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I. KÜNYE 

Yönetim Biçimi Cumhuriyet 

BaĢkent  BudapeĢte 

Yüzölçümü 93.028 km² (K: CIA Factbook)  

Nüfus 9.771.827 (K: CIA Factbook, 07. 2020 tahmini) 

Para Birimi Forint (HUF)  

(1 EUR= 0,003 HUF/ 1 HUF= 0,0030 TL/1 

HUF= 0,019 TL ) 

Dil Macarca, ülkede ikinci olarak yaygın dil ise 

Almanca’dır.  

Din Nüfusun  %70’i Katolik, %25’i Protestan, %3’ü 

Ortodoks’tur. Ayrıca küçük topluluklar halinde 

Musevi ve Müslümanlar da bulunmaktadır. 

Etnik Yapı  % 96 Macar, % 2 Roma, Alman (%1), Slovak 

(%0,3), Hırvat (%0,3), Romen (%0,2), Sırp 

(%0,1), diğer (%0,1) 

Elektrik Altyapısı Macaristan’da standart voltaj 230 V’dur. 

Standart frekans ise 50 Hz.dir. Elektrik arzı 

düzenlidir, kesinti çok nadir görülür. 

Ġklim Karasal iklim özellikleri göstermektedir. Yıllık 

ortalama sıcaklık 9.7 °C'tır. KıĢın ortalama 

sıcaklık 0'dan −15 °C'ye değiĢirken yazları ise 

27°C ile 32 °C arasında olmaktadır. En soğuk 

ay Ocak, en sıcak ay ise Temmuz'dur. 

Yerel Saat GMT+1 Macaristan’da kıĢ saati 

uygulanmaktadır.  

Telefon Kodu Telefon kodu +36’dır.  Ulusal kodlar ise 

BudapeĢte 1, Abasar 37, Baja 79, Debrecen 52, 

Fertoboz 99’dur.  

Resmi Tatiller ve ÇalıĢma Saatleri 1 Ocak- Yeni Yıl/ 15 Mart- Ulusal Bayram/ 24-25 

Nisan Paskalya Bayramı/ 1 Mayıs- ĠĢçi Bayramı/ 

12-13 Haziran Dini Bayram (Pünkösd, 

Pentecost)/ 20 Ağustos- Anayasa Günü/ 23 

Ekim- Cumhuriyet Bayramı/ 1 Kasım Bütün 

Azizler Günü/ 25-26 Aralık- Noel/ 31 Aralık Yeni 

Yıl Arifesi ülkenin resmi tatilleridir. 

Devlet daireleri Pazartesi’den Cuma’ya 8:00-

16:30, bankalar Pazartesi’den Cuma’ya 08.00-

15.00 saatleri arasında çalıĢmaktadır. (Kaynak: 

T.C. Ticaret Bakanlığı) 
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UlaĢım Ġstanbul’dan Macaristan’ın baĢkenti BudapeĢte’ye 

Türk Hava Yolları aracılığıyla haftanın 6 günü 

günde 3, haftanın 1 günü de günde 2 tarifeli uçuĢ 

bulunmaktadır. Pegasus Hava Yolları aracılığı ile 

haftanın her günü BudapeĢte’ye bir tarifeli uçuĢ 

bulunmaktadır.  

Üye Olduğu Uluslararası KuruluĢlar

  

BirleĢmiĢ Milletler, NATO, Avrupa Birliği, Avrupa 

Konseyi, Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği TeĢkilatı, 

OECD, DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü), EBRD 

(Avrupa Ġmar ve Kalkınma Bankası), IAEA 

(Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), ILO 

(International Labour Organization), IMF, SECI 

(Güneydoğu Avrupa ĠĢbirliği GiriĢimi), ViĢegrad 

Dörtlüsü. (Kaynak: T.C: DıĢiĢleri Bakanlığı)  

Coğrafi Konum Macaristan’ın yüzölçümü 93.028 km2 dir. Nüfus 

yoğunluğu km2 ye 108,3 kiĢi ile Fransa ve 

Polonya ile aynıdır. Genellikle düz bir satıha sahip 

olan ülke Tuna ve Tizsa nehirleri ile üç eĢit 

parçaya bölünmektedir. Macaristan’ın komĢuları 

ise batıda Avusturya ve Slovenya, kuzeyde 

Slovakya, doğuda Romanya ve Ukrayna, güneyde 

Sırbistan ve Hırvatistan'dır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 
Günümüzde yaĢayan  Macarların üçü dört Türk kavmin birleĢmesinden doğmuĢtur. 

Bunlar; Onogurlar, Ugorlar, Hunlar ve Kavar Hazarları’dır. Macarlar günüzümüzde 

yaĢadıkları bölgeye 9. yüzyılda Transilvanya’ya gelerek yerleĢmiĢlerdir. Bölge 13. yüzyılda 

Moğol istilasına maruz kalmıĢtır. 15. ve 16. yüzyıllarda bölgede Osmanlı - Macar 

mücadeleleri yaĢanmıĢtır. Osmanlı bölgedeki ilerleyiĢini 1556’ya kadar devam ettirmiĢtir. 

Ülkenin doğu toprakları ve Erdel Beyliği Osmanlı Devleti'ne vergi vermeyi kabul ederek, 

Osmanlı'nın üstünlüğünü tanınmıĢtır. BaĢkent Buda ve geri kalan orta Macaristan 

toprakları Osmanlı Devleti'nin bir eyaleti yapılmıĢtır.  

 

Ülkenin büyük bir bölümü bu savaĢlar süresince tahrip olarak  küçük yerleĢim birimlerinin 

birçoğu tümüyle yıkılmıĢtır. Aynı dönemde Macaristan üzerinde hâkimiyet kurmak için 

uğraĢ veren bir baĢka devlet de Avusturya’dır. Protestan Avusturya'yı istemeyen Tökeli 

Ġmre önderliğindeki Macarlar ayaklanmıĢ ve Osmanlı Devleti'nden yardım istemiĢlerdir. 

Veziriazam Merzifonlu Kara Mustafa PaĢa komutasında Osmanlı Ordusu Avusturya 

üzerine sefere çıkmıĢtır. Bu seferde bozguna uğrayan Osmanlı Ordusu, bu dönemden 

sonra bölgede hep toprak kaybetmeye baĢlamıĢ ve  bunun üzerine Papa önderliğinde 

Kutsal Ġttifak Osmanlı'yı Avrupa'dan tümüyle çıkartmak için saldırıya geçmiĢtir.  Avusturya 

Buda'yı yeniden ele geçirerek birkaç yıl içinde TemeĢvar ve çevresindeki bölgeler dıĢında 

tüm Macaristan Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmıĢtır. Ġngiltere ve Hollanda ara 

buluculuğunda, Lehistan, Venedik, Avusturya ve Osmanlı arasında imzalanan Karlofça 

AntlaĢması ile bu toprak değiĢiklikleri resmen kabul edilmiĢtir. 1718 yılında Pasarofça 

AntlaĢması ile birlikte TemeĢvar'da elden çıkarak Macaristan bütünüyle Osmanlı'dan 

ayrılmıĢtır. Yeni baĢkent Pozsony, yani bugünkü Bratislava olmuĢtur.  

 

I. Dünya savaĢına kadar kesintilerle de olsa imparatorluk tarihi devam etmiĢtir. 16 Kasım 

1918’de Cumhuriyet ilan edilmiĢtir. I. Dünya SavaĢı sonunda 1920 Trianon AntlaĢmasıyla 

Macaristan topraklarının bir kısmını kaybetmiĢtir. Macaristan kaybettiği topraklarını geri 

kazanmak amacıyla II. Dünya savaĢına katılmıĢtır. II. Dünya savaĢında Almanya’nın 

yanında yer alması sonucu ile Sovyet Rusya  Macaristan’ı ele geçirmiĢ ve Sovyet 

Rusya’nın iĢgali sonucu Macaristan’da 1947 ve 1989 yılları arası komünist yönetim 

anlayıĢı benimsenmiĢtir. 1989 tarihinde parlamenter demokrasi rejimine geçen 

Macaristan, bu tarihten sonra merkezi planlamaya dayalı ekonomiden serbest piyasa 

ekonomisine geçiĢ amacıyla kapsamlı bir ekonomik dönüĢüm süreci baĢlatmıĢtır. 

 

31 Mart 1994 tarihinde tam üye olmak üzere Avrupa Birliği’ne baĢvuran Macaristan’ın AB 

üyelik süreci de Macaristan ekonomisine göreceli bir dinamizm kazandırmıĢtır. Bu süreçte 

liberalleĢme, özelleĢtirme ve istikrarın sağlanması öncelikleri oluĢturmuĢtur. 90’lı yılların 

baĢında dıĢ ticaretle ilgili idari engeller kaldırılmıĢ, doğrudan yabancı dıĢ yatırımlar için 

uygun ortam yaratılmıĢ, dövizle iĢlemler aĢamalı olarak liberalleĢtirilmiĢ, Macar para birimi 

Forint 1996’da konvertibl hale getirilmiĢ ve dövizle iĢlemlerin liberalleĢtirilmesi süreci 

2001’de tamamlanmıĢtır. 

 

2004 yılında AB’ye tam üye olan Macaristan, geçtiğimiz dönemde yabancı yatırımcıların 

ilgi odağı olmuĢ, doğrudan sermaye yatırımları ve likidite giriĢleri ile bölge ülkelerine göre 

daha hızlı bir ekonomik baĢarım yakalamıĢtır. Ekonomisi ve demokrasiye geçilmesi 

bağlamında ilerleme sağlanmıĢ olsa da, sürecin henüz tamamlanmadığı görülmektedir. Bu 

bağlamda özellikle, eğitim, sağlık, ulaĢım, belediye hizmetleri gibi alanlara önemli 

miktarda devlet kaynağının aktarılması ve özellikle, bu kaynakların etkinlikten uzak 

kullanımı, ekonomi üzerinde önemli yük oluĢturmuĢtur. 
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Macaristan küresel ekonomik krizden en fazla etkilenen Avrupa ülkesi olmuĢtur. Bunun 

sonucunda ortaya çıkan yüksek bütçe açıkları nedeniyle, ekonomi yavaĢlamıĢ, büyüme 

hızı azalmıĢ ve ekonomik göstergeler giderek olumsuz bir seyir izlemeye baĢlamıĢtır. 

Ekonomideki yavaĢlama eğiliminin, Macar Hükümeti tarafından bütçe açığının 

azaltılmasına yönelik olarak alınan ekonomik önlemlerin yanı sıra, fiyatlar ve ücretler 

arasında iç talebin azalmasına yol açan etkileĢimden kaynaklanmıĢ olabileceği 

değerlendirilmiĢtir. 

 

Son yıllarda Macar ekonomisi, finansal sürdürülebilirlik ile ekonomik istikrarın temini 

yönünde önemli geliĢmeler kaydetmiĢtir. Bu çerçevede, uygulanan mali programlar 

sayesinde, finansal sürdürülebilirlik ile ekonomik istikrarın temini yönünde önemli 

geliĢmeler kaydetmiĢtir. Bu kapsamda, bir taraftan kamu harcamaları azaltılarak Ģeffaf bir 

hale getirilirken bir taraftan da finansal sektörde, bankacılık faaliyetleri takibe alınmıĢ ve 

piyasaları güçlendirmeye yönelik bankacılık düzenlemelerinin çerçevesi oluĢturulmuĢtur. 

Macaristan’ın iç pazarı nispeten küçüktür. Bununla beraber ülke ekonomisi büyüklük 

bakımından halen bölge ülkeleri arasında Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nden sonra 

bölgede 3. sırada yer almaktadır. Macaristan Avrupa’ya ticaret ve yabancı yatırım yolu ile 

sıkı Ģekilde bağlanmıĢ önemli sektörleri ile bölgedeki en açık ekonomiye sahip ülkedir. Mal 

ihracatının ¾’ü AB’ye yapılmaktadır. AB ülkelerinin güçlü talebi ülke ekonomisi üzerinde 

net etkiye sahiptir. Bu durum, batılı üreticilerin üretim faaliyetlerini Macaristan’a 

konuĢlandırmaları sayesinde AB’nin büyüme hızının düĢtüğü ve ülke parası Forint’in 

değerlendiği dönemlerde bile devam etmiĢtir. 

 

Macaristan ekonomisinin nasıl bir seyir izleyeceği, büyük ölçüde bağımlı olduğu AB 

ekonomilerinin göstereceği performansla ve iç talepteki artıĢın büyüklüğü ile yakından 

ilgilidir. Ġhracata yönelik üretim yapan imalat sektörünün göstereceği performansın bu 

hususta belirleyici olacağı düĢünülmektedir. 
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2.1 MACARĠSTAN DIġ TĠCARETĠ 
AĢağıdaki tabloda Macaristan’ın GSYĠH ve KiĢi BaĢı GSYĠH verileri yer almaktadır.  

Tablo 1- Gayrı Safi Yurt Ġçi Hasıla Verileri (Milyon USD) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

GSYĠH 140.558,78 124.529,74 127.507,47 141.510,58 157.882,91 

KiĢi baĢı 

GSYĠH ($) 14.246,11 12.651,57 12.992,38 14.457,61 16.161,98 

GSYĠH 

DeğiĢimi (%) 4,20 -3,85 2,20 4,32 5,09 

Tabloda yer alan yerilere göre Macaristan Gayri Safi Yurt Ġçi Hasıla değeri son 4 yıl 

içerisinde artıĢ göstermiĢtir. Bununla beraber ülkede kiĢi baĢına düĢen GSYĠH miktarı ise 

son 4 yılda artıĢ göstermiĢtir. Macaristan, Doing Business iĢ yapma kolaylığı listesinde ise 

190 ülke içerisinde 52. sırada yer almaktadır. Ayrıca Macaristan yüksek gelire sahip 

ülkeler kategorisi içerisinde yer almaktadır.  

Kaynak: World Bank Data 

Detaylar: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/h/hungary/HUN.pdf) 

 

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/h/hungary/HUN.pdf
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/h/hungary/HUN.pdf


Macaristan’ın dıĢ ticaret verileri incelendiğinde son 5 yılda Macaristan’ın dıĢ ticaret fazlası 

verdiği görülmektedir. Son 5 yıl içerisinde dıĢ ticaret dengesinin düzenli olarak fazla 

vermesine karĢın dıĢ ticaret dengesi düzenli bir Ģekilde artmamıĢ veya azalmamıĢtır. 

Ülkenin ithalat miktarında 2017’den 2018 yılına %10.8, 2018’den 2019 yılına ise %2,03 

artıĢ yaĢanmıĢtır.  

 

Macaristan’ın en çok ithalat yaptığı 20 ticaret ortağı da aĢağıdaki tabloda listelenmektedir.  

7 

Tablo 2- Macaristan’ın DıĢ Ticaret Verileri (Bin USD) 

Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org) 

  Ġhracat  Ġthalat  Hacim  Denge  

2015 100.296.847 90.760.381 191.057.228 9.536.466 

2016 103.071.198 92.044.320 195.115.518 11.026.878 

2017 113.382.077 104.283.799 217.665.876 9.098.278 

2018 123.957.885 117.381.593 241.339.478 6.576.292 

2019 123.617.142 119.815.703 243.432.845 3.801.439 

Tablo 3- Macaristan’ın Ġlk 20 Ticaret Ortağı (Bin USD) 

  ÜLKE  2015 2016 2017 2018 2019 

1 Almanya  23.774.537 24.343.945 27.675.684 30.458.353 29.270.905 

2 Çin  4.776.877 4.868.856 5.291.355 6.377.348 8.349.907 

3 Avusturya 5.997.546 5.890.425 6.438.017 7.165.682 7.388.430 

4 Polonya  5.007.159 5.115.601 5.837.578 6.771.564 6.726.579 

5 Hollanda  4.116.612 4.512.371 5.262.198 6.005.043 6.275.553 

6 Çekya 4.372.657 4.528.783 5.140.034 5.947.120 5.801.465 

7 Slovakya 4.794.848 4.908.775 5.672.029 5.835.962 5.754.341 

8 Rusya  3.642.934 2.631.839 3.574.317 4.604.945 5.054.522 

9 Ġtalya  4.149.563 4.430.148 4.974.185 5.499.152 5.052.231 

10 Fransa  4.575.680 4.491.995 4.198.134 4.375.868 4.336.836 

11 Romanya  2.818.132 2.824.797 3.032.623 3.244.980 3.285.685 

12 Güney Kore  1.434.331 994.170 1.281.778 2.134.456 3.264.904 

13 Belçika  2.125.969 2.148.772 2.313.499 2.800.992 2.778.142 

14 Ġspanya 1.444.681 1.598.905 1.749.227 1.933.958 2.005.824 

15 ABD  1.872.102 1.969.819 2.219.097 2.145.352 1.978.059 

16 Ġngiltere  1.711.449 1.769.294 2.072.694 2.166.945 1.927.169 

17 Ukrayna  1.127.934 1.218.730 1.828.812 1.801.977 1.769.438 

18 Slovenya  1.218.417 1.299.224 1.442.853 1.755.634 1.734.345 

19 Japonya  1.256.089 1.371.440 1.421.113 1.506.607 1.517.132 

20 Türkiye  766.606 794.742 926.730 1.107.958 1.409.083 

Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org) 



Tablo incelendiğinde Macaristan’ın en çok ithalat yaptığı 20 ülke içerisinde sadece Çin, 

Rusya, ABD, Güney Kore, Ukrayna, Japonya ve Türkiye’nin AB üyesi ülkeler olmadığı 

görülmektedir. Macaristan’ın ithalat yaparken hem coğrafi yakınlık unsurunu hem de 

Avrupa Birliği içerisindeki dolaĢım serbestliğini göz önünde bulundurmakta olduğu yorumu 

yapılabilir.  

 

Macaristan’ın Türkiye’den olan ithalat miktarı incelendiğinde de bu sayının 2015 yılından 

beri arttığı gözlemlenmektedir. Söz konusu ithalat miktarı 2015’ten 2019 yılına %83,8 artıĢ 

göstermiĢtir. Türkiye 2019 yılı verilerine göre Macaristan’ın ithalat ortakları arasında 20. 

sırada yer almaktadır.  

 

Macaristan’ın dünyadan en çok ithal ettiği 20 ürün grubu ise aĢağıdaki tabloda yer 

almaktadır.  
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Tablo 4- Macaristan’ın Ġthal Ettiği ilk 20 Ürün Grubu (Bin USD) 

  

6'LI 

GTĠP GTĠP AÇIKLAMASI  2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 

 

'999999 

 

BaĢka yerde belirtilmeyen emtialar 

  

4.684.191 

 

5.596.953 

 

7.155.743 

 

8.688.334 

 

7.157.851 

 

 

2 

 

'271121 

 

Doğal gaz (gaz halinde) 

 

2.124.753 

 

1.310.476 

 

1.980.181 

 

2.121.940 

 

3.306.557 

 

3 

 

'270900 

 

Ham petrol (petrol yağ. ve 

bitümenli min. elde edilen yağlar) 

 

2.182.826 

 

1.837.046 

 

2.276.633 

 

3.207.589 

 

2.866.571 

 

4 

 

 

'300490 

 

Tedavi & korunmada kullanılmak 

için haz. diğ. ilaçlar 

1.948.966 

 

1.969.494 

 

1.851.151 

 

2.120.297 

 

2.465.256 

 

 

5 

 

'271600 

 

Elektrik enerjisi 

 

1.340.005 

 

1.127.624 

 

1.558.423 

 

1.562.387 

 

1.576.620 

 

 

6 

 

'854231 

 

Elektronik entegre devre; iĢlemci 

ve kontrolör 

947.713 

 

922.488 

 

1.042.333 

 

1.256.542 

 

1.569.496 

 

7 

 

 

'854239 

 

Diğer entegre devreleri 

 

863.777 

 

1.028.396 

 

1.052.824 

 

1.221.523 

 

1.478.039 

 

8 

 

'870899 

 

 

Kara taĢıtları için diğer 

aksam&parça 

 

1.826.799 

 

1.824.563 

 

1.928.264 

 

1.908.830 

 

1.464.655 

 

9 

 

'852990 

 

Hava taĢıtı, radar, telsiz-uzaktan 

kumanda cihazı aksam& parça 

 

1.579.231 

 

1.094.974 

 

1.463.643 

 

1.342.501 

 

1.426.871 
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6'LI 

GTĠP GTĠP AÇIKLAMASI  2015 2016 2017 2018 2019 

10 

 

'851762 

 

Ses&görüntü vb alma, çevirme 

verme & yeniden oluĢturma için 

makine 

464.120 

 

569.960 

 

675.581 

 

1.109.162 

 

1.414.216 

 

11 

 

'851770 

 

Telli telefon-telgraf için elektrikli 

cihazların aksam, parçası 

 

1.131.300 

 

1.072.270 

 

989.096 

 

1.022.590 

 

1.409.919 

 

12 

 

'870322 

 

Motorlu taĢıt; kıvılcım ateĢlemeli 

(1000cm3<silindir=<1500 cm3) 

 

531.736 

 

685.335 

 

873.065 

 

1.022.149 

 

1.244.296 

 

13 

 

'840991 

 

Benzinli motorlar için aksam; 

parçalar 

 

1.355.014 

 

1.420.702 

 

1.453.904 

 

1.507.246 

 

1.230.112 

 

14 

 

'847330 

 

Otomatik bilgi iĢlem makine ve 

ünitelerinin aksam, parçası 

 

668.796 

 

709.343 

 

795.236 

 

1.066.756 

 

1.118.343 

 

15 

 

'870829 

 

Kara taĢıtlarının diğer aksam-

parçaları 

 

858.104 

 

810.237 

 

934.684 

 

989.277 

 

1.105.394 

 

16 

 

'851712 

 

Hücresel ağlar için veya diğer 

kablosuz ağlar için telefonlar 

 

738.779 

 

887.792 

 

1.053.549 

 

1.026.974 

 

1.069.241 

 

17 

 

'870840 

 

Kara taĢıtları için vites kutuları ve 

aksam, parçaları 

 

555.835 

 

565.112 

 

653.611 

 

564.747 

 

1.008.259 

 

18 

 

'870332 

 

Motorlu taĢıt; dizel/yarı dizel 

1500cm3<silindir hacmi=<2500cm3 

 

876.183 

 

1.020.681 

 

1.116.489 

 

1.158.934 

 

961.917 

 

19 

 

'300215 

 

DozlandırılmıĢ veya perakende 

satıĢa uygun ambalajlanmıĢ 

hazırlanmıĢ bağıĢıklık ürünleri 

0 

 

0 

 

776.741 

 

1.020.558 

 

951.925 

 

20 

 

'392690 

 

 

Plastikten diğer eĢya 

 

717.200 

 

744.080 

 

801.518 

 

949.959 

 

915.412 

 

Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org) 

Tablo incelendiğinde temel enerji kaynaklarının ilk kalemler içerisinde yer alması Macaristan’ın 

enerjiye bağımlı bir ülke olduğunu göstermektedir. Bunun dıĢında sağlık ve ulaĢım araçları ile 

iliĢkili aksam ve parçaların ithalatı yapılmaktadır.  
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2.2. MACARĠSTAN ’NIN TÜRKĠYE ĠLE TĠCARETĠ 

  Macaristan'ın Ġthalatı  Macaristan'ın Türkiye'den Ġthalatı Yüzdelik Pay (%) 

2017 104.283.799 926.730 0,89 

2018 117.381.593 1.107.958 0,94 

2019 119.815.703 1.409.083 1,18 

Tablo 5- Macaristan’ın Türkiye ile Ticaret Miktarları (Bin USD) 

Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org) 

Son 3 yıl içerisinde Macaristan’ın ithalat miktarı ve Türkiye’den yaptığı ithalat miktarı da 

artıĢ göstermiĢtir. Fakat Macaristan’ın ithalatı içerisinde Türkiye’nin payı yüzde 1 civarında 

seyretmiĢtir.  

 

Macaristan’ın Türkiye’den ithal ettiği ilk 20 ürün grubu ise aĢağıdaki tabloda yer 

almaktadır.  

Tablo 6- Macaristan’ın Türkiye’den ithal ettiği ilk 20 ürün grubu (Bin USD) 

  6'LI GTĠP GTĠP AÇIKLAMASI  2017 2018 2019 

 

1 

 

'732690 

 

Demir/çelikten diğer 

eĢya 

 

52.738 

 

56.326 

 

56.224 

 

2 

 

'610910 

 

TiĢört, fanila, atlet vs. 

g.eĢyası; pamuk (örme) 

 

8.150 

 

7.751 

 

42.542 

 

3 

 

'940190 

 

Oturmaya mahsus 

mobilya aksam, 

parçaları 

 

1.593 

 

22.591 

 

38.916 

 

4 

 

'392310 

 

Plastik kutu, kasa, 

sandıklar vb. eĢya 

 

32.542 

 

27.272 

 

37.004 

 

5 

 

'610610 

 

Plastik kutu, kasa, 

sandıklar vb. eĢya 

 

2.823 

 

4.388 

 

32.512 

 

6 

 

'850590 

 

Elektro-mıknatıs, 

mıknatıslı plato, aynalar 

 

28.799 

 

29.730 

 

28.070 

 

7 

 

'611020 

 

Süveter/kazak/hırka/yel

ek vs. pamuktan (örme) 

 

9.012 

 

17.346 

 

27.617 

 

8 

 

'841330 

 

Ġçten yan. pistonlu 

motor yakıt, 

yağ/soğutma pompaları 

18.975 

 

25.087 

 

27.339 
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  6'LI GTĠP GTĠP AÇIKLAMASI  2017 2018 2019 

9 '840999 

Dizel motorlar için aksam; 

parçalar 6.841 18.929 24.650 

10 

 

'870210 

 

Dizel/yarı dizel motorlu toplu 

yolcu taĢıtları 

 

11.301 

 

20.964 

 

24.454 

 

11 

 

'760611 

 

AlaĢımsız aluminyum plaka, 

levha;dikdörtgen, kalınlık>0, 

2mm 

9.584 

 

10.612 

 

21.916 

 

12 

 

'730619 

 

Demir/çelikten diğer 

gaz/petrol boru hattında 

kullanılan boru 

556 

 

382 

 

18.330 

 

13 

 

'870894 

 

Kara taĢ. için direksiyon simit 

kolon, kutu; aksam, parçaları 

 

564 

 

4.107 

 

17.426 

 

14 

 

'732219 

 

Demir/çelikten radyatör, 

aksam ve parçaları 

 

14.691 

 

19.184 

 

16.961 

 

15 '711319 

Diğer kıymetli metal-

kaplamalarından mücevherci 

eĢyası 

14.716 

 

19.683 

 

16.493 

 

 

16 

 

'401699 

 

Vulkanize kauçuktan diğer 

eĢya 

22.115 

 

21.343 

 

15.012 

 

 

17 

 

'870120 

 

Çekiciler; yarı römorklar için 

 

9.285 

 

15.034 

 

14.789 

 

18 

 

'620342 

 

Erkek/erkek çocuk için kısa 

pantolon, Ģort vs. pamuktan 

 

1.622 

 

2.672 

 

13.397 

 

19 

 

'870290 

 

Kıvılcım ateĢlemeli motorlu 

diğer toplu yolcu taĢıtları 

(silindir hacmi > 2500 cm3) 

7.798 

 

15.119 

 

13.330 

 

20 

 

'841590 

 

Klima cihazları aksam-

parçaları 

 

6.787 

 

9.104 

 

12.888 

 

Macaristan’ın Türkiye’den ithal ettiği ürün grupları incelendiğinde ilk 20 ürün grubu içinde 

bulunan 4 grubun 87. fasıl kapsamında yer alan nakil vasıtaları, 3 grubun ise 61. Fasıl 

kapsamı içinde bulunan örme giyim eĢyası ve aksesuarı içerisinde olduğu görülmektedir.  

Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org) 
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III. MACARĠSTAN’IN ĠKLĠMLENDĠRME 

SEKTÖRÜ ĠTHALATI 

  Toplam Ġthalat 

Ġklimlendirme Sektörü 

Ġthalatı  

Ġklimlendirme Sektörünün 

Ġthalattaki  Payı (%) 

2015 90.760.381 3.819.249 4,21 

2016 92.044.320 3.957.324 4,30 

2017 104.283.799 4.130.189 3,96 

2018 117.381.593 4.541.919 3,87 

2019 119.815.703 4.378.567 3,65 

Tablo 7- Macaristan'ın Ġklimlendirme Sektörü Ġthalatı (Bin USD) 

Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org) 

Yukarıdaki tabloda Macaristan’ın son 5 yıllık ithalat rakamları ve ithalatı içerisinde 

iklimlendirme sektörü ithalatı miktarı ve ithalatında iklimlendirme sektörünün payı yer 

almaktadır. Ġklimlendirme sektörünün Macaristan ithalatındaki payının  genel ithalata da 

bağlı olarak yüzde 3,6 ve 4,3 arasında seyretmiĢtir.  

 

AĢağıdaki tabloda Macaristan’ın iklimlendirme sektörü kapsamında ithalat yaptığı ülkeler 

ve söz konusu ithalattaki son 5 yıllık rakamları yer almaktadır.  

Tablo 8- Macaristan’ın Ġklimlendirme Sektöründe Ġthalat Ortakları (Bin USD) 

ÜLKE 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Almanya 1.518.345 1.447.228 1.506.521 1.495.474 1.393.509 

2 Ġtalya 333.752 339.692 376.147 392.216 365.423 

3 Çekya 276.895 287.584 284.676 345.579 346.936 

4 Çin 110.851 152.127 158.858 208.294 255.503 

5 Polonya 223.096 241.665 227.031 225.838 222.353 

6 Hollanda 114.918 140.277 130.697 198.055 216.007 

7 Japonya 95.099 99.298 124.904 219.678 182.235 

8 Avusturya  151.268 177.197 165.721 172.407 152.273 

9 Romanya  113.575 114.991 129.804 144.239 144.987 

10 Fransa  113.079 108.936 124.375 124.265 121.064 

11 Belçika  81.098 91.340 89.916 104.269 103.555 

12 Slovakya  62.507 68.501 75.682 88.711 86.601 

13 ABD 100.796 102.935 116.497 113.642 82.547 

14 Türkiye  46.975 60.802 63.068 84.365 81.970 

15 Danimarka  89.784 80.472 81.407 98.968 78.068 
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ÜLKE 2015 2016 2017 2018 2019 

16 Tayland  36.170 49.587 53.244 61.276 63.735 

17 Meksika  12.781 22.974 16.592 14.222 51.599 

18 Ġngiltere  47.296 52.956 54.719 52.397 49.771 

19 Slovenya  31.682 41.092 44.783 52.958 47.959 

20 Sırbistan  30.101 31.809 36.477 52.569 46.150 

Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org) 

Bu bağlamda Macaristan’ın iklimlendirme sektörü ithalatında ilk 20 ülke içerisinde 

Japonya, Çin, ABD ve Tayland, Meksika ve Ġngiltere dıĢında kalan ülkeler Avrupa Birliği 

üyeleri ya da adaylık sürecinde yer alan ülkelerdir. (Ġngiltere 2020 itibariye Avrupa 

Birliğinden ayrılmıĢtır.) Türkiye’de Macaristan’ın iklimlendirme sektöründe en çok ithalat 

yaptığı ülkeler arasında 14. sırada yer almaktadır.  

 

AĢağıdaki tabloda da Macaristan’ın iklimlendirme sektöründe 2019 yılına göre en çok ithal 

ettiği 20 ürün grubu yer almaktadır.  

Tablo 9- Macaristan’ın Ġklimlendirme Sektörü Ġthalatında Ġlk 20 Ürün Grubu (Bin USD) 

  

6'LI 

GTĠP GTĠP AÇIKLAMASI  2015 2016 2017 2018 2019 

1 

 
'841480 

 

Diğer amaçlar için kullanılan 

komresör, vantilatör, aspiratör 

 

571.452 

 

625.393 

 

520.404 

 

489.483 

 

393.197 

 

2 

 

'848180 

 

Diğer amaçlar için kullanılan 

komresör, vantilatör, aspiratör 

 

194.338 

 

191.404 

 

220.074 

 

357.932 

 

340.576 

 

 

3 

 

'842139 

 

Diğer motorlar için hava 

filtreleri 

 

400.202 

 

319.881 

 

307.955 

 

286.227 

 

340.494 

 

4 

 

'841490 

 

Hava& gaz  

pompa, kompresör, vantilatör 

vb. aksamı, parçaları 

254.669 

 

261.559 

 

336.050 

 

294.140 

 

237.181 

 

5 

 

'841590 

 

Klima cihazlarının aksam-

parçaları 

 

210.317 

 

237.993 

 

231.676 

 

223.624 

 

205.501 

 

 

6 

 

'841391 

 

Pompaların aksam-parçaları 

 

227.845 

 

212.767 

 

217.104 

 

239.329 

 

197.090 

 

7 

 

'848190 

 

Musluklar, valflar vb. 

cihazların aksam, parçaları 

 

137.376 

 

169.800 

 

194.505 

 

214.098 

 

191.766 

 

8 

 

'401693 

 

Vulkanize kauçuktan conta, 

rondela ve diğer eĢya 

 

169.534 

 

155.944 

 

164.841 

 

173.659 

 

188.547 
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6'LI 

GTĠP GTĠP AÇIKLAMASI  2015 2016 2017 2018 2019 

9 

 

'848120 

 

Yağlı hidrolik/pnömatik 

transmisyon valfları 

 

67.597 

 

89.410 

 

75.528 

 

111.460 

 

117.927 

 

10 

 

'902620 

 

Basınç ölçen/kontrol eden 

cihazlar 

 

74.442 

 

88.345 

 

90.552 

 

99.268 

 

117.655 

 

11 

 

'841459 

 

 

Diğer vantilatörler-

aspiratörler 

 

91.868 

 

93.955 

 

103.545 

 

109.031 

 

112.910 

 

12 

 

'841370 

 

 

Diğer santrifüjlü pompalar 

 

66.189 

 

70.151 

 

77.832 

 

97.484 

 

103.016 

 

13 

 

'903210 

 

 

Termostatlar 

 

67.964 

 

76.321 

 

74.576 

 

87.650 

 

87.073 

 

14 

 

'391740 

 

Plastikten tüp, boru ve 

hortum bağlantı elemanları 

 

73.584 

 

79.204 

 

98.004 

 

98.702 

 

84.898 

 

15 

 

'841510 

 

Pencere/duvar tipi klimalar 

(tek bir gövde halinde) 

 

28.688 

 

59.247 

 

42.831 

 

69.705 

 

79.739 

 

16 

 

'841430 

 

Soğutma cihazlarında 

kullanılan kompresörler 

 

92.428 

 

88.220 

 

88.228 

 

92.707 

 

78.560 

 

17 

 

'840310 

 

 

Merkezi ısıtma kazanları 

 

45.388 

 

49.402 

 

60.098 

 

66.571 

 

75.958 

 

18 

 

'841950 

 

Isı değiĢtiriciler (eĢanjörler) 

 

24.560 

 

52.633 

 

58.154 

 

64.957 

 

64.518 

 

19 '841899 

Soğutucu/dondurucu-ısı 

pompaları aksam-parçaları 

 

48.917 

 

54.780 

 

67.074 

 

81.447 

 

59.409 

 

20 

 

'841869 

 

Kondenserleri ısı değiĢtiricisi 

fonksiyonu gören 

kompresörlü ünite 

19.134 

 

23.689 

 

24.308 

 

45.275 

 

59.184 

 

Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org) 
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IV. ĠKLĠMLENDĠRME SEKTÖRÜ KAPSAMINDA 

MACARĠSTAN- TÜRKĠYE TĠCARETĠ 

Tablo 10 – Macaristan’ın Ġklimlendirme Sektörü Kapsamında Türkiye’den Ġthalatı  

(Bin USD) 

  

Macaristan'ın Ġklimlendirme 

Sektörü Ġthalatı  

Macaristan'ın Türkiye'den 

Ġklimlendirme Sektörü Ġthalatı  Pay (%) 

2017 926.730 63.068 6,81 

2018 1.107.958 84.365 7,61 

2019 1.409.083 81.970 5,82 

Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org) 

Macaristan’ın iklimlendirme sektörü ithalatı içerisinde Türkiye’nin Pazar payı  son 3 yıl 

içinde yüzde 5,8 ve 7,6 arasında seyretmiĢtir. 

  

AĢağıdaki tabloda ise 2019 yılı verilerine göre Macaristan’ın iklimlendirme sektörü 

kapsamında Türkiye’den yaptığı ithalattaki ilk 20 ürün grubu yer almaktadır.  

Tablo 11- Macaristan’ın Ġklimlendirme Sektörü Kapsamında Türkiye’den Ġthalatı 

(Bin USD) 

  6'LI GTĠP GTĠP AÇIKLAMASI  2017 2018 2019 

1 '732219 Demir/çelikten radyatör, aksam ve parçaları 14.691 19.184 16.961 

2 '841590 Klima cihazlarının aksam-parçaları 6.787 9.104 12.888 

3 '848190 Musluklar, valflar vb. cihazların aksam, parçaları 7.244 8.710 8.665 

4 '760820 Aluminyum alaĢımlarından ince ve kalın borular 6.509 7.672 7.651 

5 '840310 Merkezi ısıtma kazanları 5.954 7.663 6.905 

6 '841899 Soğutucu/dondurucu-ısı pompaları aksam-parça 4.449 4.987 4.133 

7 '841410 Vakum pompaları 1.576 3.863 3.920 

8 '841850 Vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-dondurucular 4.012 4.064 3.044 

9 '842121 Su filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar 188 200 1.787 

10 '401693 Vulkanize kauçuktan conta, rondela vb. eĢya 428 1.874 1.378 

11 '391740 Plastik tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları 728 701 1.026 

12 '741220 Bakır alaĢım ince, kalın boru bağlantı parçaları 1.089 1.374 1.008 

13 '848130 Çek valflar (klapeler, subaplar) 160 3.939 977 

14 '841460 Aspiratör davlumbazlar; b. yatay kenar 120 cm. 1.075 1.067 762 

15 '848180 Diğer muslukçu eĢyası 882 589 655 
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  6'LI GTĠP GTĠP AÇIKLAMASI  2017 2018 2019 

16 '830710 Demir/çelikten eğilip bükülebilen borular 527 509 624 

17 '842129 Diğer sıvı filtre/arıtma cihazları 5 32 620 

18 '842139 Diğer motorlar için hava filtreleri 179 236 609 

19 '680610 

Cüruf, kaya yünü vb. mineral yünler, karıĢımları 

(kütük, levha vb. halinde) 17 1.002 603 

20 '830790 Diğer adi metallerden eğilip bükülebilen borular 678 606 553 

Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org) 

4.1. ĠKLĠMLENDĠRME ALT ÜRÜN GRUPLARI 

KAPSAMINDA MACARĠSTAN- TÜRKĠYE 

TĠCARETĠ  

Türkiye’nin Macaristan’a iklimlendirme sektörü alt ürün gruplarına göre son 3 yıllık ihracatı 

6’lı GTĠP bazında aĢağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 12- Ġklimlendirme Alt Ürün Grupları Kapsamında Macaristan’ın Türkiye’den 

Ġthalatı (Bin USD) 

GRUP 2017 2018 2019 

ISITMA  21.382 28.084 24.761 

SOĞUTMA 8.681 9.570 8.224 

KLĠMA  8.656 10.385 13.625 

TESĠSAT 14.419 23.823 22.856 

HAVALANDIRMA 3.281 3.295 3.734 

YALITIM  20 1.114 904 

Bu bağlamda Macaristan, Türkiye’den 2019 yılında iklimlendirme alt ürün gruplarından 

sırasıyla en çok Isıtma, Tesisat, Klima, Soğutma, Havalandırma ve Yalıtım üzerinden 

ithalat yapmıĢtır.  

Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org) 

4.1.1. ISITMA ALT GRUBU BAZINDA 

MACARĠSTAN - TÜRKĠYE TĠCARETĠ  
AĢağıdaki tabloda 2019 yılı verilerine göre iklimlendirme sektörü ısıtma alt grubu bazında 

Macaristan’ın Türkiye’den en çok ithal ettiği 6’lı GTĠP bazında 10 ürün grubu yer 

almaktadır. 
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Tablo 13- Isıtma Alt Grubu Bazında Macaristan’ın Türkiye’den Ġthalatı (Bin USD) 

  6'LI GTĠP GTĠP AÇIKLAMASI  2017 2018 2019 

1 '732219 Demir/çelikten radyatör, aksam ve parçaları 14.691 19.184 16.961 

2 '840310 Merkezi ısıtma kazanları 5.954 7.663 6.905 

3 '732189 

Demir/çelikten soba vb; diğerleri (katı yakıtlı cihazlar 

dahil) 261 325 289 

4 '732181 Demir/çelik diğ. cihazlar (gaz, gaz ve diğer yakıtlı) 130 53 132 

5 '732190 Demir/çelik soba vb, ev cihaz aksam ve parçaları 10 74 111 

6 '841690 Brülörlerin-mekanik kömür taĢıyıcı aksam-parçaları 9 67 87 

7 '851629 Herhangi bir mahalli ısıtan diğer elektrikli cihazlar 57 52 84 

8 '841919 Diğer elektriksiz anında/depolu su ısıtıcıları 0 19 67 

9 '841931 Tarım ürünleri için kurutucular 33 44 41 

10 '841780 Sanayi-laboratuvarlara mahsus diğer fırınlar-elektriksiz 3 86 24 

Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org) 

Bu bağlamda, Macaristan Türkiye’den son 3 yılda 732219 GTĠP numaralı Demir/çelikten 

radyatör, aksam ve parçaları ürün grubundan 10 milyon doları  aĢkın miktarda ithalat 

yapmıĢtır. Diğer bir taraftan, 840310 GTĠP kodlu Merkezi ısıtma kazanları ürün grubundan 

da son 3 yılda 5 milyarı doları aĢkın ithalatı bulunmaktadır.  

4.1.2. SOĞUTMA  ALT GRUBU BAZINDA 

MACARĠSTAN- TÜRKĠYE TĠCARETĠ 

AĢağıdaki tabloda 2019 yılı verilerine göre iklimlendirme sektörü soğutma alt grubu 

bazında Macaristan’ın Türkiye’den ithal ettiği 6’lı GTĠP bazında 8 ürün grubu yer 

almaktadır.  

Tablo 14- Soğutma Alt Grubu Bazında Macaristan’ın Türkiye’den Ġthalatı (Bin USD) 

  

6'LI 

GTĠP GTĠP AÇIKLAMASI  2017 2018 2019 

1 '841899 Soğutucu/dondurucu-ısı pompalarına ait aksam-parçalar 4.449 4.987 4.133 

2 '841850 Vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-dondurucular 4.012 4.064 3.044 

3 '290339 Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiĢ diğer türevler 1 0 439 

4 '841950 Isı değiĢtiriciler (eĢanjörler) 0 336 280 

5 '841861 Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar 89 0 140 

6 '841989 Pastörize, kondanse etme vb. iĢler için cihaz, tertibat 15 107 104 

7 '841990 

Isı değiĢikliği yöntemi ile maddeleri iĢlemek için 

cihazların aksam-parçaları 78 33 62 

8 '841869 

Kondenserleri ısı değiĢtiricisi fonksiyonu gören 

kompresörlü ünite 26 43 22 

Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org) 
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4.1.3. KLĠMA ALT GRUBU BAZINDA 

MACARĠSTAN- TÜRKĠYE TĠCARETĠ 

AĢağıdaki tabloda 2019 yılı verilerine göre iklimlendirme sektörü klima alt grubu bazında 

Macaristan’ın Türkiye’den ithal ettiği 6’lı GTĠP bazında 6 ürün grubu yer almaktadır. 

Tablo 15- Klima Alt Grubu Bazında Macaristan’ın Türkiye’den Ġthalatı (Bin USD) 

  

6'LI 

GTĠP GTĠP AÇIKLAMASI  2017 2018 2019 

1 '841590 Klima cihazlarının aksam-parçaları 6.787 9.104 12.888 

2 '841520 Motorlu taĢıtlarda Ģahıslar için kullanılan türden klimalar 281 586 419 

3 '841490 Hava, gaz pompa, kompresör, vantilatör vb. aksam& parça 490 123 218 

4 '841510 Pencere/duvar tipi klimalar (tek bir gövde halinde) 1.017 569 60 

5 '841430 Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler 81 3 38 

6 '841582 Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları 0 0 2 

Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org) 

4.1.4.TESĠSAT ALT GRUBU BAZINDA 

MACARĠSTAN- TÜRKĠYE TĠCARETĠ 
AĢağıdaki tabloda iklimlendirme sektörü tesisat alt grubu bazında Macaristan’ın 

Türkiye’den en çok ithal ettiği 6’lı GTĠP bazında 10 ürün grubu yer almaktadır. 

Tablo 16 - Tesisat Alt Grubu Bazında Macaristan’ın Türkiye’den Ġthalatı (Bin USD) 

  

6'LI 

GTĠP GTĠP AÇIKLAMASI  2017 2018 2019 

1 '841460 Aspiratörlü davlumbazlar; en büyük yatay kenarı <= 120 cm. 1.075 1.067 762 

2 '830710 Demir/çelikten eğilip bükülebilen borular 527 509 624 

3 '842139 Diğer motorlar için hava filtreleri 179 236 609 

4 '830790 Diğer adi metallerden eğilip bükülebilen borular 678 606 553 

5 '841480 Diğer amaçlar için kullanılan komresör, vantilatör, aspiratör 452 584 446 

6 '842199 Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları 290 128 445 

7 '841459 Diğer vantilatörler-aspiratörler 48 78 217 

8 '841583 Soğutma tertibatı bulunmayan diğer klima cihazları 11 22 67 

9 '841451 Vantilatörler-aspiratörler-güç=<125w, elektrik motorlu 21 65 9 

10 '841582 Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları 0 0 2 

Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org) 
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4.1.5. HAVALANDIRMA ALT GRUBU BAZINDA 

MACARĠSTAN- TÜRKĠYE TĠCARETĠ  

AĢağıdaki tabloda 2019 yılı verilerine göre iklimlendirme sektörü havalandırma alt grubu 

bazında  Macaristan’ın Türkiye’den ithal ettiği 6’lı GTĠP bazında 10 ürün grubu yer 

almaktadır. 

Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org) 

Tablo 17-  Havalandırma Alt Grubu Bazında Macaristan’ın Türkiye’den Ġthalatı (Bin USD) 

  

6'LI 

GTĠP GTĠP AÇIKLAMASI  2017 2018 2019 

1 '841460 Aspiratörlü davlumbazlar; en büyük yatay kenarı <= 120 cm. 1.075 1.067 762 

2 '830710 Demir/çelikten eğilip bükülebilen borular 527 509 624 

3 '842139 Diğer motorlar için hava filtreleri 179 236 609 

4 '830790 Diğer adi metallerden eğilip bükülebilen borular 678 606 553 

5 '841480 Diğer amaçlar için kullanılan komresör, vantilatör, aspiratör 452 584 446 

6 '842199 Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları 290 128 445 

7 '841459 Diğer vantilatörler-aspiratörler 48 78 217 

8 '841583 Soğutma tertibatı bulunmayan diğer klima cihazları 11 22 67 

9 '841451 Vantilatörler-aspiratörler-güç=<125w, elektrik motorlu 21 65 9 

10 '841582 Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları 0 0 2 

4.1.6.YALITIM ALT GRUBU BAZINDA 

MACARĠSTAN- TÜRKĠYE TĠCARETĠ 

AĢağıdaki tabloda 2019 yılı verilerine göre iklimlendirme sektörü yalıtım alt grubu bazında  

Macaristan’ın Türkiye’den ithal ettiği 6’lı GTĠP bazında 4 ürün grubu yer almaktadır. 

Tablo 18 - Yalıtım Alt Grubu Bazında Macaristan’ın Türkiye’den Ġthalatı (Bin USD) 

  

6'LI 

GTĠP GTĠP AÇIKLAMASI  2017 2018 2019 

1 '680610 

Cüruf, kaya yünü vb. mineral yünler, karıĢım.  

(kütük, levha vb. halinde) 17 1.002 603 

2 '400811 Gözenekli kauçuktan; levha, tabaka ve Ģeritler 0 110 175 

3 '680790 Asfalttan/benzeri maddeden eĢya (diğer) 0 0 98 

4 '701939 Cam örtü, Ģilte, panolar; dokunmamıĢ mensucattan eĢya 0 0 20 

Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org) 
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V. MACARĠSTAN DIġ TĠCARET POLĠTĠKASI VE 

VERGĠLER 

DıĢ Ticaret Politikası: Macaristan’ın dıĢ ticaret mevzuatı, 2004 yılında AB’ye giriĢi ile AB 

mevzuatına uyumlu hale getirilmiĢ ve 110/2004 (IV,28) sayılı Hükümet kararında 

düzenlenmiĢtir. AB üyeliği ile birlikte Macaristan’da dıĢ ticaret “Avrupa Ekonomik Alanı ile 

Ticaret” ve “Avrupa Ekonomik Alanı DıĢı Ticaret” olarak ikiye ayrılmıĢtır.  

 

AB’ye tam üye olan Macaristan’ın, Ortak Ticaret politikası kapsamında, kendisinin ayrı ticaret 

politikası önlemi soruĢturması yürütme yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle, AB tarafından 

uygulamaya konulan tüm ticaret politikası önlemleri (anti-damping vergisi, telafi edici vergi, 

kota vb.) Macaristan tarafından da aynen uygulanmaktadır. AB tarafından, aralarında ülkemiz 

menĢeli ürünlere karĢı da uygulanan ticaret politikası önlemlerine ise, AB’nin bu amaçla 

oluĢturduğu ve aĢağıda adresleri verilen web sayfalarından ulaĢılabilir. 

 

 Anti-Damping Önlemleri  

http://europa.eu.int/comm/trade/issues/respectrules/anti_dumping/stats.htm 

  

 

 Telafi Edici Vergiler 

http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_subsidy/index_en.htm 

  

 

 Kota ve Gözetim Uygulamaları 

http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/safeguard/index_en.htm 

 

 

Ġthalat Lisansları: Macaristan’a ithalatta ürünlerin %95’i için ithalat lisansı uygulaması 

kaldırılmasına rağmen, DTÖ üyesi olmayan ya da Çin gibi bazı ülkelerden ithal edilen tekstil, 

giyim, ayakkabı gibi bir takım ürünlerde ithalat lisansı aranmaktadır. Ayrıca silah ve 

mühimmat, askeri malzemeler, sağlığa zararlı maddeler, biyolojik silah yapımında kullanılan 

maddeler, ilaçlar, banknot yapımında kullanılan özel kağıt çeĢitleri, nükleer ürünler ve 

uranyum cevheri gibi ürünlerin ithalatında çeĢitli lisans ve ön izin uygulamaları mevcuttur. 

Balık ve balık konservesi, pestisit, kıymetli metaller, kullanılmıĢ ya da yeniden üretime tabi 

tutulmuĢ araba lastikleri ve bazı yeniden kullanılabilir atıklar için de çeĢitli kısıtlamalar 

mevcuttur. 

 

DıĢ ticaret mevzuatı uyarınca, ithalatında ya da ihracatında Macaristan Ekonomi ve UlaĢtırma 

Bakanlığı Ticaret Lisansları Ofisi’nden (http://www.mkeh.gov.hu/) ya da Macaristan Tarım 

Bakanlığı’ndan “Lisans” alınmasını gerektiren ürünler Ģöyledir: 

 

 

 Bazı tarım ürünleri 

 

 Silahlar, ilaçlar ve radyoaktif maddeler. Ġlaçlar için ayrıca ilgili otoriteden de ön izin alınması 

gerekmektedir. 
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 Geri dönüĢümlü eĢya ticareti, zararlı atıkları ticareti, bazı hayvan ve bitki türlerinin ticareti, 

savunma teknolojileri. 

 

 Ayrıca uluslararası anlaĢmalar ile ticaretine sınırlamalar getirilmiĢ ürünler için de: 

 

- Ġthalat ya da ihracatları lisansa tabi kılınmakta, ya da 

-Belirsiz bir zaman için bu ürünlerin ticareti askıya alınmakta ya da yasaklanmaktadır. 

 

Tarım ürünleri ticareti AB’nin Ortak Tarım Politikası çerçevesinde yürütülmektedir. 

UyuĢturucular, kimyasallar, atıklar ve nükleer maddeler ile ilgili diğer düzenlemeler, ilgili 

Bakanlıklar tarafından yürütülmektedir. 

 

Bunların yanı sıra, hayvan ve bitki sağlığı, kimyasal maddelerin ithalatı, teknik standartlar, 

paketleme ve etiketleme gibi konularda da aynı Ģekilde AB mevzuatı aynen uygulanmakta 

olup, söz konusu alanlarda AB mevzuatını uygulamakla yükümlü ve yetkili Macar 

makamlarının listesi ise aĢağıda gösterilmektedir. Öte yandan, bu konulardaki AB mevzuatı, 

madde bazında http://export-help.cec.eu.int/ adresinde yer alan web sayfasından temin 

edilebilmektedir. 

 

Tarifeler ve Diğer Vergiler: 1 Mayıs 2004 tarihi itibariyle AB’ye tam üye olan Macaristan, 

AB’ye üye diğer ülkeler gibi Avrupa Birliği’nin Ortak Ticaret Politikasının bir parçası olarak 

Ortak Gümrük Tarifesini (OGT) uygulamaktadır. OGT, halen 2658/87 sayılı Konsey 

Yönetmeliği çerçevesinde uygulanmakta, tarifeleri gösterir liste ise her yıl yenilenmektedir. 

Macaristan’ın AB’ne giriĢinden sonra ortalama gümrük vergisi oranlarında azalma olmuĢ ve 

ortalama gümrük vergileri %3.5 ile %8.9 arasında değiĢmektedir. 

 

Avrupa Birliği’nde yürürlükte bulunan gümrük vergilerine, internet aracılığıyla 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm  adresinden yer alan TARIC web 

sayfasından ulaĢmak mümkün bulunmaktadır. Söz konusu web sayfasında, madde tanımı 

veya Gümrük Tarife Ġstatistik Pozisyonu (GTĠP) bazında arama yapılmasına olanak 

tanınmakta, ayrıca söz konusu ürüne iliĢkin baĢka kısıtlamalar varsa onlar da ayrıca 

gösterilmektedir. 

 

Türkiye-Macaristan dıĢ ticaretinde, tamamıyla AB-Türkiye Gümrük Birliği anlaĢması 

uygulanmaktadır. Bu nedenle Türk sanayi ürünlerinin Macaristan’a ithalatından gümrük 

vergisi alınmamakta ve Türk mallarının ithalatında A.TR belgesi gerekmektedir. 

 

Katma Değer Vergisi (KDV): 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere genel 

KDV oranı % 27’ye çıkarılmıĢtır. Ayrıca, “süt, süt ürünleri, ekmek” gibi bazı temel gıda 

ürünlerinde uygulanan KDV oranı değiĢmemiĢtir. Ġndirimli oran, insan kullanımına yönelik 

ezcacılık ürünleri, engelliler için tıbbi cihazlar, tıbbi amaçlarla kullanılan diet maddeleri, insan 

sütü ikameleri, tıbbi amaçlı oksijen, kitap, günlük gazete ve dergilerde geçerli olup, ihracatta, 

bazı sağlık hizmetlerinde, bir takım ilaçlarda, eğitimde, okul kitaplarında, ise KDV 

uygulanmamaktadır. 
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Kurumlar Vergisi: 2003 yılı sonuna kadar % 18 olan kurumlar vergisi, 2004 yılı itibariyle % 

16’ya indirilmiĢtir. Ayrıca, en az bir kiĢi istihdam eden ve istihdam ettiği iĢgücüne asgari 

ücretin en az 1.5 katı ücret ödeyen firmalar, vergiye tabi gelirlerinin 50 milyon forinte kadar 

olan kısmı için %10 kurumlar vergisi ödemek için baĢvuruda bulunma hakkına sahiptir. 1 

Ocak 2008 tarihi itibariyle, bu firmaların ilk 5 milyon forintlik vergi matrahına uygulanan % 

10’luk indirimli vergi oranı için üst limit 50 milyon forinte çıkarılmıĢtır. Ancak firmanın bu 

indirimden yararlanabilmesi için, ilk 50 milyon forintlik kısımdaki 6 puanlık farkı, yeni iĢçi 

istihdam etme, borçlarını ödeme, özürlü istihdam etme gibi alanlarda harcaması zorunluluğu 

bulunmaktadır. Bu uygulama KOBĠ netiliğinde firmalara yönelik olarak çıkarılmıĢ bir 

kolaylıktır. Buna ek olarak firmalar % 4 oranında “dayanıĢma vergisi” ödemek 

durumundadırlar ve bu verginin matrahı hiç bir indirime gidilmeden önceki vergi öncesi karı 

da içermekte olup, bu matrahtan sadece Ar-Ge harcamaları düĢülebilmektedir. 

 

Bireysel Gelir Vergisi: 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere, alt gelir grubu için 

uygulanan gelir vergisi oranı %18 olarak tutulmuĢ ancak bu oran için uygulanan 1.7 milyon 

HUF’luk gelir limiti 1.9 milyon HUF’a çıkarılmıĢtır. Bu miktarın üzerinde yıllık gelire sahip olan 

bireyler için uygulanan vergi oranı ise % 36 olarak kalmıĢtır. Ayrıca, bireyler, elde ettikleri 

sermaye ve diğer yatırım gelirinden % 20 oranında vergi ödemek zorundadırlar. Buna ek 

olarak, aynen Ģirketler gibi, yıllık geliri 7.4 milyon forinti aĢan bireyler (Bu üst limit daha ince 

6 milyon forint iken 2009 yılı baĢı itibariyle 7.4 milyon forinte yükseltilmiĢtir.) % 4 oranında 

“dayanıĢma vergisi-solidarty tax” ödemek zorundadır. 

 

Özel Tüketim Vergisi: Macaristan tarafından, alkol ve alkollü içecekler, tütün ürünleri ve 

bazı yakıt ürünlerinde değiĢen oranlarda özel tüketim vergisi uygulanmakta olup, söz konusu 

vergi oranlarına http://exporthelp.europa.eu/  adresinde yer alan web sayfasından 

ulaĢılabilmektedir. Öte yandan, 11 Mayıs 2009 tarihinde yapılan değiĢiklikle, yine 1 

Temmuz’dan geçerli olmak üzere söz konusu vergilerde % 5 ile % 7 oranlarında artıĢa 

gidilmiĢtir. (Macar yasalarına göre, içeriğinde en az % 1.2 oranında alkol bulunan içecekler 

“alkollü içecek” kabul edilmektedir.) 

 

Emlak Alım-Satım Vergisi: Genel olarak emlak alım satımında uygulanan bu vergi 

%10’dur. Alıcı tarafından ödenen bu vergi, arazi alım satımı hariç olmak üzere, KDV oranı da 

ilave edilmiĢ mülkün değeri üzerinden alınmaktadır. Apartman dairesi ve evler için ise, 4 

milyon HUF’luk kısma kadar % 2 olan söz konusu oran, bu değerin üstündeki bölümler için 

de %6 olarak uygulanmaktadır. 

 

 

Çevre Koruma Ürün Vergisi: Belirli yağ ürünleri, kauçuk araba lastiği, soğutma ekipmanları 

ve buzdolapları, piller, ticari amaçlı basılmıĢ kağıtlar ve elektrikli ve elektronik cihazların 

Macaristan’daki yerli üreticileri ve ithalatçıları, değiĢen oranlarda Çevre Koruma Vergisi 

ödemek zorundadır. Bu oran soğutma ekipmanı ve ticari paketlemeler hariç, kilo baĢına 

hesaplanmaktadır. Ayrıca, ithal mallarda söz konusu vergi, mal serbest dolaĢıma 

sokulmadan evvel gümrük kapısında ödenmek durumundadır. 
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Ekoloji Vergisi: 1 Ocak 2004 tarihinden bu yana uygulanmaya baĢlanan bu vergi ile iĢin 

tabiatı gereği belirli limitler çerçevesinde çevreye bırakılan zararlı maddeler karĢılığında 

iĢyerlerinden tahsil edilmekte olup, vergi oranı bırakılan zararlı maddelerin “hava”, “su” ve 

“toprağa” bırakılmasına göre değiĢik oranlarda uygulanmaktadır. (Örneğin, sülfir dioksid için 

kg baĢına 0.2 Euro) Bu vergi, çeyrek dönemler itibariyle peĢin ödenmekte, daha zorla fiili 

miktarlara göre fark ya tahsil edilmekte ya da firmaya geri ödenmektedir. 

 

Enerji Üretici ve Dağıtıcı Firmalarca Ödenmesi Gereken Vergi (Robin Hood Vergisi):  

1 Ocak 2009 yılından baĢlamak ve 2009 ve 2010 yıllarında geçerli olmak üzere, gaz, petrol, 

ısıtma ve elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren firmalara % 8 oranında bir “özel vergi” 

(söz konusu vergi, kamuoyunda “Robin Hood Vergisi” olarak adlandırılmaktadır.) getirilmiĢtir. 

Yenilenebilir enerji üreten firmalar ile yıllık 50 MW elektrikden az üretimi olan firmalar bu 

vergiden muaf tutulmakta olup, bu yoldan elde edilen gelir merkezi ısıtma yolu ile ısınan, 

eski rejim döneminden kalma ve genellikle düĢük gelirli ailelerin yaĢadığı blokların ısıtma 

maliyetlerini destekleme amacıyla kullanılacaktır. 

 

Yerel Vergiler 

 

Bina (Yapı) Vergisi: Binalardan alınan bu vergi, m2 baĢına yıllık maksimum 1.170 forint 

veya yerel yönetim tarafından belirlenen piyasa değerinin en fazla % 3 oranında 

ödenmektedir. 

 

Arazi Vergisi: Üzerine yapı olmayan arazilerden tahsil edilen bu vergide m2 baĢına yıllık 

maksimum 260 forint veya yerel yönetim tarafından belirlenen piyasa değerinin en fazla % 3 

oranında ödenmektedir. 

 

Yerel ĠĢ Vergisi: Belediyeler kendi bölgelerinde faliyette bulunan firmalardan yerel vergi 

tahsilatı yapmaktadır. Bu vergilerden en önemlisi ve sıklıkla uygulananı “Yerel ĠĢ Vergisi”dir. 

Yerel iĢ vergisi, firmanın vergi matrahının ki bu matrah net satıĢ geliridir. Tabanının 

maksimum % 2’si oranında olmakta, ayrıca bu oranın belirlenmesi ve vergi ile ilgili firmalara 

imtiyaz tanınması tamamen Belediyelerin yetkisinde bulunmaktadır. Ayrıca, 2006 yılı 

baĢında yapılan değiĢiklikle, bu verginin tamamı, kurumlar vergisinden düĢülebilmektedir. 

 

TaĢıt Alım-Satım Vergisi: TaĢıt alım satımlarında tahsil edilen bu vergi, araçın motor 

hacmine göre değiĢmekte olup, uygulanan vergi oranı ise cm3 baĢına 18 ila 24 forint 

arasında bulunmaktadır. 

 

TaĢıt Kayıt Parası: TaĢıt alım-satım vergisi dıĢında, Macaristan’da trafiğe çıkan her motorlu 

araç (araba ve motosiklet) için 250.000 ila 9.622.000 HUF arasında değiĢen oranlarda “taĢıt 

kayıt vergisi” ödenmesi zorunludur. Ayrıca bu vergi, satıcı veya ithalatçı tarafından 

ödenmektedir. 

 

Belediye Vergisi: Ġstihdam edilen iĢgücü sayısına göre hesaplanan bu vergide, vergi miktarı 

istihdam edilen iĢgücü baĢına maksimum yıllık 2600 forint tutarındadır. 

 

 

. 
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Diğer Ödemeler 

Yukarıda belirtilenlerin dıĢında, Macaristan’da faaliyet gösteren firmaların yapmak zorunda 

olduğu diğer ödeme ve katkı payları ise Ģöyledir; 

 

Rehabilitasyon Fonu Katkısı: Macaristan’da firmaların istihdam ettikleri iĢgücünün %5’i 

engelli insanlardan oluĢmak zorunda olup, bu kriteri sağlayamayan firmaların, iyileĢtirme 

Fonu’na istihdam etmediği her bir engelli iĢgücü için yıllık 177.600 forint ödeme yapması 

gerekmektedir. Ancak, firmanın toplam istihdamı 20’nin altında ise bu katkı payını yapma 

zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 

Mesleki Eğitim Fonu Katkısı: Macar firmalar, mesleki eğitim yapan okullara destek 

amacıyla kurulan bu fona istihdam ettiği iĢgücü baĢına yıllık maaĢlarının % 1.5’i oranında 

katkı sağlamak durumundadır. 

 

Kültür Fonu Katkısı: Belirli mal ve hizmetlerin (film, dergi, yapı malzemeleri, video kiralama 

ve reklam gibi) perakende satımı ile iĢtigal eden iĢletmelerin, KDV hariç yıllık satıĢ vergileri 

üzerinden % 0.2 ile % 25 oranında değiĢen oranlarda Kültür Fonuna katkı yapması 

zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, değeri 120 milyon forintin üzerinde olan bina inĢaa eden 

müteahhitlik firmalarının da bu değerin % 0.2’si oranında bir katkı sağlaması gerekmektedir. 

 

Ġnovasyon Katkısı: Mikro ve küçük ölçekli olanlar hariç, tüm iĢletmeler yıllık satıĢ gelirlerinin 

% 0.3 oranında bir ödemeyi yapmak zorundadırlar. Öte yandan, bu miktar, firmalar 

tarafından yapılan Ar-Ge harcamaları kapsamında matrahtan düĢülebilmektedir.  

 

Tarife DıĢı Engeller: Macaristan’ın 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği’ne üye olmasıyla 

birlikte, dıĢ ticarete iliĢkin olarak AB mevzuatı uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Bu çerçevede, 

Macaristan’ın ithalatında münferit bir kısıtlamaya gitmesi söz konusu değildir. Ancak, zaman 

zaman karĢılaĢılan sorunlar mevzuatın farklı veya yanlıĢ yorumlanmasından 

kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, ilgili AB mevzuatının gerektirdiği belgelere sahip olan 

ülkemiz ürünlerine yönelik, genel veya sektörel bir tarife dıĢı engel uygulanmamaktadır. 

(Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı) 

 

VI. MACARĠSTAN’DA STANDARDĠZASYON  

Teknik standartlar konusunda Macaristan, AB mevzuatını takip etmekte olup, bu mevzuata 

iliĢkin bilgilere aĢağıdaki web sitelerinden ulaĢılabilir. 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html” 

http://www.newapproach.org/  

 

Öte yandan, AB tarafından düzenlenmemiĢ alanlarda, Macaristan kendi ulusal standart ve 

teknik mevzuatını uygulamakta olup, Macar standartlarına iliĢkin bilgilere Macaristan 

Standartlar Ofisi’nin (Magyar Szabványügyi Testület-MSZT) http://www.mszt.hu adresinde 

yer alan web sayfasından ulaĢılması mümkündür. 
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EMI standartı mecburi değil, fakat ülke içindeki firmalar tarafından tercih edilen bir 

uygulamadır. Buna karĢılık CE standartları mecburidir. EMI belgesi ile Macaristan’dan 

ihracat yapılamamakta, çünkü bu belge sadece Macaristan’da geçmektedir. Macaristan’ın 

AB’ye standardizasyon uyumu halen tamamlanmamıĢtır. Birçok sektörde AB standartlarının 

Macaristan standartlarına uyum çalıĢmaları devam etmektedir. YaklaĢık % 80 oranında 

uyumlaĢtırma çalıĢması tamamlanmıĢtır. Bir firma için EMI belgesini almak, ürüne göre 

değiĢse de, yaklaĢık 1 ay sürmektedir. Eğer bir ürün için AB standardı yoksa, EMI o ürünle 

ilgili bir standart hazırlar ve ülke içinde, sadece o standart geçerli olur. Bir ürün EMI 

sertifikasına sahipse, bu sertifika diğer AB ülkelerinde geçerli değildir. Türkiye’deki bir firma 

CE iĢaretini almıĢsa, Macaristan için EMI veya baĢka bir belgeye ihtiyaç yoktur.  

(Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı) 

VII. MACARĠSTAN- TÜRKĠYE TĠCARETĠNDE 

ANTLAġMA VE PROTOKOLLER  

Türkiye-Macaristan dıĢ ticaretinde, tamamıyla AB-Türkiye Gümrük Birliği anlaĢması 

uygulanmaktadır. Bu nedenle Türk sanayi ürünlerinin Macaristan’a ithalatından gümrük 

vergisi alınmamakta ve Türk mallarının ithalatında A.TR belgesi gerekmektedir. 

 

1 Mayıs 2004 itibariyle Macaristan’ın AB üyeliği neticesinde ülkemiz ile Macaristan 

arasındaki 1997 tarihli “Serbest Ticaret AnlaĢması” fesih edilmiĢ ve yerine gümrük birliği 

tesis edilmiĢtir. Bu tarihten itibaren Macaristan ile ticaretimiz gümrük birliği kuralları 

çerçevesinde yürütülmeye baĢlanmıĢ ve sanayi ürünlerimizin önündeki görüm ve eĢ etkili 

vergiler olabilecek en alt düzeye indirilmiĢtir. Tarım ürünlerinde daha önce STA kapsamında 

kısıtlı bir liste ile karĢılıklı tavizli ticaret hakkı uygulanan tarım ürünleri de Macaristan’ın Ortak 

Tarım Politikası uygulamalarına dahil olması ile AB ile aynı doğrultuda gerçekleĢtirilmeye 

baĢlamıĢtır. 

 

Türkiye ile Macaristan arasındaki ekonomik iliĢkilerdeki kilometre taĢlarına bakıldığında, 

1995 yılında yürürlüğe giren yukarıdaki anlaĢmaların yanı sıra, iki ülke arasında 1997 yılında 

imzalanan ve 1 Nisan 1998 itibariyle yürürlüğe giren Serbest Ticaret AnlaĢması (STA)’nın 

ikili ticarete ivme kazandıran ilk düzenleme olduğu görülür. Söz konusu AnlaĢma ile sanayi 

ürünleri ve iĢlenmiĢ tarım ürünleri ithalatındaki gümrük vergisi ve eĢ etkili vergiler karĢılıklı 

olarak sıfırlanmıĢtır. Ayrıca, bazı tekstil ve hazır giyim ürünlerinde getirilen istisnalar da 2000 

yılı sonu itibariyle aĢamalı olarak kaldırılmıĢtır. STA kapsamında ayrıca, iki ülke menĢeli bazı 

kısıtlı sayıdaki tarım ürününe tavizli vergi uygulanmıĢtır. 
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Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları: Patent konusunda müracaatların ibraz edileceği merci 

Macaristan Patent Ofisidir. Macaristan Patent Ofisinin web sayfasından (http://www.hpo.hu) 

detay bilgilere ulaĢılabilir. Yabancı müracaatçılar için mutlaka avukatlar veya patent 

vekillerinden tavsiye alınmalıdır. 

 

Dağıtım Kanalları: BudapeĢte ve çevresi GM/Opel, Pepsi, Coca Cola, Hewlett-Packard ve 

AIG/Lincoln gibi çokuluslu Ģirketlerin Orta ve Güneydoğu Avrupa merkezlerini kurmak için 

öncelikli olarak tercih ettikleri bir bölgedir. Pazarı Batı Avrupa ile bütünleĢmiĢ olmasına 

rağmen Macaristan’ın perakende ve toptancılık piyasasının halen zayıf yönleri mevcuttur. 

Örneğin ticari firma yapısı nispeten düĢük sermayelidir ve bu durum toptan ve perakende 

sektörleri için geçerlidir.  

 

Macaristan’daki baĢarılı dağıtım firmalarının büyük çoğunluğu, Auchan, Tesco, Cora, Office 

Depot, Metro, Brico, OBI, Praktiker ve IKEA gibi Avrupa ya da ABD firmalarının Ģubeleridir. 

Macaristan’ın distribütörlük sektörü piramidinde orta sıralarda yer alan stok tutan dağıtımcılar 

ve büyük perakende mağazaları henüz yeterince geliĢmiĢ durumda değildir. Ülkedeki 

geleneksel dağıtım kanalı modeli ithalatçı-toptancının doğrudan perakendeci ya da son 

kullanıcıya hizmet vermesi Ģeklindedir. Macar acente ve dağıtımcıları genellikle, eğitim ve 

finansman maliyetlerinden kurtulmak ve pazarlama ve promosyon harcamalarını paylaĢmak 

amacıyla yabancı ortak aramaktadır. 

 

Son birkaç yıla kadar Macaristan’ın perakende sektörüne küçük aile iĢletmesi Ģeklindeki 

mağaza ve dükkanlar hakim olmuĢtur. Bu tip binlerce mağaza kırsal kesimdeki nüfusa 

hizmet vermeye devam etmekte ve dağıtımcı ve tedarikçiler için önemli bir rekabet 

yaratmaktadırlar. Bununla beraber, Macaristan’ın perakende sektörü Real, CBA ve Alfa gibi 

finansal açıdan güçlü, zincir mağazaların yaygınlaĢması ile küçük iĢletmelerden orta sınıf 

perakendecilere doğru bir dönüĢüm geçirmektedir. Ayrıca ülkede açılan indirimli gıda market 

zincirleri sayısında da bir patlama yaĢanmaktadır. Macaristan genelinde bu tip market 

zincirlerinden Lidl 51, Penny Market 148, Plus 164 ve Profi 71 mağazaya sahiptir. 

 

Ülkedeki diğer bölgelerin aksine BudapeĢte’nin perakende sektörüne büyük mağazalar, 

alıĢveriĢ merkezleri ve süpermarketler hakimdir. Pazarda yabancı zincirlerden Fransız 

Auchan, Cora ve Bristore, Alman Metro, OBI ve Baumax, Avusturyalı Lidl, Humanic ve KIKA, 

Ġsveçli Ġkea, Belçikalı Match/Smatch ve Ġngiliz sermayeli Penny Market, Marks&Spencer ve 

Tesco faaliyet göstermektedir. Büyük AlıĢveriĢ merkezleri hızla artmaktadır. BudapeĢte’de 

21 alıĢveriĢ merkezi faaliyettedir. BudapeĢte’deki en büyük alıĢveriĢ merkezi Mammut I ve II 

52 200 m2 alana sahiptir. Diğer önemli alıĢveriĢ merkezleri West End City Center, Arkad, ve 

Polus Center’dır. ġehrin Buda kesiminde 2002-2004 yılları arasında içinde sinema salonları 

da bulunan büyük ölçekli üç alıĢveriĢ merkezi (Recsei, MOM Park ve Uj Buda) açılmıĢtır. 

AlıĢveriĢ merkezleri Szeged, Gyor, Debrecen, Pecs ve Kecskemet baĢta olmak üzere baĢka 

Ģehirlerde de açılmaktadır. Macaristan ağırlıklı olarak nakit para kullanılan bir ülke olmasına 

rağmen son yıllarda ticari bankalar tarafından verilen kredi kartı sayısı hızla artmaktadır. 

Tüketiciler, özellikle Ģehirlerde bulunan alıĢveriĢ merkezleri, büyük mağaza ya da 

süpermarketlerde kredi kartı kullanma eğilimindedir. Çek kullanımı yaygın değildir.  

VIII. MACARĠSTAN PAZARI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER  
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Tüketici Tercihleri: Macaristan’da halk hızla Avrupalı yaĢam biçimine geçmektedir. 

Tüketicinin tercihleri alım gücüne göre değiĢmekle birlikte, büyük Ģehirlerde kalite ön planda 

tutulmaktadır. Kırsal kesimde de fiyat unsuru ağırlıklı olmakla birlikte kalite de önemlidir. 

 

Reklam ve Promosyon: Ticari promosyon Macaristan pazarında baĢarılı olmak için kritik 

öneme sahip bir konudur. Ticari ve bilimsel fuar, seminer ve sergilere katılımcı veya ziyaretçi 

olarak katılım firmaların hedef kitlelerine mesajlarını ulaĢtırabilmelerine yardımcı olacaktır. 

Macaristan’daki dağıtımcılar reklamlarını genellikle ekonomi ve sektör dergilerinde 

yapmaktadır. Ticaret odaları ve birlikleri yüksek kalitede yayınlar ve düĢük maliyetli web 

siteleri ile reklam olanağı sunmaktadır. Macar üniversiteleri ile ortaklık da ürün ticari 

promosyonu için bir araçtır.  

 

Sektörel fuarlar Macaristan’da gittikçe yaygınlaĢmaktadır. Özellikle biliĢim, çevre 

teknolojileri, otomotiv, tarımsal ürünler, franchising ve inĢaat malzemeleri önde gelmek üzere 

çeĢitli sektörlerde sektörel fuarlar düzenlenmektedir. 

 

Yazılı ve görsel medyanın Macar tüketicilerinin satın alma kararlarındaki etkisi artmaktadır. 

Reklam yapmak Macaristan iĢ hayatında önemli bir araçtır. Reklamcılık yasası ile reklam 

sektörü serbestleĢtirilmiĢ, alkol ve tütün mamulleri reklamları dahil olmak üzere çeĢitli 

yasaklamalar kaldırılmıĢtır. Bununla beraber, reçeteli ilaçlar, aĢılar, diyet ürünleri için reklam 

yasağı devam etmektedir. Sosyal sigorta sistemi tarafından finanse edilen reçetesiz ilaçlar 

için yasak uygulanmamakta ancak hükümet tarafından sübvanse edilen ürün sayısı 

azaltılmaktadır. Macaristan Rekabet Yasası tüketicileri aldatıcı ya da firmaların itibarını 

zedeleyen reklamları yasaklamaktadır. 

 

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme: Macaristan’da ambalajın etiketinde, ambalajın üretildiği 

malzemenin tipi, yeniden kullanım yahut geri dönüĢüm durumuna ait bilgiler yer alacaktır. 

Etiketlenmesi gereken ambalajlama ve etiket formatı çeĢitli kararlarla hukuki düzenlemeye 

tabi tutulmuĢtur. Ambalaj üreticileri, ithalat ve ihracatçıları, ilgili makamlara sunacakları yıllık 

raporlarında üretilen, ithal veya ihraç edilen paketleme malzemesinin miktarını, yapıldıkları 

malzemeleri belirtmek durumundadır. 

 

UlaĢtırma ve TaĢımacılık Maliyetleri: Macaristan’da altyapı Ģartları çeĢitlidir. ĠletiĢim ve 

internet hizmetlerinin kalite ve ulaĢılabilirliği özellikle Ģehir merkezlerinde batı standartlarında 

olmakla beraber fiyatlar daha yüksektir. Karayolları Ģebekesinin kalitesi, yeni inĢa edilen ya 

da yenilenen yollara rağmen geliĢmiĢ ülkelere nispeten daha düĢüktür. Macaristan 2006 yılı 

itibarıyla 31058 km karayoluna ve 785 km otobana sahiptir.  

 

Yük TaĢımacılığı: Karayollarında çeĢitli iyileĢtirmeler yapılırken kamu mülkiyetindeki 

demiryollarında (MAV) yatırımların yetersiz olması yük taĢımacılığında ağırlıklı olarak 

karayollarının kullanılmasına yol açmıĢtır. Ġç taĢımacılıkta %92 oranında karayolları 

kullanılırken, demiryollarının payı %4,5’tur. Uluslararası taĢımacılık dahil edildiğinde kara ve 

demir yollarının payları sırasıyla %73,5 ve %19’dur.Boru hatları taĢımacılıkta %7,8 ve 

suyolları %2,5 oranında kullanılmaktadır. Suyolu taĢımacılığı özellikle eski Yugoslavya’ya 

uygulanan yaptırımlardan zarar görmüĢtür. Havayolu kargo taĢımacılığının toplam içindeki 

payı da oldukça sınırlıdır.  
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 Yolcu TaĢımacılığı: Uzun mesafe yolcu taĢımacılığında ilk sırada halen karayolu 

kullanılmaktadır. Demiryolu ikinci en fazla tercih edilen ulaĢım ağıdır. AB’ye giriĢ ile her türlü 

ayrımcılığın kaldırılması ucuz havayollarını ülkeye çekmiĢ, buna bağlı olarak da havayolu 

trafiği hızlı bir artıĢ göstermiĢtir. BudapeĢte’deki Uluslar arası Ferighey Havalimanı bir önceki 

yıla göre yolcu sayısını %3,6 arttırarak 8,6 milyon yolcu sayısına ulaĢmıĢtır. 2007 yılındaki 

özelleĢtirmede havalimanını satın alan Ġngiliz BAA Ģirketi 2011 yılında 12 milyon, 2020 

yılında ise 20 milyon yolcu sayısına ulaĢılmasını beklemektedir. 

 

Finansal Kiralama (Leasing) ve Franchising: Ülkede faaliyet gösteren 400 civarında 

Franchises’in yarısı yabancılara aittir. Perakende sektöründeki payına bakıldığında sektör 

ABD, Japonya ve AB ülkelerinden daha geridedir. Bununla beraber geliĢen lojistik etkinlik ve 

tüketim pazarı ülkeyi uluslararası markalar için Franchising açısından cazip bir pazar 

yapmaktadır. Ülkede faiz oranlarının nispeten yüksek, sermayeye eriĢimin ise sınırlı olması, 

giriĢimcileri tipik Amerikan modeli Franchising uygulamaya yöneltmektedir. Sistemde baĢarılı 

olabilmek için finansman sağlanabilmesi ve düĢük katkı payı ödenmesi gereklidir. Mc 

Donalds gibi bazı Ģirketler emlak Ģirketi gibi davranarak arazi ve bina satın alıp daha sonra 

bunları restoranı iĢletecek olan ortağına devretmektedir. Macaristan’da Franchising için özel 

bir yasal düzenleme mevcut değildir. Macaristan Franchise Birliği’ne üyelik mecburi değildir 

ancak faydalı görülmektedir. 

 

Kamu Ġhaleleri: Macaristan Kamu Ġhale Yasası 1 Ocak 2004 tarihinde yeniden 

düzenlenerek, Bakanlıklar, BaĢbakanlık ya da Merkezi Devlet Ġhale Ajansı (CPA) tarafından 

açılan ve bedeli 137000 Euro’yu aĢan mal ve hizmet alımı ihalelerinin (AR-GE ve Telekom 

sektörleri dıĢında), açık ihale yolu ile yapılması Ģartı getirilmiĢtir. Diğer tüm merkezi ve yerel 

kamu kurumları için açık ihale eĢiği 211000 Euro olarak belirlenmiĢtir. ĠnĢaat ihalelerinde ise 

bu rakam hangi kamu kurumu olduğuna bakılmaksızın 5278000 Euro’dur. CPA, merkezi 

hükümetten finansman sağlayan 1000’in üzerinde kuruma hizmet vermektedir. CPA, ihale 

açan kurumlardan genellikle belirli ürün ve tedarikçilerin yer aldığı listeden seçim yapmasını 

talep etmektedir. Ġhale karar ve duyuruları haftalık Kamu Ġhale Dergisinde (Kozbeszerzesi 

Ertesito – www.kozbeszes.gov.hu) yayınlanmaktadır. 

  

Ġhale Kanunu ve ilgili düzenlemelere ve kamu ihalelerine aĢağıdaki web sitelerinden 

ulaĢılabilmektedir. 

 

 Macaristan Yatırımları ve Ticareti GeliĢtirme Merkezi (Ġngilizce) (http://hio.hu) 

 Macar Devlet Kalkınma Ajansı(http://nfu.hu) 

 Macar Kamu Ġhaleleri Konseyi (Macarca/Ġngilizce Özet Bilgi) 

(http://www.kozbeszerzes.hu) 

 Macar Kamu Alımları Portalı (Macarca) http://www.kozbeszerzes.gov.hu) 

 Ġhaleler ile Ġlgili Web Sayfası (Macarca) (http://pafi.hu) 

 TED-Tenders Electronic Daily (Ġngilizce) (http://ted.europa.eu).  
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Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler: Macaristan’daki iĢ gelenekleri Batı Avrupa ile benzer 

özellikler taĢımaktadır. ĠĢ hayatında resmi kiyafet tercih edilmektedir. Macarlar iĢ 

bağlantılarında Ģahsi iliĢkilerin geliĢtirilmesine önem vermektedir. ĠĢ görüĢmelerinin öğle 

yemekleri, resepsiyonlar ve akĢam yemeklerinde yapılması da yaygındır. Macarlar 

kendilerini tanıtırken soyadlarını ilk adlarından önce kullanmaktadırlar. Bu durum Macarca 

kartvizitlerde de geçerli iken, Ġngilizce kartvizitlerde bilinen kullanım vardır. Macar iĢadamları 

yabancı ortaklarının Macarca basit selamlaĢma vb. gibi kelimeleri öğrenme çabalarını takdir 

etmektedir. Macar iĢadamları Noel tatili zamanında değeri 10 doları geçmeyen küçük hediye 

alıĢveriĢinde bulunabilmektedir. 

 

ĠĢ görüĢmeleri için, ithalatçı/toptancı ile yazılı olarak randevu istenmeli ve konfirme 

edilmelidir. Tüm randevulara, ödemelere, mal teslimatlarına ve diğer zamanlama ile ilgili 

konulara dikkat etmek gerkemektedir.  

 

Para Kullanımı: Macaristan para birimi Forint (HUF) olup banknotlar 50, 100, 500, 1000, 

5000’lik birimler halinde madeni paralar ise 1,2,5,10,20,50,100,200’lük birimler halinde 

basılmaktadır. Ayrıca 1 HUF=100 filler olup, 10,20,50’lik madeni paralar Ģeklinde 

yürürlüktedir. 

 

Pasaport ve Vize ĠĢlemleri: Macaristan diplomatik pasaport, hususi pasaport (yeĢil) ve 

hizmet pasaportu hamili vatandaĢlarımıza vize uygulamamaktadır. Umuma mahsus pasaport 

sahipleri için ise Türkiye’den Macaristan’a seyahatlerde vize alma zorunluluğu 

bulunmaktadır. 21 Aralık 2007 tarihi itibariyle, Macaristan Schengen Alanı’nın bir parçası 

haline gelmiĢ ve bu kapsamda Schengen mevzuatını tamamen uygulamaya sokmuĢtur.  

 

HaberleĢme: Telefon, faks, posta ve kurye gibi iletiĢim araçlarının yanı sıra internet ve 

elektronik posta kullanımı çok ileri düzeyde yaygınlaĢmıĢ durumdadır. Yaygın olarak hizmet 

veren internet-cafelerden ve otellerde bulunan internet sistemlerinden kolaylıkla 

yararlanılabilmektedir. Macaristan’ın telekom altyapısı, büyük çoğunluğu yabancı 

yatırımcılardan olmak üzere, 6 milyar doların üzerinde yatırımla bölgedeki en geliĢmiĢ 

telekom sistemi haline gelmiĢtir. Macaristan’ın telekom Ģirketi olan Magyar Telekom 

Deutsche Telekom tarafından kontrol edilmektedir. ġirket sadece sabit hatlarda değil, mobil 

telefonlarda (T-Mobile) ve internette de lider konumdadır. Ġnternet pazarı baĢlangıçta 

oldukça yavaĢ geliĢmiĢtir. 1990’lı yılların sonundan 2001’e kadar ticari olmayan internet 

kullanımı yüksek kullanım bedeli sebebiyle sınırlı kalmıĢtır. Evlerde evlerde bilgisayar 

kullanımı fazla olmamasına rağmen, bilgisayar satın alımında devlet desteği olması 

sayesinde bugün evlerin %45’inde bilgisayar, %22’sinde ise internet bağlantısı mevcuttur. 

Kablo ya da ADSL gibi geniĢ band eriĢim hizmetlerinin yaygın ve ucuz olması abone sayısını 

yükseltmiĢtir.  

 

(Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı)  

 

IX. Ġġ ADAMLARININ DĠKKAT ETMESĠNĠ 

GEREKTĠREN HUSUSLAR 


