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Türkiye-Macaristan Yuvarlak Masa Toplantısı 

7 Kasım 2019, Budapeşte 

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 

Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban,  

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Peter Sjizjarto, 

T.C Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, 

Sayın Bakanlarımız, Büyükelçilerimiz,  

Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanımız Adnan Polat, 

Macaristan İhracat Teşvik Ajansı CEO’su Balazs Hendrich, 

Türkiye ve Macaristan İş Dünyasının Başkan ve Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Başkent Budapeşte’de gerçekleştirdiğimiz Yuvarlak Masa Toplantımız 

vesilesiyle Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) ve Türkiye-Macaristan 

İş Konseyimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri, Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK adına saygıyla selamlıyorum. 

Tarihi ve kültürel bağlarımızın güçlü olduğu ve ilişkilerimizin stratejik iş 

birliği seviyesine çıktığı dost ülke Macaristan ile, insanlarımızla ve iş 

dünyamızla da, ortak akıl doğrultusunda hareket ediyoruz.  
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Bu vesileyle, Suriye sınırımızdaki güvenliğin sağlanması ve bölgenin 

terör örgütlerinden arındırılması için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na 

destekleri için Macaristan yönetimine ve halkına teşekkür ediyorum. 

Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2,5 milyar $’a yükseldi, ancak, 5 

milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için daha çok gayret göstereceğiz. 

İzninizle, bu hedef doğrultusunda, mevcut ticaretimizi dengeli bir 

şekilde artırmamızı kolaylaştıracak bazı önerileri, ana başlıklarıyla dile 

getirmek isterim. 

 Her toplantımızda dile getirdiğimiz gibi, Macaristan, Türk 

kamyonlarına geçiş belgesi sınırlaması uygulanmaktadır.  

Slovakya’da olduğu gibi, Macaristan’da da Türk araçlarının 

transit geçişlerinin izin belgesinden muaf hale getirilmesini ve,  

 Macaristan’ın Sırbistan araçlarına tanıdığı, “Euro 5/Euro 6 Yeşil 

motora sahip Sırp araçların izin belgesinden muaf olma 

hakkının Türk araçlarına da verilmesini istiyoruz. 

 Türk şirketlerimiz, Macar bankalarında hesap açmakta 

zorlanmaktadır. Hem, Türk bankalarımızın Budapeşte’de Şube 

açmaları noktasında özendirilmesini, hem de Macar 

bankalarının bu konudaki uygulamalarını kolaylaştırmalarını 

talep ediyoruz. 

 Yabancı personel istihdamına yönelik mevzuatta, teşvik edici ve 

kolaylaştırıcı uygulamaların hayata geçirilmesini, Türk personel 

ve işçilere yönelik pozitif düzenlemeler yapılmasını istiyoruz. 
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 HEPA ile birlikte, Türkiye ve Macaristan olarak Afrika’da iş birliği 

konusunda çalışıyoruz ve Türk tarafı olarak bir yol haritası 

hazırladık. Bu noktada iki ülke Eximbank’ının bir araya gelerek, 

ülke ve proje bazında Türk-Macar ortalığını hayata geçirmesi 

de, önemli bir başlıktır  

 

Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakan,  

Sözlerimi bitirmeden, sizlere, kısaca DEİK’i de anlatmak isterim.  

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 34 

yıldır, çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdüren, bir iş platformu. Tüm 

dünyaya yayılmış, 146 iş konseyimizle ülkeler arası yatırım ve ticareti 

artırmak için “ticari diplomasi” anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

1991 yılından beri faaliyette olan ve Başkanlığını Sayın Adnan 

Polat’ın yürüttüğü, Türk-Macar iş konseyi de bu amaçla çalışıyor. 

Karşılıklı sevgimizi ve iş birliklerimizi daha çok geliştirmek dileğiyle, 

programımızı teşrif eden, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Macaristan 

Başbakanı olmak üzere, Bakanlarımıza, tüm katılımcılara ve 

hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla 

selamlıyorum.  

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


