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BİRİNCİ BÖLÜM  

MACARİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1.1.  ÜLKE KİMLİĞİ 

 

Resmi Adı:   Macaristan Cumhuriyeti 

Yönetim Biçimi:  Çok Partili Cumhuriyet 

Başbakan:   Gordon Bajnai 

Başkent:   Budapeşt 

İdari Yapı:   19 bölge, 20 kentsel bölge ve 1 Başkent’ten oluşmaktadır. 

Bağımsızlık Günü:  1001 (Kral Stephen tarafından birleştirilmiştir) 

Milli Bayram:  St. Stephen Günü, 20 Ağustos 

Nüfus:    9,905,596 

Yüzölçümü:   93,030 km² 

Diller:    Macar %98.2, diğer %1.8 

Din: Roma Katolikleri %67.5, Calvinist %20, Lutherci %5, ateist ve diğer 

%7.5 

Etnik Yapı: Macar %89.9, Romalı %4, Alman %2.6, Sırp %2, Slovak %0.8, 

Romanyalı %0.7 

Zaman Farkı:  2 Saat 

Para Birimi:   Forint (HUF) 
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1.2.  GENEL BİLGİLER 
1.2.1. Coğrafi Konum: 

Macaristan’ın yüzölçümü 93.030 km2 dir. Nüfus yoğunluğu km2 ye 108.3 kişi ile Fransa 
ve Polonya ile aynıdır. Genellikle düz bir satıha sahip olan ülke Tuna ve Tizsa nehirleri ile üç 
eşit parçaya  bölünmektedir. Ülke topraklarının büyük bölümü verimlidir. Toprakların %63’ü ise 
tarımsal üretime elverişlidir. Bu oran balıkçılık ve ormancılık da dahil edildiğinde %83’e 
yükselmektedir. Üç ana coğrafi bölge vardır: Transdanubia Tuna nehrinin batısında kalan 
nispeten yüksek alandır. Bu bölgede bağcılık ve besicilik başta olmak üzere tarım yapılmaktadır. 
Nagyafold Tuna nehrinin  doğusunda kalan, ülke topraklarının yaklaşık yarısını oluşturan, 
bereketli toprakları, kumlu ve sulak alanları barındıran bir bölgedir. Bölgede sel baskınlarına 
karşı drenaj projeleri 19.yy. dan bu yana  devam etmektedir. Kuzey tepeleri Budapeşte’nin 
kuzeydoğusundan başlayıp Slovakya sınırına kadar uzanır. Ülkenin sınırlı maden kaynaklarının 
çoğunu barındıran bölge komünist dönemde büyük oranda ağır sanayinin konuşlandırıldığı bir 
bölge olmuştur.  

 
1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı: 

Devlet gücünün en yüksek organları, parlamento (milli meclis) ve başkanlık konseyidir 
(hükumet  yönetim kurulu). Tek meclisli parlamentonun 349 üyesi, başkanlık konseyinin 21 
üyesi vardır.  Başkanlık konseyi üyeleri, parlamentodan seçilir ve parlamentoya karşı 
sorumludur. En üst idari merci, bakanlar kurulu olup, üyeleri hükumet yönetim kurulunun 
tavsiyesi üzerine parlamento tarafından seçilir ve azledilir. Başkanlık konseyinin başkanı 
Macaristan’ın devlet başkanıdır, bakanlar kurulu  başkanı ise başbakan gibi görev yapar.  

Mahalli, ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetler, bir üst seviyedeki bölge otoritesine karşı 
sorumlu olan  konseyler hiyerarşisiyle yönetilir. Macaristan, 19’u komita ve beşi komita 
statüsünde olmak üzere 24  idari üniteye bölünmüştür. Bunların konseyleri doğrudan doğruya 
bakanlar kuruluna karşı sorumludur.  

Adalet işleri anayasa mahkemesi, yüksek mahkeme ve komitaya, belediyeye ve mıntıkaya 
ait  mahkemelerce yürütülür. Anayasa mahkemesi ve yüksek mahkemenin hakimleri, beş yıllık 
süreyle parlamento tarafından, diğer hakimler ise üç yıllık süreyle mahalli konseyler tarafından 
seçilir. Savcı başkanı, altı yıllık süreyle parlamento tarafından seçilir ve buna karşı sorumludur.  

 
1.2.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Macaristan’ın nüfusu 10. 028.000 kişidir. Nüfusun %66’sı şehirlerde ve %17’si başkent 
Budapeşte’de  yaşamaktadır. Nüfusun yaşlara göre dağılımı, %15 - 15 yaş altı ve %21 - 60 yaş 
üzeri ile tipik Avrupa  ülkesi ortalamasını yansıtmaktadır. Macaristan etnik açıdan bölgedeki 
birçok ülke ile karşılaştırıldığında  homojen sayılabilir. Azınlıklar nüfusun yaklaşık %8’ine 
tekabül etmektedir. Ülkedeki en büyük etnik  grup 189.984 kişi ile Roman azınlıktır. Komşu 
ülkelerde 2.4 milyon Macar asıllı insan yaşamaktadır.   

Macaristan’ın doğum oranı AB’ye yeni üye olan tüm orta Avrupa ülkelerinden daha fazla iken 
ölüm  oranı yılları arasında 13.1-13.5 / 1000 oranı ile Avrupa standartlarının hayli üzerindedir. 
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Ülkede yaşayan yabancı sayısı artmaya devam ederek nüfusun %8.5’ine (154.430) ulaşmıştır. 
Yabancıların çoğunluğu Macar kökenlikler de dahil olmak üzere Romanya, Ukrayna ve eski 
Yugoslav Cumhuriyetleri vatandaşlarıdır. Göçmenlerin yaş ortalamalarının Macarlardan düşük 
olması ülke nüfusunun yaşlanması probleminin çözümüne katkı sağlamaktadır.  
 

1.3.  GENEL EKONOMİK DURUM 
1.3.1. Ekonomik Yapı: 

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 şekilde 
bağlanmış 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 konuşlandırmaları sayesinde 
AB’nin büyüme hızının düştüğü ve ülke parası Forint ’in değerlendiği dönemlerde bile devam 
etmiştir.  

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ülkenin üretiminin modernleşmesinde ve ihracatının 
doğudan  batıya kaymasında önemli rol oynamıştır. Bu süreç 1990’lı yılların ortalarında 
uygulanan agresif  özelleştirme politikaları ile başlamıştır. İletişim, bankacılık, altyapı, imalat 
sektörlerinin büyük bölümü yabancı yatırımcıların mülkiyetinde bulunmaktadır. Özel sektörün 
GSYİH içindeki payı bölge ülkeleri  içinde de en yüksek oranlardan biri olan %80 düzeyindedir. 
Son yıllarda özelleştirme kadar önemli olan  bir diğer gelişme de kırsal bölgelerde küçük üretim 
tesislerinden büyük fabrikalara kadar yapılan çeşitli yabancı yatırımlardır.  

Küresel krizden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Macaristan ekonomisi, 2009 yılında 
%6.8  oranında küçülmüştür. Ekonomide 2010 ve 2011 yılları arasında % 1’in üzerinde büyüme  
gerçekleşmesine rağmen henüz beklenen canlanma sağlanamamıştır. Macar ekonomisinin 
gösterdiği  daralma, küresel krizle doğrudan ilintili olduğu kadar, 2006 yılı son çeyreğinden bu 
yana Macaristan’da uygulanmakta olan ve sıkı para ve maliye politikaları öngören ekonomik 
istikrar paketleri ile de  ilişkilendirilmektedir.  

2011 yılında kaydedilen temel makroekonomik verilere bakıldığında; gayrisafi yurtiçi 
hasıla (GSYİH) 140.3 milyar dolara yükselmiştir. GSYİH’nın kompozisyonu incelendiğinde, en 
büyük katkıyı daha çok ihraç pazarlarına üretim yapan imalat sektörü sağlamaktadır. Macaristan 
ekonomisinin nasıl bir seyir izleyeceği, büyük ölçüde bağımlı olduğu AB ekonomilerinin  
göstereceği performansla ve iç talepteki artışın büyüklüğü ile yakından ilgilidir. İhracata yönelik 
üretim  yapan imalat sektörünün göstereceği performansın bu hususta belirleyici olacağı tahmin 
edilmektedir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

DIŞ TİCARET 

 

2.1. Dış Ticarette Genel Durum: 

Serbest piyasa ekonomisine geçiş ile birlikte Macaristan dış ticaretinde uygulanan liberal 
politikalar ülkenin dış ticaret hacminde de etkisini göstermiş ve yıllar itibariyle ülkenin ticaret 
hacminde hızlı gelişmeler kaydedilmiştir. Macaristan dış ticaretinin büyük kısmını ülkede üretim 
yapan çok uluslu şirketler tarafından gerçekleştirmekte, bu da ülkenin dış ticaret hacminin 
uluslararası ekonomik ortamda yaşanan değişikliklerden çok daha çabuk etkilenmesine yol 
açmaktadır.  

Ülkenin 1996-2011 dönemindeki dış ticaretinin genel performansı incelendiğinde, bu 
dönem içinde  Macaristan’ın toplam ihracatının 14 milyar dolardan 110 milyar dolara, ithalatının 
ise 17 milyar  dolardan 100 milyar dolara yükseldiği görülmektedir. Bu rakamlar, 2011 yılında 
Macaristan’ı dünyanın en fazla ihracat ve ithalat yapan ülkeler sıralamasında sırasıyla 35. ve 33. 
sıraya yerleştirmiştir. 2011 yılında dış ticaret hacmi 210 milyar dolara ulaşmıştır.  

Macaristan’ın dış ticareti 2011 yılında gerek ithalat gerekse ihracat bakımından artış 
kaydetmiş ve  adeta ekonomik büyümenin motoru olma işlevi göstermiştir. 2011 yılında 
Macaristan’ın ihracatı  yaklaşık %16 oranında artarak 110 milyar dolara, ithalatı da %15 
düzeyinde artarak 100 milyar dolara yükselmiş olup Macaristan dış ticareti 10 milyar dolar fazla 
vermiştir.  

Ekonomik geçiş döneminde dış ticaretin kompozisyonu da dönüşüme uğramıştır. Elektronik 
ve  telekomünikasyon araçları, otomobil parçaları ve makineler önemli ihraç ürünleri haline 
gelmiştir. İthal edilen işlenmiş ürünlerin re-export edilmesi bu kalemlerin ihracattaki payının 
artmasında önemli rol  oynamıştır. Gıda ürünleri önemli bir ihraç kalemi olmasına rağmen bu 
ürünlerin toplam ihracat içindeki payı %6 seviyesindedir.  

Macaristan’ın hem ihracat hem de ithalatında makine ve taşıt araçlarını ilk sırada yer 
almaktadır. Bu ürün grubunda Macaristan net ihracatçıdır. Bu yapının oluşmasında 1990’lı 
yılların başından bu yana çok uluslu şirketlerin Macaristan’da gerçekleştirmiş olduğu yatırımların 
ve bu yatırımlarla oluşturulan üretim kapasitesinin çok önemli bir payı bulunmaktadır.  

Dış ticaret ağırlıklı olarak batı pazarlarına yönelmiştir. Macaristan’ın ihracatının ve 
ithalatının büyük bir bölümü AB üyesi ülkelerle gerçekleşmiştir. İhracat ve ithalattaki %25’lik 
payı ile Almanya ülkenin en önemli ticari ortağıdır. Rusya, Macaristan’ın ithalatında özellikle 
petrol ve gaz gibi enerji ürünleri ile önemli bir yere sahiptir. Bu ülke Macaristan’ın ihraç ürünleri 
için de önemli bir pazardır. Ayrıca Çin,  Macaristan’ın önemli ticaret ortaklarından biri haline 
gelmiştir. Çin firmaları AB pazarına girebilmek için Macaristan’da üretim tesisleri kurmaktadırlar.  
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2.2. 2011 Yılı Türkiye Macaristan İhracat Kalemleri 

S. No. FASIL ADI DOLAR 

1 Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosikletve diğer 76.830.221 

2 Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları 50.354.562 

3 Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları 45.631.550 

4 Örme giyim eşyası ve aksesuarları 43.147.276 

5 Demir veya çelikten eşya 31.157.569 

6 Pamuk,pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 29.578.003 

7 Aluminyum ve aluminyum eşya 23.956.680 

8 Plastik ve plastikten mamul eşya 21.566.841 

9 Bakır ve bakırdan eşya 18.352.054 

10 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları 17.557.233 

11 Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler 13.960.631 

12 Emdirilmiş,sıvanmış,kaplanmış mensucat,bunlardan 
teknik eşya 

9.621.381 

13 Yenilen meyvalar,kabuklu yemişler,turunçgil ve kavun 
kabuğu 

8.821.640 

14 İnciler,kıymetli taş ve metal mamulleri,madeni paralar 8.768.735 

15 Sentetik ve suni devamsız lifler 7.780.114 

16 Kağıt ve karton:kağıt hamurundan kağıt ve kartondan 
eşya 

6.683.298 

17 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer 
kaplamaları 

6.450.449 

18 Eczacılık ürünleri 6.007.058 

19 Demir ve çelik 5.912.926 

20 Kauçuk ve kauçuktan eşya 5.760.352 

21 Adi metallerden çeşitli eşya 5.515.334 

22 Mobilyalar,aydınlatma,reklam lambaları,prefabrik yapılar 5.164.414 

23 Yağlı tohum ve meyvalar,sanayi bitkileri,saman,hayvan 
yemi 

4.258.771 

24 Mensucattan mamul diğer eşya,kullanılmış 
eşya,paçavralar

4.186.489 

25 Örme eşya 3.784.060 

26 Cam ve cam eşya 3.711.141 

27 Debagat ve boyacılıkta kullanılan 
hülasa,boya,macun,sakızlar 

3.678.316 

28 Özel dokunmuş mensucat,dantela,duvar halıları,işlemeler 3.518.796 

29 Ayakkabılar,getrler,tozluklar vb eşya ve aksamı 2.964.521 

30 Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar 2.821.652 

31 Taş,alçı,çimento,amyant,mika vb maddelerden eşya 2.339.876 

32 Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 2.330.283 

33 Optik,fotoğraf,sinema,ölçü,kontrol,ayar cihazları,tıbbi 
alet. 

2.203.416 
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2.3. 2011 Yılı Türkiye - Macaristan İthalat Kalemleri 

S. 
No 

FASIL ADI DOLAR 

1 Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları 623.391.357 
2 Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları 191.828.214 
3 Canlı hayvanlar 152.456.769 
4 Plastik ve plastikten mamul eşya 127.707.634 
5 Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer 64.994.958 

6 Organik kimyasal müstahsallar 36.161.015 
7 Eczacılık ürünleri 28.379.041 
8 Optik,fotoğraf,sinema,ölçü,kontrol,ayar cihazları,tıbbi alet. 28.125.861 

9 Hububat 26.325.553 
10 İnorganik kimyasal müstahsallar,organik,inorganik bileşikler 21.512.899 

11 Demir ve çelik 19.205.534 
12 Kağıt ve karton:kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya 18.359.594 

13 Kauçuk ve kauçuktan eşya 15.427.063 
14 Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar 14.339.328 

15 Sabunlar,yüzey aktif organik maddeler,yıkama-yağlama 
madde. 

12.332.910 

16 Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri,hazır hayvan gıdaları 12.096.848 

17 İnciler,kıymetli taş ve metal mamulleri,madeni paralar 10.622.393 

18 Mobilyalar,aydınlatma,reklam lambaları,prefabrik yapılar 9.190.542 

19 Muhtelif kimyasal maddeler 6.003.066 
20 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 5.704.897 
21 Adi metallerden çeşitli eşya 4.629.563 
22 Basılı kitap,gazete,resim vb baskı sanayi mamulu,el yazmaları 3.947.956 

23 Taş,alçı,çimento,amyant,mika vb maddelerden eşya 3.792.058 

24 Cam ve cam eşya 3.744.091 
25 Alüminyum ve alüminyum eşya 3.694.938 
26 Canlı bitkiler ve çiçekçilik müstahzarları 3.606.485 
27 Ağaç ve ağaçtan mamul eşya: odun kömürü 3.494.092 
28 Demir veya çelikten eşya 3.425.897 
29 Değirmencilik ürünleri, malt,nişasta,inülin,buğday gluteni 3.232.473 

30 Sebze,meyva,bitki parçaları,sert kabuklu yemiş konserveleri 3.121.722 

31 Oyuncaklar,oyun ve spor malzemeleri,aksam ve parçaları 3.030.475 

32 Etler ve yenilen sakatat 2.879.413 
33 Seramik mamulleri 2.786.034 
34 Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahzarları 2.767.344 

35 Uçucu yağlar,rezinoitler,parfümeri,kozmetikler vb 2.657.694 
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2.4. Konya ve Macaristan’ın Yıllara Göre İthalat ve İhracat Rakamları 

 

 

 

 

 

2.5. Konya – Macaristan İhracat Ürünleri 

S.
No 

FASIL ADI 

1 Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları 
2 Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer 
3 Demir veya çelikten eşya 
4 İnorganik kimyasal müstahsallar,organik,inorganik bileşikler 
5 Mobilyalar,aydınlatma,reklam lambaları,prefabrik yapılar 
6 Adi metallerden aletler,bıçakçı eşyası,sofra takımları 
7 Silahlar ve mühimmat,bunların aksam,parça ve aksesuarları 
8 Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları 
9 Plastik ve plastikten mamul eşya 

 

 

 

2.6. Konya – Macaristan İthalat Ürünleri 

S. 
no 

FASIL ADI 

1 Hububat 
2 Canlı hayvanlar 
3 Organik kimyasal müstahsallar
4 Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar
5 Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları
6 Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer
7 Optik,fotoğraf,sinema,ölçü,kontrol,ayar cihazları,tıbbi alet.
8 Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal müstahzarlar
9 Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa,boya,macun,sakızlar
10 Adi metallerden çeşitli eşya 
11 Aluminyum ve aluminyum eşya
12 Kağıt ve karton:kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya
13 Plastik ve plastikten mamul eşya
 

 
2009 2010 2011 

İhracat 1.487.705 1.612.143 2.331.178 

İthalat 4.467.690 15.034.477 6.148.992 
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2.7. KTO Verilerine Göre Macaristan’a İhraç Edilen Ürünler 

S. No FASIL ADI 

1 Kazanlar,makinalar,mekanik cihaz,aksamı. 
2 Motorlu kara taşıtı,aksamı,parçaları. 
3 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 
4 Demir ve çelikten eşya. 

 

2.8. KTO Verilerine göre Son 3 yılda Macaristan’a İhracat Yapan Başlıca Firmalar 

TİCARİ ÜNVANI TOPLAM USD 

Duy-Eks Gıda Tarım Mak. Elektronik San. ve Tic. A.ş. 749.959,74 
Erdiren Dış Tic. Otomotiv Mak. Ltd. Şti. 304.032,33 
Agrıonal Dış Ticaret Limited Şirketi 149.248,89 
Besco Otomotiv Makina San. Ticaret Limited şirketi 136.534,26 
Kahveci Otomotiv San. ve Tic. A.ş. 80.650,62 
Savaşan Paz. Tic. Ltd. Şti 60.597,70 
Çelikoğlu Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 39.830,73 
Hhps Makine Otomotiv Gıda Dayanıklı Tüketim 
Maddeleri İç ve Dış Ltd. Şti. 

29.664,36 

Solimpeks Enerji Sanayi ve Ticaret A.ş. 3.490,99 
 

 

Odamız kayıtlarında Macaristan’a ihracat yapan ilk sıradaki firmaların yetkilileriyle 
telefon görüşmeleri yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda firmalar ihracat işlemlerinde 
herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını bildirmişlerdir. 


