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TOPLANTI
NOTU
Türkiye’yi Avrupa’ya Açan Anahtar:
Macaristan konulu online seminer,
Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı
Adnan Polat, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, HEPA CEO’su
Kristof Szabo, HIPA CEO’su Robert
Esik, Yarış Kabin Yönetim Kurulu Üyesi
Şeyma Yarış, Ravaber Genel Müdürü
Harun Hasyüncü’nün katılımlarıyla 1
Ekim 2020 Perşembe günü TSİ 10.0011.45 arasında gerçekleşti.
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ADNAN POLAT

Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı

• Macaristan lojistik yatırımlarının yanında ciddi yatırım teşvikleri olan bir ülkedir.
Bununla beraber çeşitli vergi avantajları da bulunmaktadır. Ticaret hacmine
bakıldığında ise son 10 yılda %55’lik bir büyüme göstermiştir.
• 2013 yılında imzalanan “Stratejik İş Birliği” anlaşmasıyla beraber Macaristan,
Türkiye için Avrupa’nın göbeğinde bir merkez haline geldi. Anlaşmanın amacı
iki ülke arasında ticaret ve turizmi arttırmaktır. Anlaşma imzaladığından beri
ise Türkiye-Macaristan arasındaki turizm ve ticaret hareketliliği oldukça artmış
durumdadır.
• DEİK ve Türk İş Dünyası olarak Türkiye ve Macaristan ilişkileri açısından parlak
bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Son 5 yılda Türkiye’den Macaristan’a yapılan
doğrudan yatırım miktarını 100 milyon dolar seviyesinden 2 milyar dolar
seviyesine çıkarmayı başardık.
• Karşılıklı yapılan yatırımlar Türkiye’nin Avrupa pazarına açılmasını, Macaristan’ın
ise Orta Doğu ile ticaret yapmasını mümkün kılıyor. Siyasi olarak ise iki ülkenin
arasındaki ilişki oldukça iyi gitmektedir.
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VIKTOR MATIS

Macaristan Ankara Büyükelçisi

• Türkiye-Macaristan tarihi ve kültürü gereği birbirine yakın 2 ülke ve bu
bağlamda 2013 yılında karşılıklı olarak kültür merkezlerimiz açıldı. Bu, iki
ülkenin birbirini tanıması ve görünürlüğü için önemli bir adımdır.
• Ekonomi alanında, Macaristan Türkler için Avrupa’ya açılan bir kapı, Türkiye
ise Macarlar için Ortadoğu’ya bir köprü niteliğindedir.
• Türkiye’deki Bakanlıklarla ve DEİK, TUSIAD gibi STK’lar ile iyi ilişkilerimiz var
ve işbirliği kurmamız için yakın temas halindeyiz.
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KRISTOF ZSABO

HEPA CEO’su

• İlk olarak KOBİlerin %50 oranında ihracat paylarının artırılması hedeflenmekte,
Macaristan KOBİlerinin desteklenmesi ile bunun Avrupa pazarına açılma
konusunda önemli bir fırsat olması beklenmektedir.
• 2019’da ihracat yapan KOBİ’lerin sayısı yaklaşık 37.000 civarında olmakla
beraber ihracat değerleri ise 26 milyar avroyu geçmektedir.
• HEPA ihracatçılara yardım etmek için B2B toplantılar, konferanslar, mali destek
programı, profesyonel destek ve hizmet sağlamaktadır.
• Gıda, tarım, sağlık, inşaat çevre endüstrisi, makine, bilişim, start-up gibi
sektörler, ihracat için odaklanmak istediğimiz sektörler arasındadır.
• Ayrıca HEPA olarak şirketlerin gelişmişlik düzeyini ölçerek, eğitimler sunarak, iş
toplantılarına katılmalarına destek olarak ihracat kapasitelerini geliştirmelerine
destek olmaktayız.
• HEPA sunumuna link üzerinden ulaşabilirsiniz:
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-25763
• HEPA Türkiye Ofisi ile ilgili ayrıntılı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz:
https://www.hepaoffice.com.tr/
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ROBERT ESIK

HIPA CEO’su

• Covid-19 öncesi, Macaristan %5’lik oranla AB’deki en büyük büyüme oranına
sahip ülkeydi. 2020 yılının ilk çeyreği için beklenti %4.9 iken, pandemi sebebiyle
düşüş gerçekleşti. Fakat beklenti, büyümenin V şeklinde gerçekleşeceği yönünde.
• Bu yılın ilk çeyreğinde ise Macaristan %2.2 lik bir büyüme kaydetti.
• COVID kriz yönetimi kapsamında var olan meslekleri korumaya çalışmak ile
beraber yatırımcılara da mümkün oldukça teşvik sağlamaya çalışmaktayız.
• Sağlık açısından kriz yönetimi başarıyla gerçekleştirildi. Tamamen karantina söz
konusu olmadı. Ekonomiyi toparlamaya yardımcı olmak için ekonomi eylem planı
hayata geçirildi.
• Güçlendirmek istenilen sektörler gıda, tıbbi teknoloji alanlarıdır. Ayrıca şirketlerin
likiditeye sahip olmaları bu süreçte önceliklerimiz arasındadır.
• Macaristan, %9 kurumlar gelir vergisi oranıyla Avrupa’daki en işletme dostu
ülkelerden biridir. Ayrıca Doğu Avrupa ülkeleri arasında Macaristan en iyi yatırım
yapılabilecek ülkeler arasındadır.
• Macaristan, kredi derecelendirme kurumu tarafından notu yükseltilmiş bir
ülkedir. Yatırım konusunda bazı sektörlerde yavaşlama olsa da bazı sektörler
öne çıkmaktadır. Örneğin ilaç, tıbbi teknolojiler, biyoteknoloji gibi alanlarda
halihazırda yatırım talepleri gelmektedir. Elektrikli mobilite güçlü bir alan olmayı
sürdürmektedir. Gıda endüstrisi, krizden en çok faydalanan sektörlerin başında
gelmektedir.
• HIPA olarak, lokasyon seçim danısmanlığı, devlet yardımı fırsatları, yerel tedarikçi
bulma gibi konularda yardımcı olup entegrasyonu sağlamaktayız. Devlet
yardımları konusunda, özellikle eğitime destek veren şirketlere ve ArGe ile ilgili
şirketlere teşvik sunulmaktadır.
• HIPA sunumuna link üzerinden ulaşabilirsiniz:
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-25763
• HIPA hakkında ayrıntılı bilgi için websitesini ziyaret edebilirsiniz:
https://hipa.hu/main
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ŞEYMA YARIŞ

Yarış Kabin Yönetim Kurulu Üyesi

• Yarış Kabin, tarım makineleri için güvenlik kabinleri üreten, halihazırda
Balıkesir’de fabrikası bulunan ve Macaristan’da yatırımlarına devam eden bir
firmadır.
• Firmanın yatırım için Macaristan’ı seçmesinin sebebi, coğrafi konumun
getirdiği lojistik avantaj, AB üyesi olması, hızlı büyüyen bir ekonomiye sahip
olması ve yatırımcıya önemli teşvikler sağlamasıdır.
• Yarış Kabinin Haziran 2018’de Macaristan yatırım süreci başlamış olup 2021
yılı ilk çeyreğinde deneme üretimlerine başlaması planlanmaktadır. 32
milyon avroluk yatırım öngörülmüş olup Macar Eximbank ile 4 milyon avroluk
garantörlük anlaşması gerçekleştirilmiştir. Ekstra ihtiyaçlar ile beraber yatırımın
35 milyon avro seviyesinde olması beklenmektedir.
• 2021’deki Yarış Kabin hedef cirosu 6 milyon avrodur. Hedef ihracat oranı ise
%90’dır.
• Yarış Kabin’e 1,6 milyon avro nakit desteği ve 5.5 avro kurumsal vergi indirim
desteği sağlanmıştır. Temmuz ayında ise 2. teşvik desteği olan 891.000 avro
nakit ve 1,05 milyon avroluk teklifi HIPA tarafından sağlanmıştır.
• Yarış Kabin sunumuna link üzerinden ulaşabilirsiniz:
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-25763
• Yarış Kabin hakkında ayrıntılı bilgi için websitesini ziyaret edebilirsiniz:
https://www.yariskabin.com.tr/

TÜRKIYE’YI AVRUPA’YA AÇAN ANAHTAR: MACARİSTAN

HARUN HASYÜNCÜ

Ravaber Genel Müdürü

• 2008 yılında yerli sermaye ile kurulan Ravaber, ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve
yangın güvenliğinde mineral taş yünü üretim, ihracat faaliyeti göstermektedir.
• Ravago ile gerçekleştirdikleri ortaklık ile, Ravaber firmasının üretim gücünün
Ravago firmasının dağıtım gücüyle birleştirmek hedeflenmiş.
• Ravaber Macaristan’ın 160.000 m2 toplam alanı, 115 çalışanı ve 25 milyon
avro yatırımı bulunmaktadır.
• Şirketin Macaristan’a yatırım sebepleri ise ortağı Ravago’nun Orta Avrupa’da
güçlü bir ülke olması ve devlet desteği konularında iyi fırsatların olmasıdır.
• Tüm yatırım süreçleri boyunca HIPA’dan önemli destek almışlardır.
• Ravaber sunumuna link üzerinden ulaşabilirsiniz:
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-25763
• Ravaber hakkında bilgi için websitesini ziyaret edebilirsiniz:
https://www.ravaber.com/
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NAİL OLPAK

DEİK Başkanı
CANER ÇOLAK

Genel Sekreter
MERİH KEPEZ

Genel Sekreter Yardımcısı
DİLEK TUNA

Bölge Direktörü
AYŞE NİL SARITEPE

İş Konseyleri Koordinatörü

Semineri izlemek için lütfen
tıklayınız.

DEİK üyeliği için lütfen
tıklayınız.

