayıs 2004 itiba-
rıyla AB’ye tam üye olmasıyla birlik-
te iki ülke arasındaki Serbest Tica-
ret Anlaşması feshedilirken, yerine 
Gümrük Birliği tesis edildi. Tarım 
ürünleri ticareti de Macaristan’ın 
Ortak Tarım Politikası uygulama-
sına dahil olmasıyla birlikte, AB ile 
aynı doğrultuda gerçekleştirilmeye 
başlandı.

Türkiye ile Macaristan arasındaki 
ticaret hacmi, 2000’li yılların başına 
300 milyon dolar seviyelerindeyken, 
2007 yılında 2.2 milyar dolara kadar 
yükseldi. Bu tarihten itibaren, yaşa-
nan küresel ekonomik krizin de et-
kisiyle gerilemeye başlayan ticaret 
hacmi, 2011’de tekrar 2 milyar dolara 
çıktı. 2015’te 2 milyar dolar olan ti-
caret hacmi, 2016’da 2.1 milyar dola-
ra, 2017 yılında ise 2.6 milyar dolara 
çıktı. Bu aynı zamanda ikili ticarette 
görülen en yüksek seviye oldu. 2018 
yılı ilk sekiz aylık dönemde ise Tür-
kiye ile Macaristan arasındaki tica-
ret hacmi, önceki yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 7.7 oranında artarak 
yaklaşık 1.8 milyar dolar olarak ger-
çekleşti.

Macaristan; nüfusu küçük, 
ekonomisi büyük ülke A parlamentáris demokrácia rendszerére 

1989-ben áttérő Magyarország, egyidejűleg 
egy átfogó gazdasági átalakulási folyamatot 
indított el a központi tervgazdaságról a 
szabad piacgazdaságra való átállásra.

A teljes jogú tagság érdekében 
Magyarország 1994 március  
31-én folyamodott az Európai Unióhoz.  
Ez a folyamat dinamizálta az ország 
gazdaságát. Ebben az időszakban a 
hangsúly a liberalizációra, a privatizációra 
és a stabilizációra helyeződött, és a 
kilencvenes évek elején megszüntették a 
külkereskedelem adminisztratív korlátait, 
kedvező környezetet teremtve a külföldi 
közvetlen befektetések számára. Továbbá, 
miközben a devizatranzakciók fokozatosan 
liberalizálódtak, 1996-ban a forint 
konvertibilissé vált, és a devizaügyletek 
liberalizációjának folyamata 2001-ben 
befejeződött.

Magyarország, amely 2004-ben az EU 
teljes jogú tagjává vált, az elmúlt időszakban 
a külföldi befektetők figyelmének 
középpontjába került. Az ország a közvetlen 
tőkebefektetések révén jelentősebb 
gazdasági sikert ért el, mint a régió többi 
országa. Magyarország, annak ellenére, 
hogy belső piaca és népessége viszonylag 
kicsi, gazdaságának mérete tekintetében 
Lengyelország és Csehország után a 
harmadik helyet foglalja el a régióban.

Magyarország, amely a kereskedelem 
és a külföldi befektetések révén szorosan 
kapcsolódik Európához, a régió legnyitottabb 
gazdasága és exportjának 75% -a az EU-
ba irányul. Az EU által támasztott jelentős 
kereslet pozitív hatást gyakorolt az ország 
gazdaságára, emellett számos nyugat-
európai központtal rendelkező cég helyezi át 
termelési, illetve kiszolgáló tevékenységét 
Magyarországra. Ez a folyamat még a 
forint felértékelődésének időszakában sem 
mutatott megtorpanást. Magyarország bruttó 
hazai terméke 2016-ban 129,1 milliárd dollárt 
tett ki, az előző évhez viszonyított növekedés 
elérte a 2,2 százalékot, miközben  az egy főre 
jutó GDP 13 ezer 137 dollárt tett ki. A növekedés 
2017-ben 3,9 százalékra, az egy főre eső 
nemzeti jövedelem 15 ezer 531 dollárra nőtt. 
Az idei, 2018-as évben a tavalyihoz közel eső, 
várhatóan 3,8 százalékos lesz a növekedés 
Magyarországon, míg a nemzeti jövedelem a 
becslések szerint eléri a 16 ezer 723 dollárt. Az 
előrejelzések szerint 2022-ben 2,2 százalékos 
növekedés várható, míg az egy főre jutó 
nemzeti jövedelem várhatóan 20 ezer 924 
dollárral 20 ezer dollár fölé emelkedik.

Magyarország népessége ugyan 
kicsi, gazdasága mégis jelentős
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Son yıllarda, Macaristan’dan 
Türkiye’ye yapılan ihracat, 
ekonomik iş birliklerinin si-

yasi desteğine ek olarak, HEPA’nın 
bölgesel ortak ağı ve Macaristan’ın 
güvenilir, kaliteli ürünleri sayesin-
de istikrarlı bir şekilde artıyor. Ta-
rihten gelen ve geçmiş yıllarda-
ki olumlu iş birliği deneyimlerimiz 
sayesinde Türkiye, Macar ürün ve 
hizmetleri ile iş birliğine açık. Türk 
şirketleri, daha fazla iş birliği fırsa-
tı için sağlam bir temel oluşturan 
Macar uzmanlarının hassasiyetini 
ve yaratıcılığını takdir ediyor. Ma-
caristan hükümeti, dijitalleşme ve 
bilgi teknolojileri çözümlerinin di-
ğer endüstrilerin gelişimi üzerinde 
büyük bir öneme ve etkiye sahip ol-
duğunu kabul etti. Bu nedenle bil-
gi ve iletişim teknolojileri sektörü-
ne özel bir öncelik ve destek veriyor. 
Macar e-vergilendirme ve bilgi tek-
nolojileri güvenlik sistemleri, tüm 
Avrupa’da hükümetlerce kılavuz 
olarak kabul ediliyor. Macar bilişim 

şirketleri, yazılım geliştirmede öncü 
ve entegre bilgi teknolojileri çözüm-
lerinde önemli bir konumda. 

Kentsel dönüşüm ile bağlantılı 
ürünler popüler hale geliyor
Yenilikçi çözümler otomotiv sektö-
ründe olduğu gibi tarım ve sağlık sek-
töründe de ortaya çıkıyor. Elektro-
nik, makine ve otomotiv endüstrisi-
nin temsilcileri, sadece geleneksel 
şirketler olarak değil, aynı zaman-
da Macar KOBİ’lerinin yenilikçi çö-
zümlerinin öncüleri olarak da dış pa-
zarda yer alıyor. Komponent imala-
tında, ara montaj ihracatında Macar 
firmalarının potansiyel ve yetenek-
leri ile ürün iyileştirme ve profesyo-
nel teknik bakım deneyimi ile kaza-
nılan bilgiler de vurgulanmalı. 

Son zamanlarda, kentsel dönüşüm 
ile bağlantılı ürünler ve çözümler de 
popüler hale geliyor. Macar işletme-
leri, 21’inci yüzyılın çevresel ve sos-
yal sorunlarına çözüm üreten geniş 
kapsamlı bir ürün ve hizmet port-

föyü sunuyor. Su yönetiminin tüm 
alanlarında iyi bilinen Macar mü-
hendislik çözümleri yenilenebilir 
enerji, akıllı altyapı yatırımları, yeni-
likçi fikirler ve akıllı işletim sistem-
leri gibi akış kontrolü, taşkın koru-
ma, su arıtma, kanalizasyon arıtma, 
sulama, jeotermal enerji üretimi ve 
sondaj alanlarında, dış pazarda  ara-
nıyor. Bunların doğal kaynakların 
verimli kullanımı ve kentsel yaşam 
kalitesi üzerinde büyük etkisi var.  

Her 100 ilaçtan biri
Macaristan’da üretiliyor
Yenilikçi Macar üretim yöntemleri 
sayesinde, hastane teknolojilerine 
ve tıbbi cihazlara da sürekli ulusla-
rarası ilgi var. Tarihsel gelenekleri-
miz ve üniversite eğitimimizin yük-
sek standardı sayesinde Macar sağ-
lık ve tıp endüstrileri globalde en üst 
seviyede bulunuyor. Bu sektördeki 
ürünlerin yüzde 80’den fazlası ihraç 
ediliyor. Bu nedenle Macar şirket-
lerinin tıbbi ürünleri dünya çapın-

da yaklaşık 80 ülkede kullanılıyor. 
Macaristan’ın küresel ilaç ihracat 
pazarındaki payı yüzde 1.1 ki, bu da 
dünya pazarında her 100 ilaçtan bi-
rinin Macaristan’da üretildiği anla-
mına geliyor. 

Tarım ve gıda ürünlerinin yanı sı-
ra yenilikçi teknolojiler, dünyada-
ki en iyiler arasında ve uluslararası 
pazarın taleplerine detaylı çözüm-
ler sunacak şekilde cevap veriyor. 
Macar tarım bilgi teknolojileri, ha-
sat ve üretim çözümleri giderek daha 
popüler hale geliyor. Tarım ürünle-
ri, yüksek kalitelerine ek olarak, sı-
kı kontrol gereksinimlerini de kar-
şılıyor. GDO’suz tarımsal üretim ve 
tanınmış yüksek kalite uzmanlığı, 
dış pazarlarda rekabet avantajı sağ-
lıyor. Uzmanlık ve kaliteye ek olarak, 
Macaristan tarım sektörü, entegre 
tarım, yönetim sistemleri, robotik 
çözümler, dronelar, sensörler veya 
tarım bilişim teknolojileri gibi en ge-
lişmiş tarım teknoloji ürünlerini ih-
racat pazarlarına sunuyor. 

Yenilikçi Macar ürünlerinde büyük potansiyel var
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A Törökország felé irányuló magyar export 
az elmúlt években folyamatosan nőtt, ami 
a gazdasági együttműködések politikai 
támogatottsága mellett a HEPA regionális 
partnerhálózatának és a megbízható, 
minőségi magyar termékeknek is 
köszönhető. Történelmi összefonódásunk 
és a korábbi évek pozitív tapasztalatai 
miatt Törökország nyitott a magyar 
termékek iránt. A török cégek elismerik 
a magyar szakemberek precizitását és 
kreativitását, ami jó alapot teremt a további 
együttműködéshez. 

A Magyar Kormány felismerte 
a digitalizáció és az informatikai 
megoldások kiemelkedő jelentőségét és 
hatását a többi iparág fejlődésére, így az 
infokommunikációs szektort kiemelten 
kezeli és támogatja. Kormányzati szinten 
egész Európában iránymutatónak tekintik a 
magyar e-adózási és informatikai biztonsági 
rendszereket. A cégek elsősorban a szoftver-
fejlesztésben és az egyedi, valamint integrált 
informatikai megoldásokban járnak élen. 
Az újszerű megoldások a járműiparba, 
az agrárszektorba és az egészségiparba 
is betörtek. Az elektronikai, gép- és 
járműipar képviselői ma már nemcsak 
tradicionális vállalatok képében jelennek 
meg a külpiacokon, de a magyar kis- és 
középvállalkozások innovatív megoldásait 
is népszerűsítik.  Fontos kiemelni a 

magyar cégek részegység-gyártásban és 
részegység-exportban rejlő képességét, 
felújítási és karbantartási területen szerzett 
tudását. 

Az utóbbi időben egyre népszerűbbek a 
városfejlesztéshez kapcsolódó termékek és 
megoldások is. A magyar vállalkozók olyan 
előremutató termék és szolgáltatás palettát 
biztosítanak, melyek megoldást nyújtanak 
a 21. század környezetvédelmi és szociális 
problémáira. A vízgazdálkodás valamennyi 
területét érintő, méltán híres magyar 
mérnöki megoldások - a folyamszabályozás, 
az árvízvédelem, a víztisztítás, a 
szennyvízkezelés, az öntözés, vagy a vízi 

és geotermikus energiatermelés, és a 
kútfúrás – szintén keresettek a külpiacokon, 
ahogy a megújuló energiára, okos 
infrastrukturális beruházásokra, innovatív 
ötletekre és intelligens üzemeltetési 
rendszerekre támaszkodó környezettudatos 
fejlesztések is. Utóbbiak nagy hatással 
vannak a természeti erőforrások hatékony 
felhasználására és a városi élet minőségére.  
A kórháztechnológiai és orvosi eszközök 
iránt a nemzetközi érdeklődés folyamatos, 
ami az innovatív eljárásoknak is köszönhető. 
A történelmi hagyományoknak, valamint az 
egyetemi oktatás magas színvonalának 
köszönhetően a magyar egészségipar 

és orvoslás a világ élvonalába tartozik. 
Az iparág termékeinek több mint 80%-
át exportálják, így világszerte közel 
80 országba jutnak el a magyar cégek 
gyógyászati célú termékei. Magyarország 
részesedése a világ gyógyszeripari 
exportjából 1,1%, vagyis a világpiacon 
kapható minden 100. gyógyszert 
Magyarországon gyártják.

A világ élmezőnyébe tartozó magyar 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 
termékek, valamint innovatív technológiák 
a nemzetközi piacokon jelentkező keresleti 
igényekre komplex megoldásokat 
kínálnak. Egyre népszerűbbek a 
magyar agrárinformatikai, betakarítási 
és feldolgozóipari megoldások. A 
mezőgazdasági termékek amellett, hogy 
kiváló minőségűek, szigorú ellenőrzési 
követelményeknek is megfelelnek. A 
mezőgazdasági termelés GMO mentessége, 
és a közismerten magas szakértelem 
versenyelőnyt jelentenek a külpiacokon. 
Legyen szó integrált mezőgazdasági 
vállalatirányítási- és folyamatkezelő 
rendszerekről, robotikai megoldásokról, 
drónokról, szenzorokról, vagy 
agrárinformatikai megoldásokról, a magyar 
agrárszektor a szakértelem és minőség 
mellett a legmodernebb mezőgazdasági 
technológiákat biztosítja az exportpiacok 
számára.

Óriási lehetőség van az innovatív, 
magyar termékekben
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Üretim, hizmet ve lojistik bakımdan 
Orta Avrupa’nın merkezinde ideal 
bir coğrafi konumda yer alan Maca-
ristan, Avrupa operasyonlarını ge-
nişletmek isteyen Türk şirketleri 
için çekici bir pazar konumunda. Beş 
Avrupa karayoluna ve üç uluslarara-
sı taşımacılık koridoruna ev sahipli-
ği yapan Macaristan’dan Avrupa’nın 
her yerine 24 saatten kısa sürede da-
ğıtım yapma olanağı bulunuyor. Ül-
ke, tüm bunların yanı sıra kapsamlı 
bir demir yolu ağına ve beşi ulusla-
rarası olmak üzere 13 havalimanına 
sahip. Mühendislik, tıp ve ekonomi 
alanlarında profesyonel, eğitimli ve 
yetenekli işgücüne sahip. AB üye-
si bir ülke olarak Macaristan,  yatı-
rımcıların hem AB fonlarından ya-
rarlanmasını sağlıyor hem de ulusal 
teşvik fonlarıyla destekliyor.

Yüzde 50’ye varan 
teşvikleri ile öne çıkıyor
Yatırımın yapılacağı bölgeye gö-
re yüzde 50’ye varan teşviklerin ba-
zıları kredi, bazıları da hibe şeklinde 
sağlanıyor. Teşviklerde uygulanan 
oranlar bölgelere göre değişirken, ya-

tırımın büyüklüğüne göre de mak-
simum muafiyet oranları veriliyor. 
Bu oran Budapeşte’de yüzde 25, Pest 
Bölgesi’nde yüzde 30, Batı Trans 
Tuna’da yüzde 50 ve Macaristan’ın di-
ğer tüm bölgelerinde yüzde 50’yi bu-
luyor. 

Teşvik oranlarına, orta büyüklük-
teki firmalar için yüzde 10, küçük fir-
malar için yüzde 20 ilave yapılabili-
yor. Bölgesel teşviklerin alınabilecek 
maksimum miktarı hesaplanırken 
peşin devlet yardımları, kalkınma 
vergisi teşviki dâhil olmak üzere bü-
tün bölgesel teşvikler hesaba katılı-
yor. Teşvik büyüklüğüne göre yatırı-
mın 50 ila 100 milyon euro’luk kısmı 
için bölgesel teşvikin yüzde 50’si, 100 
milyon euro’nun üzerindeki kısım 
için bölgesel teşvikin ise yüzde 34’ü 
uygulanıyor.

Yatırımcı dostu ekonomik politika
Macaristan’da yabancı yatırımlar 
özellikle teşvik ediliyor. Potansiyel 
yabancı yatırımcılar ile ortaklık, ulu-
sal bir öncelik olarak ele alınırken, 
Macaristan’da yerleşmiş olan şirket-
lerin ihtiyaçlarına ve iş ortamının 

daha da iyileştirilmesine özel önem 
veriliyor. Doğrudan yabancı yatırım 
stoku (DYY stoku), bölgedeki en yük-
sek oran olan GSYİH’nın yüzde 70’ine 
denk geliyor. Macaristan’ın önde ge-
len sektörleri arasında ise otomotiv 
endüstrisinin yanı sıra elektronik, 
hizmetler, gıda ve tarım endüstrisi yer 
alıyor.

Rekabetçi vergi sistemine sahip 
olan Macaristan’da 2017’den itiba-
ren kurumlar vergisi oranı yüzde 9 ile 
AB’deki en düşük değer haline geldi. 
Sosyal güvenlik primleri de aynı yıl 
yüzde 22’ye düşürülen ülkede, kişi-
sel gelir vergisi oranı ise yüzde 15 ola-
rak uygulanıyor. Genel KDV oranı ise 
yüzde 27 seviyesinde. Mükemmel alt-
yapı, hazır sanayi siteleri, ofisler ve 
teknoparkları ile Macaristan, son de-
rece gelişmiş lojistik ve telekomüni-
kasyon altyapısına sahip.

Macaristan istatistik kurumuna 
göre Macaristan’ın dış ticareti den-
geli bir görünüm sergiliyor. İhracat 
ve ithalatın ana sektörü olarak ma-
kine ve taşıma ekipmanları öne çıkı-
yor. İthalatın yüzde 50’si, ihracatın 
ise yüzde 58’i bu sektörde gerçekleşi-
yor. AB ülkeleri Macaristan’ın ihraca-
tında ortalama yüzde 80, ithalatında 
ise yüzde 78 yer tutuyor. Türkiye ile 
Macaristan arasındaki ticaret hacmi 
yaklaşık 6 milyar euro’ya çıkarılması 
hedefleniyor.

Öte yandan Macar Eximbank, 
İstanbul’da bulunan ofisinde üretici-
lere, ihracatçılara ve ithalatçılara fi-
nansman desteği sağlayarak, iki ülke 
arasındaki ticari ilişkilerin zenginleş-
tirilmesi ve çeşitlendirilmesine ayrı 
bir ivme kazandırıyor. İş insanları ve 
yatırımcılara farklı alanlarda avantaj-
lı finansman fırsatları sağlayan Exim-
bank, bu fırsatları dış ticaret ve yatı-
rımların geliştirilmesinde uzun vade-
li bir şekilde kullandırmayı planlıyor.

Macaristan, Orta Avrupa 
operasyonlarını 
genişletmek isteyen Türk 
şirketlerine fırsatlar sunuyor

A termelési, szolgáltatási és logisztikai 
szempontból Európa központjában 
ideális földrajzi fekvéssel rendelkező 
Magyarország az európai operációjukat 
bővíteni kívánó török cégek számára 
vonzó lehetőséget jelent. Magyarországon 
öt európai közút és három nemzetközi 
szállítási folyosó halad keresztül és innen 
Európa bármelyik pontjára kevesebb, mint 
24 óra alatt lehet árut eljuttatni. Az ország 
ezek mellett átfogó vasút hálózattal 
és 13, ebből 5 nemzetközi repülőtérrel 
rendelkezik. A mérnöki, egészségügyi és 
gazdasági területen Magyarország magas 
szintű képzett és tehetséges munkaerővel 
rendelkezik, és EU tagországként lehetővé 
teszi azt, hogy a befektetők élvezzék az 
EU-s, illetve saját támogatási alapjait.

Mintegy 50%-ot elérő támogatások
A befektetés régiójától függően az akár 

50%-ot is elérő támogatások egy részét 
hitelként másik részét pedig vissza nem 
térítendő támogatásként alkalmazzák. 
A támogatás mértéke Budapesten 25%, 
Pest megyében 30%, az összes többi 
régióban pedig eléri az 50%-ot.

A támogatás összegét a közepes 
méretű vállalatok számára további 
10%-al a kis vállalatok számára 20%-al 
lehet kiegészíteni. Amikor a regionális 
támogatásoknál igénybe vehető 
maximumot megállapítják, akkor 
az állam által adott hozzájárulást, a 
fejlesztési adó támogatást is beleértve a 
teljes regionális támogatást biztosítják. 
A támogatás nagysága függ a befektetés 
értékétől és 50 millió eurós összeghatárig 
nincs semmilyen korlátozás. Amennyiben 
a befektetés értéke 50-100 millió euró 
között mozog, a regionális támogatás 
50%-át, a 100 millió feletti befektetett 
összeg esetén pedig a regionális 
támogatás 34%-os. 

Befektetőbarát gazdasági politika    
Magyarország gazdasága nyitott, 

amely a külföldi befektetőket különösen 
támogatja. A potenciális befektetőkkel 
való partnerséget nemzeti prioritásként 
kezelik, és külön figyelmet fordítanak 
arra, hogy Magyarországon letelepedett 
vállalatok körülményeit tovább javítsák. 
A közvetlen külföldi befektetés állománya 
a térségben itt a legmagasabb, a bruttó 
hazai termék 70%-át teszi ki.

Magyarország lehetőséget ad 
a közép-európai jelenlétüket 
bővíteni kívánó török cégeknek
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Macaristan ile Türkiye ara-
sında tarihten gelen bağlar 
ve kültürel yakınlık, NA-

TO müttefikliği, başta AB ve Avrupa 
Konseyi olmak üzere uluslararası ör-
gütlerde iş birliği ve Macaristan’ın AB 
üyeliğimize verdiği destek çerçeve-
sinde olumlu olarak ilerleyen ikili iliş-
kiler, son dönemde artan karşılıklı üst 
düzey ziyaretler ve istişare mekaniz-
maları ile her alanda ivme kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Başbakanlığı dönemin-
de 2013 yılında Macaristan’a ger-
çekleştirdiği ziyarette iki ülke ara-
sında ‘Yüksek Düzeyli Stratejik İş-
birliği Konseyi’ (YDSK) kurulması 
kararı alındı. Macaristan Başbakanı 
Viktor Orbán  Aralık 2013 tarihinde 
Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaret sıra-
sında, başbakanlar düzeyinde ve her 
iki taraftan çok sayıda bakanın katı-
lımıyla ilk YDSK Toplantısı gerçek-
leştirildi ve ikili ilişkiler, stratejik iş 
birliği düzeyine çıkarıldı. YDSK’nin 
ikinci toplantısı 24 Şubat 2015 tari-
hinde Budapeşte’de yapılırken, üçün-
cü toplantı Mayıs 2017’de Ankara’da 
yapıldı. YDSK toplantısının dördün-

cüsünün 2019 yılında Budapeşte’de 
yapılması öngörülüyor.

Macaristan Dışişleri ve Dış Tica-
ret Bakanı Péter Szijjártó göreve baş-
ladığından bu yana çeşitli vesilelerle 
Türkiye’yi ziyaret ederken, Macaris-
tan Savunma Bakanı István Simicskó  
23-26 Kasım 2017 tarihlerinde 
Türkiye’yi ziyaret etti. Macaristan, 
Temmuz 2017’de üstlendiği Vişegrad 
Dörtlüsü (V4) dönem başkanlığı çer-
çevesinde, 2013-2014 dönem başkan-
lığı süresince olduğu gibi, Türkiye ile 

V4 ülkeleri arasında diyalog tesisi ve 
ilişkilerin artırılması için çaba sarf 
etti. Bu çerçevede dönem başkanlığı 
sırasında Türkiye-V4 siyasi istişare-
leri gerçekleştirildi ve Türkiye, V4’ün 
Balkanlar hakkında siyasi istişarele-
rine katıldı.

Türkiye, Macaristan’ın ‘Doğu’ya Açılım’ 
politikasının merkezi konumunda
Ekonomik-ticari odaklı bir dış po-
litika takip eden Macar Hükümeti, 
Türkiye’yi ‘Doğu’ya Açılım’ politika-

sının merkez ülkelerinden biri olarak 
görüyor. Bu kapsamda, Aralık 2013’te 
İstanbul’da bir ‘Ticaret Evi’ , 2015 yı-
lında ise Macar Eximbank İstanbul’da 
bir ofis açtı. Macaristan’dan 
Türkiye’ye 2002-2017 yılları ara-
sında yapılan doğrudan yatırım-
lar 23 milyon dolar; Türkiye’den 
Macaristan’a aynı dönemde yapılan 
doğrudan yatırımlar 45 milyon dola-
rı buldu. 

Türkiye’yi 2017 yılında 80 bine ya-
kın Macar turist ziyaret ederken, kül-
türel ilişkiler, Macaristan’la ilişkile-
rin önemli bir boyutunu oluşturuyor. 
Ortak geçmişiyle iki ülke, önemli kül-
türel miras projelerine imza atıyor. 
Budapeşte’de Yunus Emre Türk Kül-
tür Merkezi (YETKM), her iki ülke-
de Türkoloji ve Hungaroloji kürsüleri 
bulunuyor. Türkiye ile Macaristan’ın 
ortak tarihi geçmişi çerçevesinde, iki 
ülke arasında önemli kültür mirası 
projesi bulunuyor. Budapeşte, Peç, Zi-
getvar, Eger gibi şehirlerde birçok eser 
(cami, hamam, türbe) bulunuyor ve 
TİKA tarafından bunların restorasyo-
nu sürdürülüyor. Macaristan’da halen 
2 bin 500 Türk vatandaşı yaşıyor.

Ortak geçmişiyle iki ülke, önemli 
kültürel miras projelerine imza atıyor

A Magyarország és Törökország 
közötti, a történelmi múltból származó 
kötelékek és kulturális közelség, a NATO-
szövetség, a nemzetközi szervezetekkel 
való együttműködés - különösen az EU-
val és az Európa Tanáccsal -, valamint 
Magyarország a török EU-tagság ügyében 
nyújtott támogatása következtében a két 
ország kapcsolatai tovább fejlődtek, az 
utóbbi időben megszaporodó kölcsönös 
magas szintű látogatások és konzultációk 
által, minden területen tovább erősödtek.

Recep Tayyip Erdoğan elnök, 2013-ban 
tett magyaroroszági látogatása során 
Felső Szintű Stratégiai Együttműködési 
Tanács (YDSK) létrehozásáról született 
döntés. Az első YDSK találkozóra 2013 
decemberében Orbán Viktor Magyarország 
miniszterelnöke Törökországban 

tett hivatalos látogatása alkalmából 
került sor, és ezzel a két ország közötti 
kapcsolatok a stratégiai együttműködés 
szintjére emelkedtek. Az YDSK második 
ülését Budapesten 2015 február 24-én 
tartották, míg a harmadik találkozóra 2017 
májusában Ankarában került sor. Az YDSK 
negyedik ülése előreláthatóan Budapesten, 
2019-ben kerül megrendezésre.

A magyar külgazdasági és 
külügyminiszter Szijjártó Péter 
megbízatása óta több alkalommal 
látogatott Törökországba, míg Simicskó 
István védelmi miniszter 2017. november 
23-26-án tett látogatást. Magyarország 
2017 júliusában töltötte be a Visegrádi 
Négyek (V4) elnökségét, aminek keretében 
- csak úgy, mint a korábbi 2013-2014-es 
soros elnökség alkalmával – közreműködött 

Törökország és a V4 országok közötti 
párbeszéd kialakulásában és a kapcsolatok 
szorosabbra fűzésében. Ennek keretében 
Törökország és V4 blokk számos politikai 
konzultációt tartott, valamint Törökország 
részt vett a V4 Balkánnal kapcsolatos 
politikai konzultációin.

Törökország, Magyarország 
"keleti nyitás" politikájának
középpontjában áll

A gazdaság- és kereskedelem-orientált 
külpolitikát követő magyar kormány, 
Törökországot a “keleti nyitás” politikája 
központi országai egyikének tekinti. Ezzel 
összefüggésben, 2013 decemberében a 
Magyar Nemzeti Kereskedőház, 2015-ben 
pedig a magyar Eximbank irodája nyílt 
meg Isztambulban. A Magyarországról 

Törökországba irányuló közvetlen 
befektetések 2002-2017 között elérték a  
23 millió dollárt, míg ugyanebben az 
időszakban a Törökországból Magyarországra 
irányuló közvetlen befektetések mintegy 45 
millió dollárt tettek ki.

Törökországba 2017-ben közel 80 
ezer magyar turista látogatott el. A 
kulturális kapcsolatok a két ország közötti 
együttműködés fontos alapját képezik, 
ezért több fontos kulturális örökségi 
projekt is zajlik Budapesten, Pécsett, 
Szigetváron és Egerben, ahol a török kori 
műemlékek helyreállítását a TİKA végzi. 
Ennek a munkának a részeként jött létre 
Budapesten a Yunus Emre Török Kulturális 
Központ (YETKM), és mindkét országban 
létezik turkológiai, illetve hungarológiai 
egyetemi tanszék.

Stratégiai együttműködés és kulturális örökségvédelem 
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Gül Baba Vakfı Başkanı Adnan Polat, 
Avrupa’nın en kuzeyindeki Osman-
lı dönemi eseri olma özelliği taşıyan 
Gül Baba Türbesi’nin yüzyıllar için-
de defalarca onarıldığını ve restore 
edildiğini belirterek, “TİKA’nın ön-
derliğinde 6 Eylül 2016’da başlayan 
ve yaklaşık iki yıl süren, bugüne ka-
dar ki en kapsamlı restorasyon ça-
lışması yapıldı. Bu çerçevede, türbe 
içinde ve dışında arkeolojik kazılar 
ve raspa araştırmaları gerçekleşti-
rildi, türbe ahşap pencereleri, zemin 
kaplamaları ve taş duvarları esasına 
uygun biçimde restore edilerek, bu-
günkü halini aldı” dedi. 

Türk Macar dostluğunun simge-
si olan eserin restorasyonunu başa-
rılı bir şekilde gerçekleştiren başta 
TİKA, MNV ve KKBK olmak üzere 
ilgili tüm kurumlara ve kişilere te-
şekkür eden Polat, “Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 

(TİKA) ve Macaristan Ulusal Var-
lık Yönetimi (MNV) eşit miktarda 
fon ayırarak türbenin yenilenmesini 
sağladı. Gül Baba Vakfı Başkanı ola-
rak kendim ve ekibim adına bundan 
sonra bizim de en önemli misyonu-
muz; Gül Baba’nın taşıdığı değerle-

re sahip çıkarak, iki milletin tarihi-
ne, kültürüne ve sosyal yaşamları-
na katkıda bulunmak. Aynı zamanda 
ticari ilişkilerimizi de pekiştirmek 
olacak” diye konuştu.

Türk kültürünün ve medeniye-
tinin dünyaya yayılmasında varlı-

ğıyla hizmet eden, bugün de türbe-
siyle Türk-Macar dostluğunun ni-
şanesi olan Türk tarihinin önemli 
şahsiyetlerinden Gül Baba’nın Tür-
besi, Budapeşte’nin Tuna Nehri’ne 
bakan bölgesi Rózsadomb (Gül Te-
pesi) yer alıyor.

Avrupa’nın en kuzeyindeki Osmanlı dönemi eseri olma özelliği taşıyan Gül Baba Türbesi, iki yıl süren restorasyonun 
ardından Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Macaristan Başbakanı Viktor Orbán’ın katılımıyla açıldı. Türkiye ve Macaristan hükümetlerinin iş birliğiyle restorasyonu 
yapılan Macaristan’daki Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi’nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ve Gül Baba Vakfı Başkanı Adnan Polat’ın ev 

sahipliğinde yoğun bir katılım ile gerçekleşti. 

Türk-Macar dostluğunun 
simgesi Gül Baba Türbesi açıldı

Európa legészakibb oszmán-török kori 
emléke, a Gül Baba türbéje, mintegy két 
évig tartó helyreállítási munkálatok után, 
Magyarország fővárosában, Budapesten 
Recep Tayyip Erdoğan, Török Köztársaság 
elnöke, és Orbán Viktor Magyarország 
miniszterelnöke részvételével nyílt meg. A 
magyarországi török kori emlékek közül, 
Törökország és Magyarország kormányainak 
együttműködésével helyreállított Gül 
Baba türbéjének megnyitása a házigazda 
Recep Tayyip Erdoğan elnök, Orbán Viktor 
miniszterelnök, Dr. Serdar Çam a TIKA elnöke 
és Adnan Polat a Gül Baba Alapítvány elnöke 
részvétele mellett, nagyszámú érdeklődőt 
vonzott.

Adnan Polat, a Gül Baba Alapítvány 

elnöke elmondta, hogy Európa legészakibb 
török kori emlékét, a Gül Baba türbéjét, az 
évszázadok során többször javították és 
restaurálták, de “a TİKA vezetésével 2016. 
szeptember 6-án kezdődött és körülbelül két 
évig tartó helyreállítási munkálatok az eddigi 
legátfogóbbak voltak. Ennek keretében 
régészeti ásatásokat és feltárásokat 
végeztek a síron belül és kívül, a faablakokat, 
padlóburkolatokat és kőfalakat az eredeti 
alapján helyreállítva nyerte el a sírhely 
jelenlegi formáját.”

Adnan Polat, a török-magyar barátság 
szimbólumának sikeresen elvégzett 
helyreállításáért elsőként a TIKA, MNV 
és KKBK-nak mondott köszönetet, 
továbbá minden érintett intézménynek és 

magánszemélynek. “A Török Együttműködési 
és Koordinációs Ügynökség (TIKA) elnöksége 
és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelés (MNV) 
egyenlő összegű támogatást nyújtottak a 
sír megújításához. A Gül Baba Alapítvány 
elnökeként, a magam és a csapatom 
nevében, legfontosabb küldetésünk, Gül 
Baba értékeinek megőrzésével hozzájárulni 
a két nemzet történelméhez, kultúrájához 
és társadalmi életéhez. Ugyanakkor 
megerősítjük a kereskedelmi kapcsolatainkat 
is” mondta.

Életében a török kultúra és civilizáció 
világszerte való elterjesztéséért szolgáló, 
napjainkban pedig sírjával a török-magyar 
barátságot jelképező, a török történelem 
egyik fontos alakjának, Gül Babának sírhelye 

Budapest Dunára néző kerületében, a 
Rózsadombon található. 

Gül Baba, akinek valódi neve Cafer 
volt, Veli Baba Dergahából (teológiai 
iskolájából) származó, bektasi dervisként 
ismert. Törvényhozó Szulejmán szultán, 
Ottomán császár az 1500-as években, 
amikor Mohács, Szigetvár, Buda római-
germán fenyegetésekor mindig a magyarok 
mellett állt, és az utolsó jövetelekor Gül 
Babát is magával hozta. Gül Baba, aki 
Törvényhozó Szulejmán szultán parancsára 
1531-1541 között 10 éven át élt Budán, életét 
a két ország közötti testvériség, tolerancia 
és barátság megszilárdításának szentelte. 
Több, mint 100 évig tartó életének utolsó 
éveit Budán töltötte.

Megnyílt a török-magyar barátság jelképe, a Gül Baba Türbéje

Esas ismi Cafer olan Gül Baba, Veli Baba 
Dergâhına mensup bir Bektaşi dervişi olarak 
tanınıyor. Osmanlı İmparatoru Kanuni 
Sultan Süleyman 1500’lü yıllarda Mohaç, 
Zigetvar, Budin’in Roma-Germen taciziyle 
üzüldüğü yıllarda her zaman Macarların 
yanında oldu ve son gelişinde yanında 
Gül Baba’yı da getirdi. Gül Baba, 1531-1541 
yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman’ın 
emriyle 10 yıl Budin’de kalırken, kendini iki 
ülke arasındaki kardeşliği, hoşgörüyü ve 
halkların dostluğunu pekiştirmeye adadı. 

100 yılı aşkın ömrünün son yıllarını ise 
Budin’de geçirdi.

1541 yılında Budin Savaşı’nda şehit 
düşen Gül Baba, Budapeşte’de, Tuna’ya 
ve Peşte’ye nazır bir tepeye gömüldü. Bu 
tepeye Gültepe adı verildi, daha sonra 
da 1543-1548 yılları arasında bir türbe 
yaptırıldı. Gül Baba Türbesi, yüzyıllar içinde 
çeşitli değişimlerden ve dönemlerden geçti. 
1914’te tarihi eser olarak tescil edilen Gül 
Baba Türbesi, 1962’den bu yana da müze 
olarak ziyarete açık durumda.

Kendini iki ülke arasındaki kardeşliği pekiştirmeye adadı
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Türkiye ve Macaristan geçmişleriy-
le, değerleriyle, geleceğe bakışlarıyla 
pek çok ortak noktaya sahip iki kül-
tür, iki ülke. Bunun yanında yüzyıllar-
dır düşünceleriyle var olmaya devam 
eden Gül Baba, Türk-Macar dostlu-
ğunun kalıcı simgelerinden biri ola-
rak iki halkın karşılıklı sevgi ve say-
gısıyla yoğrulan kültürel ve ticari iş 
birliği için büyük bir öneme sahip. 
Bugün, yüzyıllar geçmiş olsa bile, Gül 
Baba her dönem olduğu gibi bizi bir-
leştirmeye devam ediyor. Türbede ya-
tan Hacı Bektaş-ı Veli’nin öğrencisi 
Gül Baba, bütün din, mezhep ve etnik 
gruplardan olanlara kucak açan, ay-
rımcılığa karşı durup insanları sev-
giyle kucaklayan bir derviş ve şair. Gül 
Baba aynı zamanda iki ülke arasında-
ki sevgi bağını, hoşgörüyü, birlikte ya-
şayabilmenin tohumlarını asırlar ön-
ce 1541’de gönüllere serpen bir Bekta-
şi Dedesi.  Gül Baba, Osmanlı-Macar 
dostluğunun bir simgesi.

Elinde tahta kılıcı, başında sarı kır-
mızı gülü ile her daim Gül Baba diye 

anılmış, yüz yılı aşan ömrünün son 
senelerini Budin’de geçirdi. 1541 yı-
lında Budin Savaşı’nda şehit düşen 
Gül Baba’nın, Şeyhülislam Ebussuud 
Efendi’nin kıldırdığı ve 200 bin kişi-
nin katıldığı rivayet edilen cenaze na-
mazına Kanuni Sultan Süleyman da 
katıldı. Gül Baba Budapeşte’de, Tuna 
ve Peşte’ye nazır, güzel manzaralı bir 
tepeye gömüldü. Buraya ‘Gültepe’ adı 
verildi, 1543-1548 yılları arasında ise 
Gülbaba’nın şu anda bulunduğu tür-
be yaptırıldı. Yüzyıllar içinde çeşitli 
değişimlerden geçen ve 1914’te tari-
hi eser olarak tescil edilen Gül Baba 
Türbesi, Avrupa’nın en kuzeyindeki 
Osmanlı dönemi eseri olma özelliği-
ni taşıyor.

Son olarak Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ve Macaristan Hükümeti 
arasında 2015 yılında imzalanan pro-
tokol ile 6 Eylül 2016’da başlayan ve 
yaklaşık iki yıl süren, bugüne kadar-
ki en kapsamlı restorasyon çalışma-
sı yapıldı. Bu çerçevede, türbe içinde 
ve dışında arkeolojik kazılar ve raspa 
araştırmaları gerçekleştirildi, türbe 
ahşap pencereleri, zemin kaplamaları 
ve taş duvarları esasına uygun biçim-
de restore edilerek ‘Gül Baba Türbe-
si ve Kültür Merkezi’ olarak bugünkü 
halini aldı.

Gülbaba Türbesi, Rózsadomb’da
(Gül Tepesi) yer alıyor
Açılışı 9 Ekim 2018’de Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Macaristan Başbakanı Viktor Orbán 
tarafından yapılan Gül Baba Türbe-

si ve Kültür Merkezi açıldığı gün-
den beri yoğun ilgi görüyor. Yediden 
yetmişe binlerce kişi türbenin ve gül 
bahçelerinin yanı sıra Gül Baba Kül-
tür Merkezi’nde bulunan ‘Gül Baba 
Sergisi’ ve ‘Aya Sofya Sergisi’ni gez-
di. Ziyaretçiler tarafından ilgiyle ve 
merakla karşılanan Gül Baba Sergisi, 
‘Macaristan’da Osmanlılar’, ‘Derviş-
lerin Dünyası’, ‘Gül Baba’, ‘Hatıraların 
Gül Babası’ ve ‘Macarların Gül Baba-
sı’ başlıklarıyla birbiriyle bağlantılı 
beş adet tematik salondan oluşuyor. 
TİKA (Türkiye Koordinasyon ve İş-
birliği Ajansı) tarafından hazırlanan 
sergide Macaristan’da bulunan Os-
manlı dönemine ait çeşitli objeler ve 
bilgi panolarının yanı sıra dervişle-
rin kullandığı eşyalar, kıyafetler, arşiv 
belgeleri de sergileniyor. 

Diğer taraftan ziyaretçilerin olu-
şan kuyruk dolayısıyla girmek için 
dakikalarca beklediği, 2018 Avrupa 
Kültürel Miras Yılı’na adanan ‘Aya 
Sofya Sergisi’ ise dünyanın en çok zi-
yaret edilen müzeleri arasında yer 
alan, sanat ve mimarlık tarihi bakı-
mından dünyanın önde gelen anıtla-
rından biri olan Ayasofya’nın önemli 
özelliklerini ve geçirdiği değişimleri 
anlatıyor.  

Türk kültürünün ve medeniye-
tinin dünyaya yayılmasında varlı-
ğıyla hizmet eden, bugün de türbe-
siyle Türk-Macar dostluğunun ni-
şanesi olan Türk tarihinin önemli 
şahsiyetlerinden Gül Baba’nın Tür-
besi, Budapeşte’nin en güzel böl-
gelerinden Tuna Nehri’ne bakan 
Rózsadomb’da (Gül Tepesi) yer alıyor.

Gül Baba, kültürel ve ticari iş 
birliği için stratejik bir öneme sahip 

ISTVÁN SZALAI / 
Gül Baba Alapítvány vezérigazgatója

Magyarország és Törökország történelmét, 
értékeit, jövőbeli céljai tekintve sok 
hasonlóságot felmutató két kultúra, két 
nemzet. A két nép egymás iránt kölcsönös 
szeretettel és tisztelettel fordul, amit jól 
jeleznek a folyamatosan fejlődő kulturális 
és kereskedelmi kapcsolatok. A magyar-
török barátság szimbóluma évszázadok óta 

Gül Baba, Hacı Bektaş-ı Veli növendéke, aki 
minden vallási szektát és etnikai csoportot 
üdvözlő és az embereket megkülönböztetés 
nélkül szeretettel fogadó dervis és költő volt. 
Gül Baba évszázadokkal ezelőtt ültette el a két 
ország közötti kötelék, elfogadás és együttélés 
magjait.  A szívének oly kedves sárga-vörös 
rózsák után Gül Babaként (Rózsák Atyjaként) 
emlegették. 

Gül Baba több, mint 100 esztendőt élt, és 
életének utolsó éveit Budán töltötte. Temetési 

szertartását Seyhülislam (főmufti) Ebussuud 
Efendi tartotta és a 200 ezer fős halotti misén 
Törvényhozó Szulejmán szultán is részt vett. 
Gül Babát Budapesten, a Dunára, illetve Pestre 
néző, szép panorámás dombtetőn helyezték 
örök nyugalomra. A hely a Rózsadomb nevet 
kapta és itt épült 1543-1548 között síremléke. 
Gül Baba türbéje Európában a legészakibb 
oszmán kori emlék, amely az évszázadok 
során számos változáson ment át, majd 1914-
ben műemlékké nyilvánították.

A Török Köztársaság kormánya és a magyar 
kormány között 2015-ben aláírt megállapodás 
alapján 2016. Szeptember 6-án megkezdődtek 
és körülbelül két évig tartottak az eddig 
legkiterjedtebb restaurációs munkálatok. 
Ennek részeként régészeti ásatásokat és 
feltárásokat végeztek a síron belül és kívül, 
a sírhely faablakait, padlóburkolatait és a 
kőfalakat az eredetinek megfelelően állították 
helyre, és ezzel a Gül Baba Türbe és Kulturális 
Központ elnyerte mai formáját.

Gül Baba, a magyar-török barátság szimbóluma 

Gül Baba Vakfı Genel Müdürü 

ISTVÁN SZALAİ
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Macar, Türk ve Hun gele-
neklerini korumak ve ya-
şatmak için kurulan Ma-

car Turan Vakfı, 2008 yılından bu 
yana her iki yılda bir Turan Kurulta-
yı düzenliyor. Kurultaya ilgi her ge-
çen yıl artarken, özellikle son yıllar-
da katılım sayısı 200 binin üzerine 
çıktı. 27 Türk boyunu bir araya geti-
ren kardeşlik, dostluk gibi konuların 
pekiştirildiği kurultaya Macaristan, 
Kazakistan ve Kırgızistan’dan katı-
lan bakan, milletvekili ve sanatçıla-
rın yanı sıra Tuva Cumhuriyeti’nden 
Dağıstan’a, Yakutistan’dan 
Azerbaycan’a kadar geniş bir coğraf-
yadan müzik ve dans grupları katılı-
yor.

Gösteri alanında kurultaya gelen 
her ülkenin sıra ile bayrakları açılıyor 
ve atlılar bu bayraklar ile izleyicileri 
selamlıyor. Kurultayda 500-1000’li 
yılların Orta Asya Turan halkları-
nın yaşamını ve Macarların Karpat 
Havzası’nda yurt tutuşunu yansıtan 
bir ortam oluşturuluyor. Hun ve Türk 
kökenli kardeş ülkelerin, akraba top-
lulukların Bugaç’ta bir araya gelme-
siyle gerçekleşen Dünya Turan Ku-

rultayı düzenlendiği ilk yıldan itiba-
ren Avrupa’nın en önemli gelenek 
yaşatıcı festivallerinden biri olarak 
gösteriliyor.

Turan Birliği atlı hız ve atlı güreş, 
köböre (kökpar) yarışmaları ve ok-
çular için yarışmalar düzenleniyor. 
Kurultay’ın en başarılı alanlarından 
birisi de Atalar Çadırı adlı antropo-
lojik ve arkeolojik sergi olup, birkaç 
müzenin işbirliğiyle iki dev çadırda 
düzenleniyor. Katılımcı milletler ve 
kabileler: Azeri, Avar, Başkurt, Bul-

gar, Balkar, Buryat, Çuvaş, Gagavuz, 
Kabardino, Karaçay, Karakalpak, 
Kazak, Kazakistanlı Madyar, Kırgız, 
Kımık, Moğol, Nogay, Özbek, Özbe-
kistanlı Madcar, Tatar, Türk, Tuva, 
Türkmen, Uygur, Yakut, Macar.

2012 yılındaki Kurultay’da  dünya-
nın en büyük atlı göçebe askeri geçidi 
gerçekleştirildi. 230 atlı savaşçı Hun, 
Avar, eski Macar veya Türk zırhları 
içinde, savaş kıyafetleri ve silahlarıy-
la geçit töreni yaparken, arkalarında 
680 yaya savaşçı onları takip etti.

Bundan 25 yıl önce organizatör 
Károly Gerendai ve müzisyen/şa-
ir Péter Sziámi Müller’in kültürel 
bir piknik organize etmesi ile baş-
layan etkinlik, bugün yıllık 500 bin 
misafir ağırlayan festivale dönüştü. 
Avrupa’nın en büyük kültür ve mü-
zik festivallerinden biri olarak gös-
terilen Sziget, her yıl Ağustos ayın-
da Macaristan’ın Budapeşte şehrinde 
gerçekleştiriliyor. Tuna Nehri üze-
rinde bulunan Obudai Adası’nda dü-
zenlenen festival, müzik tutkunlarını 
bir araya getiren en eğlenceli ve kap-
samlı festivallerden birisi olarak gös-
teriliyor.

‘Türklerin Gözüyle Macaristan’ 
yarışması düzenlendi
Öte yandan ALX Hungary’nin katkı-
larıyla Türklerin gözüyle Macaristan 
temalı, eğlenceli bir Instagram yarış-
ması düzenlendi. Yarışmaya katılan 
kullanıcılar #Macaristan’da hashta-
giyle Macaristan’da çekilmiş fotoğraf 
ve videolarını paylaştı. Yarışmaya 4 
bin 39 eser katıldı.

Macaristan Hun-Türk Kurultayı, 
27 Türk boyunu bir araya getiriyor

Magyarországon rendezik 
a hun-török Kurultáj Fesztivált

A turáni törzsi gyűlést 2008 óta kétévente szervezi a 
magyar, a török és a hun hagyományok megőrzésére 
és ápolására létrehozott Magyar-Turán Alapítvány. A 
Kurultáj iránti érdeklődés minden évben növekszik, 
különösen az utóbbi években több mint 200 ezer főre 
emelkedett a résztvevők száma. A 27 török törzset 
összegyűjtő testvériséget, barátságot megerősítő 
rendezvényen Magyarországról, Kazahsztánból 
és Kirgizisztánból érkező magas rangú vendégek, 
művészek, valamint a Tuvai Köztársaságtól 
Dagesztánig, Jakutföldtől Azerbajdzsánig 
terjedő széles földrajzi területről érkező zenei és 
táncegyüttesek vesznek részt.

A bemutató területen minden egyes Kurultájra érkezett 
ország lobogóját felsorakoztatják, és a lovasok üdvözlik 
a zászlókat és a nézőket. A Kurultájon az 500-1000-es 

évekbeli közép-ázsiai turáni népek élete és a Kárpát-
medencében élő magyarok honfoglalását rekonstruálják 
a résztvevők. A hun és török eredetű testvérországok, 
rokon népek találkozása Bugacon, a Világ Turáni Kurultáj, 
az első alkalomtól kezdve Európa egyik legnagyobb 
hagyományőrző ünnepségének számít.

A Kurultáj egyik legsikeresebb helyszíne a két 
óriási sátorból álló "Ősök Sátra”, amely több múzeum 
együttműködésével létrejött antropológiai és régészeti 
kiállításoknak ad helyet. Emellett a szervezők lovas 
gyorsasági és lovas birkózó versenyeket, valamint 
íjászversenyt is meghirdetnek. A résztvevő nemzetek 
és törzsek: azeriek, avarok, baskírok, bolgárok, 
balkárok, burjátok, csuvasok, gagauzok, kabardok, 
karacsájok, karakalpakok, kazakok, madjarok, 
kirgizek, komik (zürjének), mongolok, nogaji, üzbégek, 
üzbég madzsarok, türkmének, ujgurok, jakutok, 
magyarok.

Európa leglátogatottabb 
könnyűzenei fesztiválja

A Sziget Fesztivál  Európa egyik legnagyobb 

könnyűzenei és kulturális rendezvénye, melyet minden 
év augusztusában rendeznek meg Budapesten, 
az Óbudai-szigeten. Már 2011-ben a Szigetre 
szavaztak a legtöbben Európa huszonöt legnagyobb 
fesztiválja közül  "nagyfesztiválok" versenyében, 
amelyen tavaly több mint 500 ezer látogató fordult 
meg a világ minden tájáról. A fellépők között volt 
2017-ben Bonobo, a Gorillaz, Dua Lipa, a Bastille, 
és Shawn Mendes is. A fesztivál kulturális jellegét 
a Civil Sziget részen kívül, ahol civil szervezetek 
munkájával ismerkedhet meg a nagyközönség, mozi 
és több színház, valamint kitelepült múzeumok is 
biztosítják. A rendezvény nagy figyelmet fordít a 
környezetvédelemre, ahol a zöld szervezetek szintén 
rendszeresen képviseltetik magukat. A fesztiválozók 
kényelmét bankautomaták, éttermek, elsősegély-
nyújtó helyek, csomagmegőrző, értékmegőrző posta, 
gyógyszertár,  nyelvi segítséget nyújtó sátrak segítik. 
Emellett sportolási lehetőség, és ingyenes internet-
elérés teszi komfortossá a szigetlakók napjait. A Sziget 
törökországi népszerűsítése érdekében a 2018. évi 
fesztiválról az ALX szponzorálásában a Cok Gezenti 

készített ismeretterjesztő filmet.
A több mint három évig tartó felújítási 

munkálatokat követően október legutolsó 
napjától látogatható a Szépművészeti Múzeum. A 
múzeum történetének legnagyobb és legátfogóbb 
rekonstrukciós munkálatai során nem csupán a 
múzeumi épület újult meg, hanem a gyűjtemény 
eredeti koncepciójához visszatérve a múzeum állandó 
kiállításait is újrarendezik.  A felújított múzeum az 
új állandó tárlatok mellett a Leonardo da Vinci és a 
budapesti lovas című kamara-kiállítással várja majd 
a látogatókat. A munkálatok középpontjában álló, 
a múzeum leggazdagabban dekorált, román kori 
templombelsőt mintázó Román Csarnokot több mint 
70 éve nem láthatta a nagyközönség.

Az ALX Hungary nagy sikerrel rendezte meg a 
"Magyarország török szemmel” elnevezésű versenyt, 
amelyben az országba látogató török turisták 
küldhettek Magyaroroszág hashteggel az itt szerzett 
élményeikről saját fotókat és videókat. Összesen 
több mint 4000 idelátogató mutatta meg az ország 
szépségeit az Instagramon.   

Kulturális események 
széles kínálata

Piknikle başlayan Sziget Avrupa’nın 
en büyük festivaline dönüştü
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Budapest a gyógyfürdők városa

Toplam 118 doğal termal su 
kaynağının günde 70 milyon 
litre su ile beslediği 15 kap-

lıcaya sahip olan Budapeşte, ilk kez 
1934 yılında resmi olarak Kaplıcalar 
Şehri unvanını aldı. Tarihi Roma dö-
nemine kadar uzanmakta. Bu kent-
teki kaplıca kültürünün yerleşmesi, 
160 yıl boyunca Osmanlı himayesin-
de kaldığı 16’ncı yüzyıla dayanıyor. O 
dönemde hamam ve medikal amaç-
lı olarak kullanılan kaplıcalar halen 
dünyanın en iyi hamamları olarak 
gösteriliyor. Rudas, Király, Császár ve 
Rác olmak üzere toplam dört hama-
mın Türkler zamanından beri faali-
yette olduğu Budapeşte’de, SPA tesis-
leri ve havuzlar turistik önem arz edi-
yor. Kentte toplam yedi adet turistik 
SPA tesisi bulunuyor. Budapeşte’nin 
hamamlarının en popülerlerinden bi-
ri, Gellért Hotel’in yanında bulunan 
Gellért SPA ve 13’üncü yüzyıldan beri 
kullanılan kaynaklarla ilgili 1918 yı-
lında inşa edilen kaplıca, Art Nouveau 
mimarisine sahip.

Avrupa’nın en büyük tıbbi hamamı
Széchenyi Kaplıcaları, Budapeşte’nin 
zengin kaynak suları ve termal kap-
lıcaları içindeki en büyüğü ve en ün-
lüsü. Avrupa’nın en büyük tıbbi ha-
mamı kabul edilen Széchenyi’nin su-
yu iki termal kaynaktan sağlanıyor. 

Budapeşte’nin yedi turistik SPA tesi-
si arasındaki en çok tercih edilen ve 
eğlencelisi Széchenyi, kentin en es-
ki termal kaplıcaları Gellért ve Kiraly 
arasında kalıyor. Yeni barok mimari 
tarzıyla 1913’te inşa edilen ve bünye-
sinde üç tanesi açık hava olmak üzere 
15 kapalı havuzu bulunan Széchenyi, 
açık olduğu kış aylarında da doğal yol-
larla ısıtılıyor. Széchenyi’nin termal 
suyu sülfat, kalsiyum, magnezyum, 
karbonat, florür ve metaborik asit 
içerdiğinden eklem hastalıkları başta 
olmak üzere ortopedi ve travmatoloji 
sonrası bakım hastalarına da tavsiye 
ediliyor.

Dört hamam Türkler 
zamanından beri faaliyette
Osmanlı egemenliği altında bulun-
duğu dönemde hamam ve medikal 

amaçlı olarak kullanılan kaplıcalar, 
halen dünyanın en iyi hamamları 
olarak kabul ediliyor. Rudas, Király, 
Császár ve Rác olmak üzere toplam 
dört hamamın Türkler zamanından 
beri faaliyette olduğu Budapeşte’de, 
SPA tesisleri ve havuzlar turistik 
önem arz ediyor.

Császár: Császár, 16’ncı yüzyılda 
Türkler tarafından yapılan hamam, 
Budapeşte’nin en eski hamamı olma 
özelliğini taşıyor. Birçok eklenti ya-
pılsa da orijinal halini korumaya aza-
mi özen gösterilmiş.

Király: Geleneksel bir Türk ha-
mamı olan Király, sekizgen çatısıyla 
Türk hamamlarına özgü mimari tar-
zına sahip. Király kaplıcasının havuz-
ları, 26 ila 40 derecesıcaklığa kadar 

termal su barındırıyor. Budapeşte’nin 
Buda yakasında yer alan Király; sau-
na, SPA ve masaj hizmeti sunuyor.

Rác: 16’ncı yüzyıldan kalma 8 bin 
metrekarelik bir Türk hamamı olup,  
Avusturya-Macaristan Monarşi ça-
ğında inşa edilmiş imparatorluk ha-
vuzları ve duş koridoru ön plana çıkı-
yor ve UNESCO Dünya Mirası liste-
sinde yer alıyor

Rudas: Osmanlı tarafından 1541 
yılında fethedilen Budapeşte’nin 
merkezinde 1566-1572 yılları arasın-
da, Sokullu Mehmet Paşa döneminde 
inşa edilen Rudas hamamı, günümü-
ze kadar aslını koruyarak ayakta ka-
lan nadir Osmanlı eserlerinden. Altı 
terapi havuzu ve bir de yüzme havu-
zundan oluşan Rudas’ta buzlu su, sa-
una, solaryum, çamur banyosu, masaj 
ve birçok özel hizmet yer alıyor. 

2013 yılında Amerika’da yapılan 
bir ankete göre Rudas; dünyanın en 
güzel dördüncü hamamı seçildi. Os-
manlı dönemi geleneklerinin devam 
ettirildiği hamamı, kadınlar ve erkek-
ler ayrı günlerde kullanıyor. Gellért 
Tepesi’nin eteklerinde yer alan kaplı-
ca, 2000’lerde kapsamlı bir restoras-
yondan geçmiş ve günümüzde Buda-
peşte şehrini ziyaret eden turistlerin 
uğrak noktalarından birisi olmuş.

Kaplıcalar şehri Budapeşte

Budapest rendelkezik a világon a legtöbb 
termál- és gyógyvízkúttal. A városban, 
amely hivatalosan először 1934-ben 
nyerte el a Gyógyfürdők Városa címet, 15 
gyógyfürdő található, amelyeket összesen 
118 természetes termálvízforrás napi 70 
millió liter vízzel. A gyógyfürdő kultúra 
az országban a római korig nyúlik vissza, 
Budapest fürdőinek egyik virágkora pedig 
a  török hódoltság  150 éves korszakához 
köthető, amikor sorra épültek a fürdők a 
Gellért-hegy lábánál az akkori Budán.

Négy fürdő a török kor óta működik
Az akkoriban fürdőként és gyógyászati 

célból használt hévizeket jelenleg is a világ 
legjobb fürdői között tartják számon. A 

Rudas, a Király, a Császár és a Rác fürdő a 
török idők óta működik Budapesten. A város 
egyik legnépszerűbb fürdője a Gellért Hotel 
melletti Gellért Spa, amelynek a 13. század 
óta használt forrásaira 1918-ban Art Nouveau 
stílusú fürdőt építettek.

A Széchenyi Gyógyfürdő a gazdag források 
és termálfürdők között a legnagyobb, három 
szabadtéri és tizenöt fedett medencéjét a 
téli napokon természetes úton fűtik. Mivel a 
Széchenyi termálvize szulfátot, kálciumot, 
magnéziumot, karbonátot, fluoridot és 
metabórsavat tartalmaz, elsősorban az 
ízületi betegségekre, továbbá ortopédiai és 
baleseti utókezelésekre ajánlják. 

Császár: A mai Császár Fürdő török részét 

a hódoltság korában Veli bej fürdő néven 
ismerték. A Császárt, Budapest legrégebbi 
fürdőjét a 16. században a törökök építették. 
Annak ellenére, hogy számos alkalommal 
kiegészítették, a mai napig sikerült megőrizni 
az eredeti állapotát. 

Király: A Király hagyományos törökfürdő, 
amely nyolcszögletű tetejével a török 
fürdőkultúra építészeti sajátosságait idézi.  
A Király fürdő medencéiben 26 és 40 fok 
közötti hőmérsékletű termálvíz, szauna, spa 
és masszázsrészleg is van. 

Rác: A 16. századból fennmaradt 8 ezer 
négyzetméteres törökfürdő az Osztrák-
Magyar Monarchia idejében épült, amelynek 

császári medencéi és zuhanycsarnoka 
építészetileg kiemelkedő, az UNESCO világ 
örökség részét képezi. 

Rudas: Az oszmánok által 1541-ben 
meghódított Budapest központjában az 
1566-1572 között Sokullu Mehmet basa 
idejében építetett Rudas fürdő napjainkig 
az eredeti formáját megőrizve fennmaradt 
kevés oszmán kori műemlékek egyike. A hat 
gyógymedencével és egy úszómedencével 
rendelkező Rudasban a jeges víztől a 
szaunáig, a szoláriumtól a sárfürdőn át a 
masszázsig számos különleges szolgáltatás 
elérhető. A fürdő, melyben tovább élnek az 
oszmán kori hagyományok, külön napokon 
fogadja a női és férfi vendégeket.      
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ZİNCİR KÖPRÜSÜ

ESTERGON KALESİ

Avrupa’nın en iyi 
ışıklandırılan 
şehri Budapeşte

Budapeşte’de gezilecek yerlere 
bakıldığında ilk olarak Kahramanlar 
Meydanı’ndan bahsetmek gerek. 1896 
yılında yapılan Kahramanlar Meydanı, 
şehrin merkezinde yer alıyor. Her devlet 
adamı geldiğinde mutlaka Kahramanlar 

Meydanı’na uğruyor. Meydanda siyasi 
ve dini liderlerin heykelleri bulunuyor. 
Özellikle ülke adına iyilik yapan isimlerin 
de heykelleri bulunuyor. Meydan aynı 
zamanda konser gibi çeşitli etkinliklere 
de ev sahipliği yapıyor. 

Budapeşte’nin en şık yapılarının başında 
geliyor. Şehirde çok güzel köprüler var 
ama en ilgi çekeni Zincir ya da bilinen 
adıyla Aslanlı Köprü… Özellikle akşam 
hava karardığında üzerinde yanan ışıklarla 
Tuna Nehri’nin üzerinde parlar. Ünlü İngiliz 
mimar William Tierney Clark tarafından 
yapılan köprünün her iki girişinde aslan 
heykelleri bulunuyor. Köprüden yürüyerek 
şehrin her iki yakası olan Buda ve Peşte’ye 
geçebilirsiniz. 375 metre uzunluk, 16 metre 
genişlikte olan Zincir Köprüsü, şehrin iki 
yakasından da güzel bir görüntü sunuyor. 
Macar Hanedanı’nın armalarıyla süslü olan 
köprüde yer alan taş aslanlar her iki yakada 
yapıyı korumak için nöbet tutuyor.

Buda Kalesi şehrin en büyük çekim merkezi. Buda tarafında tepede şehre hakim bir 
konumda bulunan kale, dünya mirası listesinde yer alıyor. Şehrin panoramik görüntüsünü 
izleyebileceğiniz en iyi nokta olan bu yer, daha oraya ulaşmadan göğe yükselen yeşil 
kubbesinden kendini belli ediyor. Bu görkemli yapının içinde, Macaristan Ulusal Galerisi, 
Milli Kütüphane ve Budapeşte Tarih Müzesi bulunuyor. Ayrıca Buda Kalesi’ni çevreleyen 
caddenin adı da Mustafa Kemal Atatürk.

Estergon Kalesi, 1241’de yaşanan Moğol 
İstilası’na kadar Macar Krallığı’nın idari 
ve dini merkezi olarak işlev gördü. Tuna 
Nehri kıyısında bulunan Estergon Kalesi, 
Budapeşte’ye yaklaşık 60 kilometre 
uzaklıktaki Estergon şehrinde yer alıyor. 
Uzun yıllar Osmanlı hakimiyetinde kalan 
bu tarihi kalenin geçmişi 10’uncu yüzyıla 
dek uzanıyor. Ülke tarihinde oldukça 
önemli bir yere sahip olan Estergon Kalesi, 
Tuna Nehri manzarasıyla da turistlerin ilgi 
odağı oluyor.

KAHRAMANLAR MEYDANI

BUDA KALESİ

Budapeşte, ticaret, finans, 
medya, sanat, moda, araş-
tırma, teknoloji, eğitim ve 

eğlence alanlarında önde gelen bir 
küresel şehir. Avrupa’da en hızlı ge-
lişen İnovasyon Kentleri en iyi 100 
endeksi sıralamasında en yüksekte 
yer alan Orta ve Doğu Avrupa kenti. 
Budapeşte, Orta ve Doğu Avrupa’da 
piyasa değeri bakımından en büyük 
ikinci borsaya sahip.

Popüler bir turizm merke-
zi olan Budapeşte, Euromoni-
tor İnternational’ın 2012 yılında-
ki anketine göre, globalde 27’inci 
ve Avrupa’nın en çok ziyaret edi-
len yedinci şehri. 2016 yılında 
Budapeşte’yi yaklaşık 10 milyon 
turist ziyaret etti. Budapeşte; Tu-
na Nehri kıyısı, Buda Kalesi Ma-
hallesi, Andrassy Bulvarı, Kah-
ramanlar Meydanı’nın yanı sıra 
Londra’dan sonra dünyanın en es-
ki ikinci Millennium yeraltı tren 
yolu gibi birkaç dünya mirası ala-
nı bulunuyor. Budapeşte’nin Tu-
na Nehri boyunca merkezi bölgesi, 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
alındı. Dünyanın en büyük termal 

mağara sistemi ve Dohany Cadde-
si’ndeki Avrupa’nın en büyük sina-
gogunun yanı sıra globalde üçüncü 
büyük parlamento olan Macar par-
lamentosu önemli yerler arasında. 
Budapeşte, ayrıca Orta Avrupa’nın 
finansal merkezi ve dünyanın en 
büyük 58’inci GSYİH üreticisi. 
Dünyanın en eski ikinci yeraltı tren 
hattı olan Budapeşte yeraltı treni 
1.3 milyon, Budapeşte tramvay şe-
bekesi ise günde 1.1 milyon yolcuya 
hizmet veriyor. 

Macaristan’ın başkenti Budapeş-
te, özellikle akşam saatlerinde dün-
yanın en güzel şehirlerinden biri 
oluyor. Zincir Köprüsü, Parlamen-
to Binası ve Buda Kalesi gibi yapılar 
ışıltılı bir hal alıyor. Öyle ki, yıllar 
önce Avrupa’nın en iyi ışıklandırı-
lan şehri seçilmiş. Tuna Nehri’nin 
ikiye ayırdığı Budapeşte’ye hangi 
mevsim gidilirse gidilsin etkileyici 
bir atmosferle karşılaşıyorsunuz. 
Yapıların güzelliği sayesinde şehir, 
dünyanın her yerinden turist ağır-
lıyor. Osmanlı’nın 146 yıllık yöneti-
minde kalan şehir, bu nedenle o dö-
nemlerin izlerini taşıyor.
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Budapest a világ egyik vezető globális városa a kereskedelem, a 

pénzügy, a média, a művészet, a divat, a kutatás, a technológia, 

az oktatás és a szórakozás terén. A leggyorsabban fejlődő európai 

innovatív városok 100-as listáján a legelőkelőbb helyen szereplő közép-

kelet-európai város. Budapest, a piaci érték szempontjából a második 

legnagyobb tőzsdével rendelkezik Közép- és Kelet-Európában.

Budapest, amely népszerű turisztikai célpont, az Euromonitor 

International 2012-es felmérése szerint globálisan a 27., Európában 

a hetedik leglátogatottabb város. 2016-ban több, mint tízmillió 

vendégéjszakát töltöttek el. Budapesten számos olyan hely található, 

amely a világörökség része; ilyen a Duna rakpartja, a Budai Várnegyed, az 

Andrássy út, a Hősök tere, valamint a Millenniumi földalatti vasút, amely 

világ második legrégebbi metróvonala. Budapest Duna menti belvárosa 

szintén az UNESCO Világörökség része. A világ legnagyobb termál-

barlangrendszere és Európa legnagyobb zsinagógája, a Dohány utcai 

Zsinagóga, valamint a világ harmadik legnagyobb parlamentje a Magyar 

Országház a legjelentősebb helyek közé tartoznak. Budapest továbbá 

Közép-Európa pénzügyi központja és a világ 100. legnagyobb GDP-

termelője. A világ második legrégebbi metróvonala, a budapesti metró 

1,3 millió, míg a budapesti villamos hálózat naponta 1,1 millió utast szállít.

Magyarország fővárosa, Budapest különösen az esti órákban, a 

világ egyik legszebb városa. Az építmények, mint például a Lánchíd, 

az Országház és a Budai Vár csillogó fényárban úsznak. Olyannyira, 

hogy pár évvel ezelőtt Európa legszebben kivilágított városának 

választották. A Duna által kettészelt Budapestre mindegy melyik 

évszakban látogatunk el, mindig lenyűgöző atmoszféra vár. Az 

épületek szépségének köszönhetően a világ minden tájáról érkeznek 

turisták. A törökök számára is ideális hely. A város 146 évig oszmán 

uralom alatt volt, ezért ennek a korszaknak is hordozza nyomait.

HŐSÖK TERE
A budapesti nevezetességek közül, először a Hősök terét 

kell megemlítenünk.  Érkezésekor minden államférfi, feltétlen 

megáll a Hősök terén is. A téren politikai és vallási vezetők 

szobrai láthatók. Főleg az ország javát szolgáló nevek szobrai 

találhatóak. A széles területen elterülő téren, mindegy, hogy 

éjjel legyen vagy nappal, a turisták minden napszakban 

látogatást tesznek. A tér számos rendezvénynek, többek 

között koncerteknek is helyet ad. 

LÁNCHÍD
Budapest egyik legelegánsabb építménye. A városban 

sok gyönyörű hidat találunk, de a legérdekesebb a Lánchíd 

vagy ismertebb nevén az Oroszlános híd. Különösen este 

sötétedéskor ragyog a Duna felett, amikor kigyúlnak rajta 

a fények. A híres brit építész, William Tierney Clark által 

épített híd mindkét lábánál oroszlán szobrok vannak. A 

hídon gyalogosan is át lehet sétálni a város mindkét oldalára, 

Budára és Pestre. A 375 méter hosszú és 16 méter széles 

Lánchíd gyönyörű kilátást kínál a város mindkét oldaláról. 

A magyar címerrel díszített híd mindkét oldalán őrt állva, 

kőoroszlánok védik a szerkezetet.

BUDAI VÁRNEGYED
A Budai Vár a város legnagyobb látványossága. A Világörökség 

listáján szereplő Vár, a budai oldal magaslatáról uralja a várost. Ez a 

legkiválóbb pont a város panorámás kilátásának megtekintésére, de 

égbe nyúló zöld kupolájával már akkor felhívja magára a figyelmet még 

mielőtt odaérnénk. Ebben a fenséges épületegyüttesben található a 

Nemzeti Galéria, a Nemzeti Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum. 

Emellett a Budai Várat körülvevő utca neve Mustafa Kemal Atatürk utca.

ESZTERGOMİ VÁR
Az Esztergomi vár a Magyar Királyság adminisztratív és vallási 

központjaként szolgált az 1241-es tatárjárásig. A Duna partján található 

Esztergomi Vár, Budapesttől 60 kilométerre, Esztergom városában 

található. Ennek a hosszú évekig oszmán uralom alatt álló történelmi 

erődnek a múltja, a 10. századra nyúlik vissza. Az Esztergomi vár, 

amelynek fontos helye van az ország történelmében, Dunára néző 

panorámájával szintén a turisták figyelmének középpontjában áll.

ORSZÁGHÁZ
A budapesti Parlament épülete, a közép-európai országok 

közé tartozó Magyarország fővárosának, Budapestnek egyik 

leglátványosabb és legnevezetesebb épülete. A város jelképének 

számító Országház, a pesti oldalon található, a Dunára néző kilátással. 

Németország és az Egyesült Királyság parlamentjei után Európa 

harmadik legnagyobb országháza is egyben.

A Parlament épülete 18 ezer négyzetméteren terül el, összesen 691 

szobája 233 szoborral díszített. Az épület díszítéseiben 40 kg arany 

került felhasználásra. Ezek közül leglátványosabb az Országgyűlés 

terme, valamint a Kupolacsarnok. Az épület homlokzatát a magyar 

uralkodók 88 szobra díszíti.

Az Országház belsejét Magyarország legjobb művészei díszítették. 

Lenyűgöző a neogótikus gránit korinthoszi oszlopaival, az aranyozott 

díszítésekkel és a Lotz Károly által készített mennyezeti freskókkal. 

Szintén az épületben található a Szent Korona, amelyet a pápa 1000 

tájt küldött, a magyaroknak a kereszténység felvétele alkalmából.

BALATON
A csodálatos panorámával büszkélkedő Balaton, a Közép-Európa 

legnagyobb tava címmel bír. A Balaton, más nevén a Magyar Tenger, 

kissé enyhíti a magyarok a tenger iránti vágyakozását. A Balaton, amely 

környékén számos szálloda és egyéb szálláshely található, tavasszal és 

nyáron meglehetősen zsúfolt és nyüzsgő hangulatot áraszt.

VÁSÁRLÁS BUDAPESTEN
Budapest bőségesen kielégíti a vásárolni kívánók vágyát. 

Különösen Budapest legforgalmasabb sétálóutcájában, a Váci 

utcában található üzleteket fogják nagyon szeretni. Ezek legtöbbjében 

Budapesttel kapcsolatos ajándéktárgyakat lehet találni.

ÉTEL-ITAL BUDAPESTEN
Budapest nagyon multikulturális jellegű. A magyar konyhára 

hatással voltak a szomszédos és a közeli országok, így a városban 

széles palettán vannak jelen a közel-keleti, a török, a kínai, az olasz 

és az indiai éttermek. Természetes, hogy a sok húsételt magában 

foglaló magyar kulináris kultúra hallatán a “halal” ételeket keresők 

nyugtalankodhatnak, azonban mind az iszlám szokásoknak 

megfelelően vágott “halal” ételeket felszolgáló éttermek, mind a 

vegetáriánus éttermek gazdag választékot kínálnak a “halal” ételeket 

kereső turisták számára. A városban akár az utcákon, akár a luxus 

éttermekben is jól lehet lakni. Az éttermekben, a gulyás szerepel a nemzeti 

ételek litájának élén. Tulajdonképpen a mi “kul aşı” levesünkkel azonos. A 

régióra jellemző desszertek közül, a kürtőskalács is a népszerű édességek 

közé tartozik. A faszénparázson forgatva sütött tészta, különleges ízű. 

Továbbá, ha vannak olyan dolgok, amelyek a világon a magyar szót 

hallva eszünkbe jutnak, annak egyike kétségkívül a Tokaji bor. Ez az 

egyik leghíresebb bor a világon. Magyarország kivételével a világon sehol 

máshol nem termelik.

Európa legszebben kivilágított városa, Budapest

BUDAPEŞTE’DE ALIŞVERİŞ

Orta Avrupa ülkelerinden Macaristan‘ın 
başkenti Budapeşte‘nin en görkemli ve 
en çok ilgi gören binalarından. Şehrin 
sembolleri arasında yer alan Parlamento 
Binası, Peşte tarafında, Tuna Nehri’ne 
bakıyor. Almanya ve İngiltere Parlamento 
binalarından sonra, Avrupa’nın en büyük 
üçüncü parlamento binası aynı zamanda.

Parlamento binasında 18 bin 
metrekare alana yayılıyor ve 233 heykelin 

süslediği toplam 
691 odaya sahip. 
Bina süslemelerinde 
40 kilogram altın 
kullanılmış. Ulusal 
Meclis Salonu ve 
Kubbeli Salon bunlar 
içinde en gösterişli 
olanları. Bİnanın 
cephesi, Macar 
hükümdarlarının 88 

adet heykelleriyle süslenmiş.
Parlamento binasının içi, Macaristan’ın 

en iyi sanatçıları tarafından dekore 
edilmiş. Neo-Gotik granit Korint sütun, 
yaldızlı süsler ve Károly Lotz tarafından 
yapılan tavan boyamaları ile etkileyici. 
Macarların hristiyanlığı kabulü ile 1000 
yılında papa tarafından gönderilen kutsal 
taç da bu binada bulunuyor.

Budapeşte alışveriş açısından 
misafirlerini fazlasıyla 
memnun eden bir şehir. 
Özellikle Budapeşte’nin en 
canlı sokağı olan Vaci Utca’daki 
mağazaları çok seveceksiniz. 
Dükkanların çoğunda ayrıca 
Budapeşte’ye özgü hediyelik 
eşyaları da bulabilirsiniz.

Göz alıcı manzarasıyla öne çıkan Balaton 
Gölü, Orta Avrupa’nın en büyük gölü 

unvanına sahip. Macar Denizi (The 
Hungarian Sea) olarak da bilinen Balaton 
Gölü, denize kıyısı olmayan Macaristan’ın 

denize olan hasretini biraz da olsa 
dindiriyor. Çevresinde çok sayıda pansiyon 

ve otel de bulunan Balaton Gölü, yaz ve 
bahar aylarında oldukça kalabalık ve 

hareketli bir atmosfere bürünüyor.

Budapeşte çok kültürlü bir yapıya sahip. 
Macar mutfağı komşu ve yakın ülkelerden 
etkilenmiş şehirde Ortadoğu, Türk, 
Çin, İtalyan, Hint Restoranı seçenekleri 

çok fazla. Mutfak kültürünün bol bol et 
içermesinden dolayı helal gıda arayışında 
olanların endişelenmesi normal ancak hem 
islami usüllere göre kesilmiş helal gıda 
servis eden restoranların varlığı, hem de 
vejeteryan lokantaları helal gıda arayışında 
olan turistlere zengin bir seçenek sunuyor.
Şehirde lüks restoranların yanı sıra 
sokaklarda bile karnınızı doyurabilirsiniz. 
Bir restorana gittiğinizde milli yemeklerin 
başında gulaş yer alıyor. Aslında bizim kul 
aşı çorbası ile aynı. Bunun yanı sıra bölgeye 
özgü olan Kürtős Kalács tatlısı da sevilen 
tatlılar arasındadır. Bu tatlı kömür ateşi 
üzerinden döndürülerek pişirilen bir tatlıdır.

PARLAMENTO BİNASI

BUDAPEŞTE’DE YEMEK

BALATON GÖLÜ
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Magyarország a sport rendezvényeket az állami 
politika részévé tette. A Magyar Kormány Orbán 
Viktor miniszterelnök vezetésével proaktív 
tevékenységet folytat a jelentős nemzetközi 
sport rendezvények Magyarországon történő 
rendezése érdekében, hogy az ország tekintélyét 
és népszerűségét növelje az Európai Unióban.

Ebben az ügyben figyelemre méltó egyik 
lépés a   2017-ben Budapesten megrendezésre 
került úszó világbajnokság volt. Korábban az 
eseményt a mexikói Guadalajara városában 
tervezték megrendezni, ugyanakkor a mexikói 
Úszó Szövetség pénzügyi forrás hiányára 
hivatkozva lefújta az eseményt, és a rendezvény 
házigazda nélkül maradt.

Az ügyben Orbán Viktor miniszterelnök azt 
nyilatkozta, hogy a Nemzetközi Úszó Szövetség 
(FINA) segítség kérését nem hagyja figyelmen 
kívül. Orbán magabiztosan kijelentette: “A 
világon nincs olyan nagy rendezvény, amit nem 
tudnánk megszervezni Budapesten.” Így a júliusi 
FINA Úszó Világbajnokság Budapesten sikeresen 
lezajlott.

A történelem nyolcadik 
legtöbb érmét szerző országa

Bár sokan nem tudják, de Magyarország a 
nemzetközi mérkőzéseknél óriási eredményeket 
ért el és számos rendezvényt felejthetetlenné 
tevő sikerrel bonyolította le. Például a 
népességéhez képest Magyarország a 
történelem legsikeresebb országai közé kerülve 
a nyári játékok során 172 aranyat és összesen 
491 érmet szerzett. Magyarország ezzel az 
eredménnyel a történelem nyolcadik legtöbb 
érmét gyűjtő országa lett. Az olimpiai játékokon 
26 alkalommal résztvevő Magyarországot 
az érmek számában csak Németország, 
Olaszország, Franciaország, Kína, Anglia, 
Szovjetunió és USA előzte meg.

A birkózó világbajnokságnak 
ismét Magyarország adott otthont 

2018 októberében ismét Magyarország adott 
otthont a birkózó világbajnokságnak. Budapest 
kedvelt helyszíne a sportág eseményeinek. 
Az idén a résztvevők összesen 88 országból 
890 versenyzővel érkeztek, és 55 ország vette 
át a sportesemény közvetítését. A verseny a 
férfiaknál két fogásnemben, kötött- (greco 
roman) és szabadfogásban (free style), míg a nők 
esetében szabadfogásban zajlott. Országaink 
viszonylatában a 82 kg kötöttfogású döntőben 
a török Emrah Kuş lépett a szőnyegre, magyar 
ellenfele, Bácsi Péterrel szemben már 3-0-ra 
is vezetett, azonban a magyar versenyzőnek 
szoros, izgalmas küzdelemben 3-4-re sikerült 
fordítania, és ezzel megszereznie a győzelmet.

Macaristan, spor organizas-
yonları konusunu bir dev-
let politikası olarak ele al-

maya başladı. Ülkenin itibarını ve 
popülerliğini özellikle Avrupa Birli-
ği içinde artırmak isteyen Macaris-
tan Başbakanı Viktor Orbán  yöne-
timindeki Macar hükümeti, önemli 
spor organizasyonlarını alabilmek 
için proaktif bir politika izliyor.

Bu konuda dikkat çeken en önemli 
adımlardan bir tanesi de 2017 yılın-
da Budapeşte’de düzenlenen Dünya 
Yüzme Şampiyonası’na ev sahipliği 
yaptı. Daha önce Meksika’nın Gua-
dalajara şehrinde gerçekleştirilece-
ği açıklanan ancak Meksika Yüzme 
Federasyonu’nun kaynak bulamadı-
ğı gerekçesiyle iptal etmek zorunda 
kaldığı ev sahipliği boşta kalmıştı.

Bu konuda devreye giren Macaris-
tan Başbakanı  Viktor Orbán, Dünya 
Yüzme Konfederasyonu’nun (FINA) 
yardım çağırısına sessiz kalmaya-
caklarını açıkladı. Orbán, “Dünya-
da Budapeşte’de düzenlenemeye-
cek hiçbir büyük organizasyon yok” 
diyerek iddiasını belirtti. Böylece 
Temmuz ayındaki FINA Dünya Yüz-
me Şampiyonası, Budapeşte’de so-
runsuz bir şekilde düzenlendi.

Tarihin en çok madalya 
toplayan sekizinci ülkesi oldu
Macaristan, dünyada tam olarak bi-
linmese de uluslararası spor müsa-
bakalarında çok büyük başarıların 
altına imza atan bir ülke ve bir çok 

organizasyonda tam anlamıyla ‘unu-
tulmaz’ ifadesiyle tanımlanabilecek 
başarılara imza atmış durumda. Ör-
neğin, nüfusuna oranla tarihin en ba-
şarılı spor ülkeleri arasına adını yaz-
dıran Macaristan, yaz olimpiyatla-
rında 172 tanesi altın olmak üzere 
toplam 491 madalyanın sahibi oldu. 
Macaristan bu derecesiyle tarihin en 
çok madalya toplayan sekizinci ül-
kesi olmayı başardı. Olimpiyatlara 
26 kez katılan Macaristan’ı, madalya 
sayısı olarak sadece; Almanya, İtal-
ya, Fransa, Çin, İngiltere, Sovyetler 
Birliği ve ABD geride bırakabildi.

Sutopuna damga vurdu
Başka ülkelerde bulunan bir spor da-
lı olmasına rağmen sutopu deyince 
dünyada akla ilk gelen ülke Macaris-
tan denilse yanlış olmaz herhalde. 
Macaristan bu spor dalında bugüne 
kadar, 12 Avrupa şampiyonluğunun 
yanı sıra üç dünya ve dokuz da olim-
piyat şampiyonluğu kazandı. Ülkeye 
sutopunun girişi ise 1900’lü yıllara 
kadar dayanıyor. Budapeşte Üniver-
sitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Arpad 
Fuzzesry, İngiltere’ye yaptığı ziya-
rette gördüğü su topu sporunu ülke-
sine getirirken, aynı zamanda su to-
pu sporunun tarihini Macaristan’ın 
yazmasının da ilk adımını atmış ol-
du. Kuşkusuz Macaristan’ın su to-
pundaki başarısının altyapısında, 
ülkenin genel olarak su sporları-
na yatkınlığı geliyor. Özellikle; yüz-
me, atlama, dalış, su altı hokeyi de 
Macaristan’da en az su topu kadar 
ilgi görüyor.

Üstelik bu başarıları deni-
ze ulaşımı olmadan sağlaması, 
Macaristan’ın su sporlarında kazan-
dığı başarının önemini bir kat daha 
artırıyor. Buna karşılık sıcak su kay-
naklarına kolay ulaşılabilirliği, ka-
palı yüzme havuzu sayısı ve yüzme 
eğitiminin çok yüksek olması, bu ba-
şarıların temel unsurları arasında 
gösteriliyor. Başarıyı getiren bir di-
ğer unsur ise Macaristan’da çocukla-
rın çok erken yaşlarda yüzme sporu-
na başlamaları. Spora erken yaşlarda 

başlayan çocuklar, devletin sağladığı 
yüzme havuzu imkanlarıyla birlik-
te, su kültürüne çabuk adapte oluyor. 

Bir görüşe göre de hentbol kültürü-
nün de yaygın olduğu Macaristan’da, 
yüzme ve hentbolu birleştiren su to-
puna çocukların daha yatkın olma-
ları sağlanıyor. Uzmanlara göre, ya-
pılması en zor sporlardan biri olan 
sutopunun tarihine geçmek, spor 
kültürü en yüksek olan ülkelerden 
birçoğu için mümkün olmadı. Maca-
ristan bunu gerçekleştirirken, genç-
lerini kendi kültüründen ve genle-
rinden gelen unsurlarla birleştirip, 
fizik kalitesi yüksek olan sporda söz 
sahibi oldu.

Macaristan’da spor devlet 
politikası haline geldi

Magyarországon a sport a 
nemzeti politika részévé vált

Macaristan Ekim 2018’de Dünya Güreş 
Şampiyonası’na yeniden ev sahipliği 

yaptı. Budapeşte spor branşlarının 
organizasyonlarında gözde bir yer. 

Bu yıl toplam 88 ülkeden 890 sporcu 
müsabakalarda yer aldı ve 55 ülke 

spor organizasyonunu televizyondan 
yayınladı. Müsabakalar erkeklerde 

grekoromen ve serbest güreş olarak iki 
stilde, kadınlarda serbest güreş stilinde 

gerçekleşti. Türkiye ve Macaristan 
açısından 82 kilogram grekoromen 

güreş finalinde Türk güreşçi Emrah Kuş 
mindere çıktı, Macar rakibi Péter Bacsi’ye 

karşı müsabakada 3-0 öndeydi, ancak 
Macar güreşçi puanı 3-4’e çevirdi ve 
böylece zaferi elde eden taraf oldu. 

Dünya Güreş Şampiyonası’na 
yeniden ev sahipliği yaptı






