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GENEL BİLGİLER 

   Ülke Kimliği: 

Devletin adı Bulgaristan Cumhuriyeti 

Başkenti Sofya 

Yönetim biçimi Parlamenter Cumhuriyet 

Resmi dili Bulgarca 

Cumhurbaşkanı Rumen Radev 

Başbakan Boyko Borisov 

Para birimi leva (BGN), 1 leva=100 stotinki 

Yüzölçümü 110 993 km² 

Nüfus (2018) 7 000 039 

Kadın 3 604 338 

Erkek 3 395 701 

Ortalama yıllık nüfus artışı (%) -7 

Mesai saatleri ve günleri 9.00-17.30 – Pazartesi-Cuma 

Haftalık çalışma saati (Ortalama) 40 

Büyük kentler ve limanlar Sofya, Filibe (Plovdiv), Varna (liman),
 Burgaz (Burgas, liman), Rusçuk (Ruse, liman), 
Eski Zağra (Stara Zagora), Plevne (Pleven) 

Uluslararası telefon kodu 359 
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Ülkenin Kısa Tarihçesi: 

Bulgaristan'ın ilk sakinleri Hint-Avrupa kökenli bir kavim olan Traklar'dır. Milatla birlikte bu 

topraklar önce Roma İmparatorluğu daha sonra da Bizans İmparatorluğu hakimiyetine 

girmiştir. M.S. 7. yüzyılda bu topraklara yerleşen Bulgar kavim, Slavlar ve Traklar ile birlikte 

bu bölge üzerinde Bulgaristan’ın başlangıcı sayılan Bulgar Devleti’ni kurmuştur. İdareci 

sınıfını oluşturan kavim bir süre sonra Slav dilini, 9. yüzyıldan itibaren de Hristiyanlığı kabul 

etmiştir. 14. yüzyılda Türklerin Rumeli'ye geçmesinin ardından bağımsızlıklarını yitirerek 

Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemeye 

başlaması ve Çarlık Rusyası’nın da desteğiyle, Balkanlar’ın tümünde olduğu gibi 

Bulgaristan'da da bağımsızlık hareketi başlamıştır. Osmanlı-Rus Savaşı’ndan yenilgiyle çıkan 

Osmanlı Devleti, Bulgaristan'ı 1878 yılında içişlerinde bağımsız Prenslik olarak, 1908 yılında 

ise tam bağımsız Çarlık olarak tanımıştır. Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlılarla aynı cephede 

savaşa katılan Bulgaristan, İkinci Dünya Savaşı'na da Almanya saflarında katılmış ve her iki 

savaştan da yenilgiyle çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Balkanlar'da ilerleyen 

Sovyet ordusunun da yardımıyla Georgi Dimitrov önderliğinde sosyalist rejime geçen ülke, 

soğuk savaş yıllarında Varşova Paktı'nın üyesi olmuştur. Doğu Bloku’nun yıkılmasıyla birlikte 

1989 yılından sonra ülke, demokratik bir düzene ve serbest piyasa ekonomisine geçmiştir. 2 

Nisan 2004’te NATO’ya, 1 Ocak 2007 tarihinde ise AB’ye üye olmuştur. 

Coğrafi Konum: 

Karadeniz kıyısında yer alan Bulgaristan, Güneydoğu Avrupa’da Türkiye ile Romanya arasında 

yer almaktadır. Bulgaristan yaklaşık olarak 110.993 km2lik bir alana sahiptir. Kıyı şeridi 354 

km. olup, komşuları Yunanistan, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Türkiyedir. 

Bulgaristan’da karasal iklim hakimdir. Rila, Pirin, Stara Planina ve Rodopi ülkenin önemli 

dağları olup, Rila 2,925 m. yüksekliği ile ülkenin en yüksek dağıdır. Ayrıca Bulgaristan ve 

Balkanların en yüksek tepesi olarak bilinen Musalla Tepesi bu dağ üzerinde bulunmaktadır. 

Ülkenin en önemli ırmağı Tuna olup; diğer önemli akarsuları Meriç, İskır, Tunca, Yantra ve 

Strumadır. Tuna Nehri üzerinde yer alan Srebarna Gölü Silistra Kasabasının 16 km. batısında 

yer almaktadır. Srebarna Gölü 100’den fazla kuş türünü barındıran önemli bir doğal yaşam 

alanıdır. 
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Nüfus ve İstihdam : 

2018 yılı sonu itibariyle Bulgaristan’ın nüfusu 3 395 701’i (% 48,5) erkek ve 3 604 338’i (% 

51,5) kadın olmak üzere toplam 7 000 039 kişidir. Ülke nüfusu AB nüfusunun % 1,4’ünü 

oluşturmaktadır. +65 yaş grubu nüfusun % 21,3’ünü, 0-15 yaş grubu % 14,4’ünü teşkil 

etmektedir. 2001 yılında 40,4, 2005 yılında ise 41,2 olan ortlama yaş 2018 sonu itibariyle 43,8 

olarak gerçekleşmiştir. Çalışabilir yaştaki nüfus 4 201 bin kişi olup toplam nüfusun % 60’ı 

kadardır. Söz konusu nüfus 2018 yılında yaklaşık 48 bin kişi azalmıştır. Şehirlerde nüfusun % 

73,7’si, kırsal bölgelerde ise % 26,3’ü yaşamaktadır. 2018 yılında 62 197’si sağ doğmuş bebek 

olmak üzere toplam 62 576 doğum gerçekleşmiş ve doğum oranı ‰ 8,9 olmuştur.2018 yılında 

108 526 kişi ölmüş, ölüm oranı ‰ 15,4 olarak gerçekleşmiştir. 2016-2018 döneminde ortalama 

yaşam süresi 74,8 olmuştur. AB demografik ve sosyo-ekonomik gelişme direktiflerine uygun 

olarak Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından hazırlanan tahminlere göre2080 yılında ülke 

nüfusu, 2 407 856’sı erkek ve 2 464 461’i kadın olmak üzere toplam 4 872 317 kişi olacaktır. 

2018 yılında altı il merkezinde nüfus artışı yaşanmıştır. Söz konusu il merkezleri Varna, Veliko 

Tarnovo, Kırcaali, Filibe, Sofya ve Tırgovişte’dir. Verilere göre Bulgaristan’da toplam 257 

şehirden sadece 28’inde nüfus artışı meydana gelmiştir. Geri kalan 229 şehirde nüfus 

azalmıştır. 2018 yılında altı şehirde yaşayanların sayısı 1000’in altında gerçekleşmiştir: Melnik, 

Brusartsi, Kiten, Klisura, Pliska ve Macarovo. 

Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2018 yılında:   

 İşsizlik oranı % 5,2’dir; 

 15 – 64 yaş grubunda ekonomik olarak aktif kişilerin sayısı 3 239 600’dür (bu yaş 

aralığındaki nüfusun % 71,5’i);   

  İstihdam edilenlerin ortalama sayısı 2 238 402’dir; 

 15+ yaş grubunda işsizlerin sayısı 173 300’dür. Bunların 101 700’ü erkek, 71 600’ü kadındır. 

2017 yılına göre işsizlerin sayısında % 16,2 oranında bir azalma kaydedilmiştir. 

Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2018 son çeyreğinde işverenlerin istihdam ettikleri 

kişilerin bir saatlik emeği için yaptıkları harcama yıllık bazda % 5,1 oranında artmıştır. Bu 

göstergedeki artış sanayide % 7,7, hizmetlerde % 3,6, inşaatta % 2,2 olarak gerçekleşmiştir. En 

büyük artış bilgi ve sanatsal ürünlerde ve haberleşmede (% 11,6), elektrik ve ısı enerjisi ile gaz 

yakıtların üretimi ve dağıtımı (% 11,3), kültür, spor, eğlence (% 8,6) alanlarında yaşanmıştır. 
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Gayrimenkul işlemleri (-% 9,1) ve ticaret ile otomobil ve motorsiklet tamiri (-% 3,5) 

alanlarında ise düşüş kaydedilmiştir. Bahse konu dönemde işverenlerin çalışanların ücretleri 

için yaptıkları harcamalar % 4,8 oranında, ücret dışındaki harcamalar ise % 6,8 oranında 

artmıştır. 2018 yılında Bulgaristan’da ortalama çalışma ücretleri 574 eurodan 616 euroya 

yükselmiştir. 

 

Resmi tatil günleri: 

1 Ocak  Yeni Yıl Tatili 

3 Mart Bulgaristan Kurtuluş Bayramı 

28 Nisan Paskalya Bayramı 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 

6 Mayıs Gergyovden ve Bulgar Ordusu Günü 

24 Mayıs Bulgaristan Eğitim, Kültür ve Yazma Bayramı 

6 Eylül Bulgaristan Birleşme Günü 

22 Eylül Bulgaristan Bağımsızlık Günü 

24-25-26 Aralık Noel Bayramı 

31 Aralık Yeni Yıl Tatili 
 

Doğal Kaynaklar ve Çevre: 

Bulgaristan, gayri safi enerji tüketiminin % 61,3'ünü ülke içerisindeki enerji tüketiminden 

sağlanmaktadır.Ham petrol ve doğalgaz ithalatında Rusya'ya tam bir bağımlılık söz konusudur. 

Eurostat metodolojisine göre nükleer enerji yerel kaynak sayılsa da Bulgaristan nükleer yakıtını 

da Rusya'dan ithal etmektedir. Dolayısıyla, enerji konusunda Rusya'ya büyük bir bağımlılık söz 

konusudur.Diğer taraftan, Bulgaristan'ın enerji koridorlarının üzerinde bulunması, AB üyesi 

olarak enerji etkinliği ve çevre konularında bir çok hukuksal yükümlülüğü yerine getirme 

gerekleri ülkenin enerji jeopolitiğinde etkin rol almasını gerektirmektedir. 

 

Üyesi Olduğu Başlıca Uluslar arası Kuruluşlar 

BM, NATO, AB, AK, AGİT, UNESCO, IMF, Dünya Bankası, DTÖ, Avrupa Yatırım ve İmar 

Bankası (EBRD), GDAÜ, RCC, SECI, KEİ 

BULGARİSTAN EKONOMİSİ: 
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GSYİH (milyar $ ) 62,8 milyar dolar 

Reel GSYİH büyüme oranı (%) 3,6 

Nüfus (milyon) 7,1 

Kişi başına GSYİH ($) 8838 dolar 

Kişi başına GSYİH (PPP) ($) 20.301 

Enflasyon oranı (%) 2,8 

İşsizlik oranı (%) 5,2 

İhracat (milyar $) (2017) 33,24 

İthalat (milyar $) (2017) 37,64 
 

Bulgaristan Bilimler Akademisi Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün yayınladığı 

Bulgaristan'ın ekeonomik gelişimini ve ekonomi politikalarını konu alan 2019 yıllık raporuna 

göre Bulgaristan, hali hazırdaki büyüme oranını muhafaza ettiği durumda 44 yılda ortalama AB 

yaşam standardına erişebilecektir. Ülkenin ekonomik büyüme oranı AB büyüme oranının 

üzerinde olmasına rağmen Birliğin yeni üyelerindeki büyüme oranına kıyasla en düşükleri 

arasındadır. Uzmanlara göre ülkenin büyüme oranı gayet yetersiz olup, Bulgaristan'ın uzun 

vadeli ve kalıcı olarak en azından %5 büyüklüğünde bir büyüme oranını  sağlaması 

gerektiğinin üzerinde durulmaktadır. 

 

 

 

2015-2018 yıllarında Bulgaristan'ın Gayrı Safi Katma Değerinin Sektörel Dağılımı (Milyon 

Euro) 
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                   Kaynak: Ulusal İstatistik Kurumu, Sofya Ticaret Müşavirliği Hesaplamaları 

 

2018 yılında gayrı safi katma değer, gayri safi yurtiçi hasılanın %86,6'sını oluşturmuştur. Tarım 

sektörünün katma değer içerisindeki payı %4,2, sanayinin %27,4 ve hizmetlerin %68,4 

olmuştur. 

 

                                                Kaynak:Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası 
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Dış Ticaret: 

Bulgaristan, küçük, dış ticaret açığı olan, dışa açık bir ekonomidir. Düşük emek verimliliği, 

öncelikli sektörlerde yatırım eksikliği ve üretimde AR-GE yetersizliği Bulgaristan’ın dış 

ticaretini olumsuz etkilemektedir. Dünya ticaretinde Bulgaristan’ın payı ‰ 1,8 civarındadır. 

Bulgaristan DTÖ kurallarıyla uyumlu liberal bir dış ticaret rejimi uygulamaktadır. AB üyesi 

olarak ülkenin dış ticaret mevzuatı büyük ölçüde AB mevzuatı ile uyumlu olmakla beraber 

kimi zaman uygulamada deneyim eksiklikleri ile halen karşılaşılmaktadır. 

 

Son on yıllık dönemde (2009-2018) Bulgaristan’ın ihracatı % 141,5, ithalatı % 90,6, ticaret 

hacmi % 111,4 artmıştır. Kriz öncesinde dış ticaret açığı artış trendinde olmasına rağmen 

2009’dan sonra ihracatın artış oranı ithalatın artış oranını aştığı için 2009-2018 döneminde dış 

ticaret açığında % 24,2 oranında önemli bir azalma meydana gelmiştir. 2008 yılında dünyada 

yaşanan mali ve ekonomik kriz Bulgaristan dış ticaretini olumsuz etkilemiş, krizden sonraki ilk 

yıl olan 2009’da ihracat % 23, ithalat % 33, hacim ise % 29 oranında azalmıştır. Dış ticaret 

hacmi 2011 yılında kriz öncesi seviyeleri aşabilmiştir. Bulgaristan Merkez Bankası verilerine 

göre 2018 yılında ülkenin ihracatı yıllık bazda % 1,2 oranında artarak 28,2 milyar euro, ithalatı 

% 6,2 artarak 32,2 milyar euro olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret hacmi 60,4 milyar euro, dış 

ticaret dengesi ise – 3,9 milyar euro olmuştur. 
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                          Kaynak: Bulgaristan Merkez Bankası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enerji ürünleri ithalatında Rusya'ya bağımlılık nedeniyle, bu ülke yıllarca Bulgaristan'ın en 

büyük ithalat partneri olmuştur. Ancak son yıllarda dünya çapında yakıt fiyatlarında yaşanan 

düşüşler Bulgaristan'ın Rusya'dan ithalatının değer olarak düşmesine neden olmuştur. Rusya, 

Bulgaristan'ın ithalatında geleneksel olarak bulunduğu birinci pozisyonunu 2016 yılında 

Almanya'ya devretmiştir. 2018 yılında da Almanya, 3,59 milyar euro ile Bulgaristan'ın en çok 
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ithalat yaptığı ülke olmuştur. Rusya'dan 2018 yılında 3,03 milyar euro ithalat yapmıştır. Çin 

(2,54 milyar euro) ve İtalya (2,36 milyar euro) Bulgaristan'ın ithalatında diğer büyük partner 

ülkelerdir. 2018 yılında Türkiye, Bulgaristan'ın ithalatındaki pozisyonunu muhafaza ederek 

2,02 milyar euro ithalat değeri ve %6,3 lük payı ile beşinci sırada yer almıştır. Ülkenin 

ithalatındaki ilk 10 ticari partner Bulgaristan 2018 yılı toplam ithalatının %59,5'ini 

oluşturmuştur. 

 

 

 

Ülke ihracatında ilk sırada geleneksel olarak Almanya yer almaktadır. Söz konusu trend 2018 

yılında da devam etmiş, Almanya, 4,17 milyar euro değerindeki ihracat rakamıyla ve %14,8'lik 

payıyla Bulgaristan'ın birinci ihracat partneri olmuştur. İtalya 2,43 milyar euro ihracat değeri ve 

%8,6'lık payıyla ikinci sırada, Romanya ise 2,4 milyar euro ihracat değeri ve %8,5'lik payıyla 

üçüncü sırada yer almıştır. Türkiye, 2012 yılında yükseldiği üçüncülüğü 2015 yılına kadar 

sürdürmüş, ancak 2016 yılında bir pozisyon gerileyerek dördüncü olmuştur. 2017 ve 2018 

yıllarında da ülkemiz dördüncülük pozisyonunu sürdürmüş, 2,16 milyar euro ihracat değeri ile 

Bulgaristan'ın ihracatından %7,7'lik bir pay almıştır.Yunanistan (1,89 milyar euro) ülkenin 

beşinci büyük ihracat partneri olmuştur. Bulgaristan ihracatındaki ilk 10 ülke toplam ihracatın 

%61,6'sını teşkil etmiştir. İlk 7 partner ile Bulgaristan'ın yaklaşık 1,8 milyar euroluk dış ticaret 

fazlası mevcuttur. 
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Kaynak: Bulgaristan Merkez Bankası 
 
 
 
2018 yılında ihracatın bileşenlerine bakıldığında, birinci sırayı yaklaşık 2,92 milyar euro ile 

diğer hammadde ve malzemelerin aldığı görülmektedir. Demir dışı metaller (2,74 milyar euro), 

diğer yatırım malları (2,13 milyar euro), petrol ürünleri (2,07 milyar euro), gıda sektörü 

hammaddeleri (1,96 milyar euro), yedek parça ve teçhizat (1,75 milyar euro), gıda (1,7 milyar 

euro), makina ve cihazlar (1,64 milyar euro), giysi ve ayakkabı (1,61 milyar euro) en çok 

ihracatı yapılan diğer ürün gruplarıdır. 

 



 

 
 

11 

 
                                                          Kaynak: Bulgaristan Merkez Bankası 
 
 
Bulgaristan Merkez Bankası verilerine göre 2018 yılında Bulgaristan’ın AB’ye ihracatı 

2017’ye göre % 9,1 artarak 19 274,4 milyon euro olarak gerçekleşmiştir. Almanya, İtalya, 

Romanya, Yunanistan, Fransa ve Belçika ülkenin ana ihracat destinasyonları olmuştur. Bu 

ülkelere ihracat, toplam AB’ye ihracatın % 67,5’ini oluşturmuştur. AB’den ithalat ise yıllık 

bazda % 6,3 artarak 16 427,2 milyon euro olarak gerçekleşmiştir. En çok ithalat Almanya, 

İtalya, Romanya, Yunanistan, Polonya ve Fransa’dan yapılmıştır. Söz konusu ülkelerden 

yapılan ithalat AB’den ithalatın % 65,7’sini teşkil etmiştir. Bulgaristan’ın AB ile 2018 dış 

ticaret dengesi pozitif olup 2 847,2 milyon euro düzeyinde gerçekleşmiştir. Ulusal İstatistik 

Enstitüsü rakamlarına göre Bulgaristan’ın AB’ye ihracatında yıllık bazda en çok artış mineralli 

yakıt ve yağlarda (% 35,8) yaşanmıştır. Düşüş ise sadece hayvansal ve bitkisel bazlı yağlar (% 

6,8) kategorisinde meydana gelmiştir. İthalatta, en büyük artış alkolsüz ve alkollü içecekler ve 
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tütün (% 12,6) kategorisinde meydana gelmiş, en büyük düşüş ise mineralli yakıt ve yağlar (% 

5,1) kategorisinde yaşanmıştır. Bulgaristan Merkez Bankası’nın yayınladığı verilere göre 2018 

yılında Bulgaristan’ın üçüncü ülkelere ihracatı önceki yıla göre % 12,5 oranında azalarak 8 

972,9 milyon euro olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, Çin, Sırbistan, ABD ve Makedonya üçüncü 

ülkelerden en çok mal ihraç edilen ülkeler olmuştur. Bu ülkelere ihracat, üçüncü ülkelere 

toplam ihracatın % 48,3’ünü oluşturmuştur. Üçüncü ülkelerden ithalat ise % 6,16 artarak 15 

741,4 milyon euro olarak gerçekleşmiştir. Rusya, Çin, Türkiye, ABD ve Sırbistan’dan en çok 

ithalat yapılmıştır. Bu ülkelerden ithalat üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın % 56,5’ini teşkil 

etmiştir. Üçüncü ülkelerle ticarette Bulgaristan’ın dış ticaret dengesi negatif olup 6 768,5 

milyon euro düzeyinde gerçekleşmiştir. 
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2014-2018 yılları arasında Bulgaristan’ın ithal ettiği ürün gruplarından en çok artış diğer 

yakıtlar (% 209,9), yedek parça ve teçhizat (% 63,8), demir-çelik (% 57), otomobiller (% 55,1), 

diğer tüketim malları (% 47,3), demir dışı metaller (% 42,6) ürün gruplarında meydana 

gelmiştir. Tütün (-% 26,1), deri (-% 21,1), ham petrol ve doğalgaz (-% 7,3) ve diğer yatırım 

malları (-% 1,7) ) ürün gruplarında ise düşüşler yaşanmıştır. 
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2014-2018 yılları arasında Bulgaristan’ın ihraç ettiği ürün gruplarından diğer yatırım malları 

(% 106,9), elektrikli makina (% 100,8), diğer tüketim malları (% 54,9), yedek parça ve teçhizat 

(% 52,7) ve diğer enerji ürünlerinde (% 51,5) en çok artış gözlenmiştir. Düşüşler ise sigara (-% 

58,9), petrol ürünleri (-% 12,8), tütün (-% 10,8) ve gübrede (-% 1,1) meydana gelmiştir. 

 

Doğrudan yabancı yatırımlar 

Doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) tüm ekonomiye katkıda bulunmakla birlikte, özellikle 

imalat sanayinin üretim kapasitesini arttırmakta ve ülkenin ihracat performansını olumlu 

etkilemektedir.  

2000 yılında AB ile üyelik müzakerelerine başlayan ülke, üyeliği öncesinde ekonomik 

gelişmişliğini artırmak için özelleştirme gelirleri ve doğrudan yabancı yatırımlara ihtiyaç 

duymuştur. Kamu mülkiyetinde bulunan işletmelerin özelleştirmeyle yabancı yatırımcıların 

mülkiyetine geçmesi, ülke ekonomisine kısa vadede beklendiği gibi önemli katkı sağlamıştır 

(Gövdere, Öztürk, 2004: 49). Üretimdeki verimliliğin ve ekonomik gelirlerin artırılmasının 

yanında, bilgi teknolojilerindeki ilerleme ve insan gücü eğitimleri de bu yatırımlarla 

Bulgaristan’a getirilmiş (Balkanska, 2016: 52), yeni iş imkanları verilen göçlerin azaltılmasında 

etkili olmuştur (Balkanska, 2016: 48-49). Bulgaristan’ın yatırımcılara sunduğu avantajlar 

arasında ise coğrafi konumu ve nüfus gücü yer almaktadır. Özellikle iş gücünün AB üyelerine 

kıyasla daha düşük olması, ülkenin tercih edilirliğini artırmaktadır. 

2018 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan ankete göre, Bulgar yatırımcıların, 

%29’luk kısmı yatırım yapamadığını dile getirmiş, bu durum ülkeler arası sıralamada 

Bulgaristan’ı en geriye taşımıştır. Serbest piyasa ekonomisinde yeterli yetkinliğe sahip çalışan 
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olmamasının da geri çekilmelerde %48’lik paya sahip olduğunu vurgulamıştır. Yatırım 

yapmanın AB üye ülkeleri arasında kıyaslamasını yapan araştırmaya göre Bulgaristan, 20. 

sırada yer almaktadır (Flash Eurobarameter, 2018: 459) 

 

Bulgaristan'a En Çok Yatırım Yapan İlk 20 Ülkenin 2016-2018 Döneminde Yıllık 

Yatırımları ve 2018 Yılı İtibariyle Bulgaristan'daki Birikimli Yatırımları (Milyon 

Euro) 

 

                                                                  Kaynak: Bulgaristan Merkez Bankası 

 

Bulgaristan'ın Siyasi Görünümü: 

Bulgaristan Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Yürütme doğrudan seçimle işbaşına gelen 

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulundan oluşur. 
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Cumhurbaşkanı beş yıllık bir süre için seçilmektedir. 6-13 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen iki 

turlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Bulgar Sosyalist Partisi tarafından desteklenen eski Hava 

Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Rumen Radev kazanmıştır. Cumhurbaşkanı Radev 19 Ocak 

2017'de Parlamento'da yemin ederek 22 Ocak'ta göreve başlamıştır. 

Parlamento dört yılda bir seçilen 240 milletvekilinden oluşmaktadır. Başbakan ve Bakanlar 

Kurulu, genel seçimlerin ardından Parlamento'da çoğunluğa sahip parti veya partiler arasından 

seçilmekte ve Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. 

26 Mart 2017 genel seçimlerinde önceki hükümetin Başbakanı Boyko Borisov ve partisi GERB 

bir önceki seçimlerde aldığı oy oranını muhafaza ederek seçimlerden birinci çıkmışlar ve 

Borisov Başbakanlığında kurulan hükümet 4 Mayıs 2017 tarihinde güvenoyu almıştır. 

Dış Ticaret Politikası ve Vergiler 

AB üyeliğinin ardından Türkiye-AB gümrük birliğinin bir tarafı haline gelen Bulgaristan ile 

Türkiye arasında gümrük birliği kapsamında sanayi ürünlerinin ticaretinde gümrük vergisi 

alınmamaktadır. Tarım ürünleri için AB’nin Türk tarım ürünlerine uyguladığı tercihli vergi 

oranları uygulanmaktadır. Avrupa Toplulukları Birleştirilmiş Gümrük Tarifesi’ne (TARIC) 

göre gümrük vergileriyle ilgili detaylı bilgiye 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm adresinden ulaşmak mümkündür. 

Türkiye ile Bulgaristan arasında Gümrük Birliği anlaşması çerçevesinde sanayi ürünleri 

ithalatında uygulanan tarifeler sıfırlanmakla birlikte, ithalat üzerinden alınan diğer vergi 

uygulamaları söz konusudur. KDV oranı tüm ürünler için % 20. Ayrıca, alkol ve alkollü 

içecekler, tütün mamülleri, akaryakıt ürünleri, kahve ve otomobiller için çeşitli oranlarda Özel 

Tüketim Vergisi alınmaktadır. 

Bulgaristan, AB’nin en düşük kurumsal vergi oranlarından birine sahiptir, bu oran %10’da 

sabittir. Vergi sisteminin basitliği, yönetim maliyetlerinizi de düşürecektir. Bulgaristan'da 

şirket kurma amacını taşıyanlar, Bulgaristan da Şirket Kurmak bu ülkede kayıtlı şirketlerin 

elverişli bir vergi sisteminden faydalanabilir. Bulgaristan, AB’nin en düşük kurumsal vergi 

oranlarından birine sahiptir, bu oran %10’da sabittir. Vergi sisteminin basitliği, yönetim 

maliyetlerinizi daha da düşürmek için yapacağınız hesapları çok kolaylaştırır. Bu düşük işgücü 

maliyetiyle birleştiğinde, masraflardan büyük ölçüde bir tasarruf edilmiş olur. Bulgaristan'da 

şirket açanların yönetim ve vergi harcamalarında ortalama %20'den fazla bir 

azalma olmaktadır. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm
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 Kurumlar vergisi – Yıllık net karın %10’u 

 Kar payı vergisi – %5 

 KDV – %20. AB içi gönderim ve ihracatlar KDV’den muaftır 

 Kişisel gelir vergisi – %10 

Bulgaristan’a ihracat yapan firmalarımızın dikkat etmesi gereken kuralların başında ürünlerin 

zorunlu teknik gerekliliklere uygunluğu gelmektedir. AB üyeliğinin ardından Bulgaristan’da 

AB’nin ticarette teknik engellerin kaldırılmasına dair mevzuatı ve sistemi uygulanmaktadır. Bu 

kapsamda, Bulgaristan’da AB’nin ürün güvenliği, standardizasyon, akreditasyon, metroloji, 

uygunluk değerlendirmesi, test, muayene ve belgelendirme mevzuatına geçilmiştir. 

Bulgaristan’a ihraç edilen ürünlerin insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm kuralları 

karşılaması gerekmektedir. AB’nin bu alandaki yeni yaklaşım mevzuatı kapsam dahilindeki 

ürünlere “CE” işaretinin iliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. AB’nin bu alandaki mevzuatı 

Türkiye tarafından da uyumlaştırıldığından ihracatçılarımızın bu konuda ihtiyaç duydukları 

bilgiyi temin ederek uyum sağlamalarında herhangi bir zorluk beklenmemektedir. Gümrük 

idaresi, AB’nin, ürünlerin güvenlik koşullarına uygunluk kontrolüne ilişkin 339/93 sayılı 

Kararı’nın koşullarının uyumlaştırıldığı Gümrükler Kanununun 78/a maddesinde sayılan piyasa 

gözetimi ve denetimine dair hükümleri yerine getirmektedir. Gümrük yetkilileri, piyasa 

gözetimi ve denetimi yapmaya yetkili kuruluşlar tarafından güvenlik gerekleri bakımından 

kontrole tabii olacak mallar hakkında önceden bilgilendirildiğinde, Gümrükler Kanununun 78/a 

maddesi hükümlerini söz konusu mallar için uygulanmaktadır. Bu çerçevede, Metroloji ve 

Teknik Denetim Devlet Ajansı, Ticaret ve Tüketicileri Koruma Komisyonu, Sağlık 

Bakanlığı’nın ihtisaslaşmış devlet sağlık kontrolü organları, Milli Bitki Koruma Servisi, Tarım 

ve Ormanlar Bakanı’na Bağlı Kontrol-Teknik Teftiş Organı gibi piyasa gözetimi ve denetimine 

yetkili organlar ile ilişkiler hakkında söz konusu organlar ile Gümrük Ajansı arasında 

protokoller imzalanmıştır. 

Diğer taraftan, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında bulunmayan tarımsal, hayvansal ve su 

ürünlerinin Türkiye’den Bulgaristan’a ihracatında veya bu ülkeden transit geçirilmesinde 

mevzuata uygunluk konusunda bir takım sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Bu konuda gerekli 

uygunluk değerlendirme belgelerinin ve sertifikaların kuralına uygun düzenlenmesi önem arz 

etmektedir. 
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TÜRKİYE- BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ 

Türkiye-Bulgaristan Siyasi İlişkiler: 

Türkiye ile Bulgaristan dost, komşu ve müttefik iki ülkedir. Bulgaristan’ın demokrasiye ve 

serbest piyasa ekonomisine geçişiyle ilişkiler gelişme kaydetmiş ve iki ülke arasında temaslar 

artmıştır. 

Türkiye, Bulgaristan'ın Avrupa-Atlantik yapılarıyla bütünleşmesini başından beri 

desteklemiştir. Bulgaristan Mart 2004'te NATO'ya, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren de AB’ye 

üye olmuştur. 

Cumhurbaşkanı düzeyinde son ziyaretler Rosen Plevneliev (2012) ve 11. Cumhurbaşkanı Sayın 

Abdullah Gül (2011) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Dönemin TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek 11 Ekim 2012 tarihinde Sofya’ya günübirlik bir 

ziyaret gerçekleştirmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde Başbakan Boyko Borisov ile 20 Mart 2012 

tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen “ Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi”(YDİK) toplantısı 

vesilesiyle biraraya gelmişlerdir. 

Başbakan Borisov 13 Haziran 2017 tarihinde Sayın Başbakanımızın davetine icabetle ülkemizi 

ziyaret etmiştir. Borisov ayrıca 10 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Dünya 

Petrol Kongresi’ne iştirak etmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız en son 26 Mart 2018 tarihinde Bulgaristan’ın Varna kentinde 

gerçekleştirilen ve AB Dönem Başkanı sıfatıyla Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un yanı 

sıra AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in 

iştirak ettikleri Türkiye-AB Liderler Zirvesi vesilesiyle Bulgaristan’ı ziyaret etmiştir. 

Bulgaristan’ın adli reformdan sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina 

Zaherieva Başbakan Borisov’la birlikte 13 Haziran 2017 tarihinde ülkemizi ziyaret etmiştir. 

İki ülke arasında oluşturulan Parlamentolararası Dostluk Grubu’nun Türk kanadı Başkanı AK 

Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, Bulgar kanadı Başkanı ise HÖH Milletvekili Ahmed 

Recebov Ahmedov’dur. 

İlişkilerimizin en önemli unsurlarından biri Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızdır. 

Bulgaristan’daki ulusal Türk azınlığın sayısı resmi verilere (2011 nüfus sayımı) göre 588.318. 

olup, toplam nüfusun yaklaşık %8.8’idir. 
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Bulgaristan’daki 3 farklı Türk-Bulgar Ticaret ve Sanayii Odasını (Sofya, Filibe, Şumlu) bir 

araya getiren çatı kuruluşu niteliğindeki Türk-Bulgar İşadamları Dernekler Birliği 29 Ekim 

2012 tarihinde kurulmuştur. 

Son Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı 24-25 Ocak 2007 tarihinde Gümrük ve 

Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkçi eşbaşkanlığında Sofya’da yapılmıştır. 

Ülkemizi 2018 yılında 2.386.885 Bulgar turist ziyaret etmiştir. 

 

Türkiye-Bulgaristan Ticari ve Ekonomik İlişkiler: 

 

Türkiye, Bulgaristan’ın önemli bir ticaret ortağı durumundadır. AB üyeliğinin ardından 

Bulgaristan Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olma pozisyonunu daha da güçlendirmiştir. 

Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle yaptığı ticaretin karayolu ile taşınan kısmının büyük bir bölümü 

Bulgaristan güzergahını kullanmaktadır. Ayrıca Bulgaristan, Balkanların coğrafi olarak 

merkezi konumundadır. İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi Türkiye’nin üretim merkezlerine de 

çok yakındır. 2007 yılından itibaren Bulgaristan’ın AB üyeliği ve Türkiye ile AB arasındaki 

gümrük birliğine dahil olması, bu nedenle ikili ticarette gümrük vergilerinin sıfırlanması, 

Bulgaristan’da kurumlar ve gelir vergisi oranlarının yüzde ona düşmesi gibi gelişmeler 

nedeniyle Bulgaristan’ı Türk yatırımcıları gözünde cazip kılan özellikler daha da artmıştır. 

 

 

Türkiye, Bulgaristan’ın ilk beş ticaret ortağı arasındadır. Bulgaristan’ın dış ticaretinde 

Türkiye’nin payı % 8 oranındadır. 
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Bulgaristan Merkez Bankası verilerine göre 2018 yılında ülkemiz, Almanya ve İtalya’dan sonra 

Bulgaristan’ın üçüncü büyük ticaret partneri olmuştur. Türkiye 2018 yılında Bulgaristan’ın 

ihracatında % 7,7’lik payla dördüncü sırada yer almıştır. İthalatta ise ülkemiz, Bulgaristan’ın 

toplam ithalatındaki % 6,3’lük payıyla beşinci sırada yer almıştır. 2018 yılında Bulgaristan’ın 

Türkiye’ye ihracatı 2,16 milyar euro, Türkiye’den ithalatı ise 2,02 milyar euro seviyesinde 

gerçekleşmiştir. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 4,183 milyar euro, dış ticaret dengesi 

Bulgaristan lehine 141,6 milyon euro olarak meydana gelmiştir. 2018 yılında Bulgaristan’ın  

Türkiye’ye ihracatında % 12,86 oranında bir düşüş, Türkiye’den ithalatında ise % 7,48 

oranında bir artış olmuştur. İthalat artışının büyük ihracat azalışıyla birleşmesi, Türkiye 

aleyhindeki açığın % 76,5 gibi büyük bir oranla küçülmesine sebep olmuştur. 2018 yılında 

Bulgaristan’ın Türkiye ile ticaret hacminin Bulgaristan’ın toplam ticaretindeki payı % 6,9 

olarak gerçekleşmiştir. 

 

Bulgaristan’ın ithalatında Türkiye’nin ilk beş ülke arasında yer aldığı başlıca ürün 

grupları:   

  Bakır cevherleri 

  Motorlu taşıtlar 

  İzole edilmiş tel ve kablolar 

  İşlenmemiş alüminyum 

  Bakır hurdaları 

  Demir-çelikten yassı haddelenmiş ürünler  
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  Motorlu yük taşıma araçları 

  Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları 

  Traktör ve motorlu yolcu taşıma araçları için yedek parçalar 

  Kauçuktan yeni lastikler 

 
Bulgaristan’ın ihracatında Türkiye’nin ilk beş ülke arasında yer aldığı başlıca ürün 

grupları:        

  Petrol yağları ve mineralli yağlar 

  Rafine bakır ve bakır alaşımları 

  İzole edilmiş teller ve kablolar 

  Ayçiçeği tohumu 

  Demir-çelikten borular 

  Bakırdan levhalar ve şeritler 

  Erkek giysi 

  Karbonat, peroksikarbonat, amonyum  karbonat 

  İşlenmemiş çinko 

  İşlenmemiş kurşun 

 

Türkiye’nin Bulgaristan’a ihracatını olumlu etkileyen faktörler : 

 Bulgaristan’ın AB üyesi olması:  

- Gümrük Birliği nedeniyle ikili ticarette sanayi ürünleri gümrük vergisinden muaftır, tarım 

ürünleri içinse tercihli vergi oranları uygulanmaktadır 

 - Büyük ölçüde iki ülkenin teknik mevzuatı uyumludur   

Bulgaristan ile Türkiye’nin coğrafik yakınlığı: 

- Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle yaptığı ticaretin karayolu ile taşınan kısmının büyük bir 

bölümü Bulgaristan üzerinden yapılmaktadır 

 - Balkanlar’ın merkezinde yer alan ve beş Pan-Avrupa koridorunun üzerinden geçtiği 

Bulgaristan, lojistik açısından önemli bir noktadır  

- İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi Türkiye’nin üretim merkezlerine de çok yakındır   

Ülke, multimodal ulaştırma imkanlarından faydalanmayı mümkün kılan bir konuma ve 

altyapıya sahiptir   

İki ülkenin ortak tarihsel ve kültürel geçmişi mevcuttur  
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 Balkanlar'da en büyük sayıda soydaşımız Bulgaristan'da yaşamaktadır. Sayıca daha fazla 

soydaş kökenli vatandaşımız Türkiye'de mukimdir. Çifte vatandaşlık sahibi soydaşlarımızın 

mevcudiyeti olumlu bir unsurdur. İki ülke arasındaki ilişkilerde merkezi konuma sahip 

soydaşlarımız, ticaret alanında her iki ülkede işadamlarına önemli kolaylaştırıcı avantajlar 

sunmaktadır. Lisan engelinin soydaşlarımız vasıtasıyla aşılması, ticaret ilişkileri bakımından 

önemli bir başka teşvik unsurudur.  

 Kalite-fiyat oranının Türk ürünlerinin Bulgaristan piyasasındaki rekabet gücünü artırıcı 

nitelikte olması  

 
Türkiye’nin Bulgaristan’a ihracatını olumsuz etkileyen faktörler : 

 Bulgaristan piyasasının küçük olması 

  Vatandaşların satın alma gücünün göreceli olarak düşük olması 

  Yerli ithalatçıların kredi bulmakta zorluklarla karşılaşması 

  Mal ve kişilerin serbest dolaşımı nedeniyle Bulgarların AB ülkeleri ile ticaret yapma 

kolaylığı   

Ülkedeki toplam Türk yatırımları 2 milyar Dolar civarındadır. İki Türk sermayeli bankanın 

yanısıra Bulgaristan’da irili ufaklı yaklaşık 1.500 Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Türk 

müteahhitlik firmaları tarafından tamamlanan ve devam eden projelerin tutarı ise 1,2 milyar 

Dolardır. 

Bulgaristan’a mal ve hizmet ihracatı çerçevesinde Türk firmalarının istifade edebileceği 

fırsatlar: 

  Bulgaristan ekonomisinin büyüme oranı AB’deki ortalama büyüme oranını aşmaktadır. 

Dolayısıyla nüfusun satın alma gücü diğer üye ülkelere göre daha hızlı artmaktadır. Hayat 

standardı iyileşmesinden kaynaklanacak talep artışı Türk ihracatçıları açısından yeni fırsatlar 

yaratabilecektir.   

Bulgaristan’da AB operasyonel programları çerçevesinde bir çok altyapı projesinin 

gerçekleştirilmesinin gündemde olması bir çok fırsat yaratmaktadır. Bu kapsamda hem 

müteahhitlik firmalarına hizmet sunmakla doğrudan, hem de ihracatçılara ihalelerden 

kaynaklanan mal ihtiyaçlarının karşılanmasında dolaylı yoldan söz konusu süreçte yer alma 

fırsatı doğmaktadır.  

  Bulgaristan’da ortalama yaşın 2030 yılında 46,5’a yükselmesi beklenmektedir. Yaşlı nüfus 

için hayatı kolaylaştıracak ve sağlığını koruyacak yaşlı dostu ürünler (akıllı sensörlere sahip 

tekstil ürünleri, ev içi ekipman, dekorasyon ürünleri, ilaç, doğal-sağlıklı yaşam temalı gıda 

ürünleri) potansiyel arz etmektedir. 
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Türk ihracatçı firmaları açısından Bulgaristan’daki tehditler nelerdir?   

Ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklardan kaynaklanan belirsizlikler 

  AB fonlarının büyük bir bölümünün çeşitli engellerden dolayı kullanılamaması 

 Yerli firmalar hakkında yeterli bilgi noksanlığı ve araştırma yapma konusundaki kısıtlı 

imkanlar (güvenli iş ortağı seçimi önem arz etmektedir) 

Küresel ve bölgesel krizler 

 
Önerilen sektörler nelerdir? 

Sektörlerin belirlenmesinde  sektörün Bulgaristan ekonomisi ve ithalatındaki payı, sektörün 

gelecekte vadettiği potansiyel, AB fonlarının kullanımının sektörde yaratacağı potansiyel, 

sektörün Bulgaristan’ın Türkiye’den ithalatındaki payı, Türk üretici ve ihracatçılarının 

sektördeki rekabet gücü gibi kriterler göz önüne alınmıştır. 

•  Makina ve cihazlar, tarım makinaları (özellikle traktörler), aletler, parçaları;  

•  Plastik ve plastikten mamul eşya, PVC ürünleri;  

•  Altyapı ekipmanları, ürünleri ve her türlü sıhhi ve elektrik tesisat ürünleri, çubukprofiller; 

•  İlaçlar, medikal cihazlar;  

•  Binek otomobiller, otobüs, yük araçları;  

•  Mobilya, ağaç ürünleri ve aydınlatma;  

•  Oto yedek parçaları (özellikle otomobil lastiği);  

• Taze, kurutulmuş ve konserve meyveler, sebzeler, kabuklu yemişler, turunçgiller (özellikle 

üzüm, kiraz, vişne, şeftali ve nektarin, kayısı, domates, zeytin, hıyarlar ve kornişonlar, soğan, 

fındık, antep fıstığı, yer fıstığı, badem ve ceviz, limon, portakal, mandalina ve greyfurt);  

• Seramik mamulleri, taş, mermer, alçı ve çimento;  

• Tekstil ve hazır giyim. 

 

Bulgaristan'daki Türk Yatırımları: 

 

Şişecam: Tırgovişte’de bulunan Şişecam’ın cam kompleksinde cam ev eşyası, düz cam, ayna, 

beyaz eşya camı, otomotiv camı üretilmektedir. Şişecam, Türk sermayeli Hollanda firması 

olarak Bulgaristan’da bulunmakta olup, en büyük yabancı yatırımlardandır.  

Alcomet: Alcomet Firması Bulgaristan’ın en önemli liman kenti Varna’ya yaklaşık 100 km 

uzaklıktaki Şumnu kentinde bulunmakta ve alüminyum ürünleri üretmektedir. Fabrika 370 bin 

metrekare alan üzerine kuruludur. Şirket, 1999 yılında Bulgaristan Özelleştirme İdaresi’nden 
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satın alınmıştır. Halihazırda Alcomet, gelir ve kar artış oranı bakımından Bulgaristan’da en iyi 

100 şirket ve en büyük 20 ihracatçı arasında yer almaktadır.  

Techno-Aktaş AD: Türkiye’deki Aktaş Holding’in Bulgaristan’daki yatırımı olup Filibe 

şehrinde 2007 yılında kurulmuş ve Mayıs 2008’de üretime başlamıştır. 4500 metrekare kapalı 

alanda taşıt araçları için süspansiyon üretimi yapmaktadır.  

Sarten Bulgaria Ltd: Tekirdağ Çorlu merkezli Sarten Ambalaj San. A.Ş.’nin Bulgaristan’daki 

uzantısı olan Sarten Bulgaria Ltd., Plevne’de 2002 senesinde faaliyete geçmiştir. Fabrikada 

yiyecek ve kimya endüstrileri için metal kutu üretimi yapılmaktadır. Teklas: Gebze Kocaeli 

merkezli Teklas Kauçuk Sanayii A.Ş.’nin Teklas Bulgaria olarak Kırcaali şehrinde 15 Ekim 

2011 tarihinde hizmete girmiş karayolu taşıt araçları için soğutma ısıtma devresi hortumları, 

sızdırmazlık parçaları v.b. üretimi yapan tesisi bulunmaktadır. Teklas Bulgaria’nın halihazırda 

Kırcaali’de 4, Mestanlı’da 1 ve Koşukavak’ta 1 olmak üzere toplam 6 fabrikası bulunmaktadır. 

Bu fabrikaların toplam büyüklüğü 60 bin m2 üzerindedir ve toplamda 2 600’ün üzerinde kişiye 

istihdam sağlamaktadır.  

Odelo Bulgaria (Farba): Bayraktarlar Holding’in bir parçası olan Odelo Bulgaria 2018 yılında 

Filibe’nin Trakya Ekonomi Bölgesi’nde 90 dönüm arazi satın alarak yatırımına başlamıştır. 

Bulgarisatan Yatırım Ajansı’ndan A Sınıf Yatırımcı Sertifikası alan şirketin toplamda 

öngörülen yatırım bedeli 37 milyon eurodur. Otomobil aydınlatma aksamları üretimine 

başlayan fabrika 2019 yılında faaliyete geçmiştir. Odelo Bulgaria’nın Sofya’da bir AR-GE 

merkezi faaliyete başlamıştır.  

Perfektüp: İstanbul merkezli Türk şirketler grubu Bell Holding’in Eski Zağra’daki alüminyum 

tüp üretim tesisi olarak 8 Ekim 2012 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirketin ilk yatırım bedeli 3,5 

milyon eurodur. Perfektüp ağırlıklı olarak ecza ve kozmetik sektörlerinde kullanılan 

alüminyum tüpleri üretmektedir.  

Standard Profil: Şirketin Bulgaristan fabrikası, 9720 m²’si kapalı olmak üzere 50 000 m² 

alanda Eski Zağra’da faaliyetlerine devam etmektedir. Mayıs 2015’te, yatırım değeri 10,5 

milyon euro olan yeni sızdırmazlık profili fabrikası da resmi törenle açılmıştır. 

 Arkomat: Uluslararası otomotiv endüstrisi için parça tedarikçisi olan SEBN BG şirketinin 

taşeronluğunu yürütmektedir. Şirket, otomotiv yan sanayi için kablo üretmektedir ve sipariş 

üzerine çalışmaktadır. Ürünler arabaların kablo ihtiyacının olduğu tüm bölümlerde 

kullanılmaktadır – farlar, antenler, silecekler vs. Arkomat’ın Bulgaristan’da Kazanlık ve 

Karlovo’da olmak üzere 2 fabrikası bulunmaktadır.  
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Nursan Otomotiv Ltd: 2002 yılından beri Burgaz Belediye sınırları içerisindeki Lyulyakovo 

köyünde 7 000 m² alanda binek otomobilleri, hafif ve ağır ticari araçlar için kablo sistemleri ve 

akü kabloları üretmekte ve pek çok ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.  

Akgün Seramik: 2016 yılı başında Türk Akgün Grubu, Bulgaristan’da Novi Pazar’daki fayans 

fabrikasını satın almıştır. Türk stratejik yatırımcı tarafından fabrikanın satın alınması sayesinde, 

daha önce kurulan tesisin faaliyete başlaması mümkün olmuştur.  

Spinner Bulgaria: % 50 Türk, % 50 Alman sermayeli olan Spinner Bulgaria şirketi 2018 

yılında Filibe’nin Trakya Ekonomi Bölgesi’nde arazi satın alarak yatırımına başlamştır. 

Toplam 5 milyon euroluk yatırım yapmayı planlayan şirket CNC Takım Tezgahları üretimi 

gerçekleştirecektir. Fabrikanın 2019 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.  

Smart Grup: Smart Group’un bir parçası olarak Smart Energy Grup AŞ şirketi yenilenebilir 

enerji kaynaklarından, özellikle de güneş enerjisi odaklı enerji üretiminde yatırımlar yaparak 

ihtisaslaşmış bulunmaktadır. Rakovskovo/Burgaz, Mokrishte/Pazarcik, Smirnenski/Razgrad, 

Boynitza/Vidin, Stambolovo/Hasköy, Milkovitsa/Plevne, Cherni Vrah/Burgaz gibi 

Bulgaristan’ın çeşitli yerlerinde kurmuş olduğu enerji üretim tesisleri mevcuttur. Şirket, 

elektrik ticareti (iç piyasa-ithalat-ihracat ) için lisans almış bulunmaktadır. Smart Grup'un bir 

diğer parçası olan Smart Development Partners şirketinin emlak piyasasında arazi alım-satımı, 

proje geliştirme, imar, inşaat, yap-sat ve yap-işlet modelleriyle ofis, lojistik ve konut alanında 

bir çok projesi mevcuttur.  

First Dialysis Services Bulgaria EAD: Filibe, Montana ve Pazarcık şehirlerinde diyaliz 

merkezi işletmektedir.  

Eczacıbaşı-Monrol: 2012 yılı başında Monrol Bulgaria firmasının oluşturulması sonrasında 

Nisan 2012'de Lyulin beldesi sınırları içerisindeki Bansko yolu üzerinde 5.500 m² arsa satın 

alınması ile Bulgaristan Radyofarmasötik Üretim Tesisi projesi başlamıştır. Bu tesiste kanser 

teşhisinde kullanılan Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) cihazlarının çalışabilmesi için 

gerekli olan bir görüntüleme ilacı olan MON-FDG ürünü üretilerek Bulgaristan’da bu alandaki 

ilk tesis olmuştur.  

Acıbadem City Clinic: 2016 yılında sağlık hizmeti sektöründe tek yabancı yatırım olan 

Tokuda Hastanesi, Acıbadem tarafından satın alınarak bir başka özel hastane olan City Clinic 

ile Acıbadem City Clinic adı altında birleşmiştir. Bu şekilde Acıbadem grubu Bulgaristan 

sağlık sektörünün en büyük özel yatırımcısı olmuştur. 

 

Bulgaristan’da Türk sermayeli D-Commerce Bank ile Ziraat Bankası’nın Sofya Şubesi faaliyet 

göstermektedir. Ziraat Bankası’nın Filibe, Varna ve Kırcaali kentlerinde üç ofisi 
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bulunmaktadır. D-Commerce Bank’ın 50’nin üzeründe şubesi mevcuttur. Sofya ve Filibe’de 4 

yıldızlı Türk sermayeli Princess otelleri faaliyette bulunmaktadır. Söz konusu otellerden 

Sofya’da olanın işletmesini Ramada firması üstlenmiştir. İstanbul Hadımköy merkezli lastik 

servis makinaları ve hidrolik kriko üreticisi Atek Makina’nın Filibe kentinde açmış olduğu 

mağazasının yanı sıra yine aynı şehirde otel yatırımı da bulunmaktadır. Atek Makina yatırımı 

City Hotel’in açılışı 2012 yılında yapılmıştır. Bulgaristan’ın en gözde kayak merkezlerinden 

Bansko’da kurulu Regnum Otel, Öztürk Şirketler Grubu’na bağlı Regnum Türkiye 

Gayrimenkul Geliştirme Şirketi’nin Bulgaristan’daki uzantısı olarak kurulmuş olan Regnum-

Bulgaria tarafından işletilmektedir. Diğer başlıca Türk yatırımları ise şu biçimde sıralanabilir: 

Elektronik ev eşyaları yedek parça üretimi sanayinde faaliyet gösteren Mikro-Ak, bakır sektörü 

yatırımı olan Sarkuysan, trafo üretimi yatırımı olan Enpay, otomotiv yan sanayi sektörü 

yatırımı Sa-Ba, plastik üretimi yatırımı olan Cambro, Istanbul Üsküdar merkezli Hayat Holding 

bünyesindeki temizlik ve hijyen ürünleri şirketi Hayat Kimya’nın Bulgaristan uzantısı Varna 

merkezli Hayat-Bulgaria, şişelenmiş su üreten Kom, ağaç ürünleri imalatı yapan Kastamonu 

Entegre, Şahinler’in Kırcaali’deki, Santinelli’nin Filibe’deki tekstil fabrikaları, otobüs işletmesi 

Etap Adres, ilaç sektöründe Ulkar Holding bünyesindeki Düzce merkezli Nobelfarma İlaç 

Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin Bulgaristan uzantısı Nobel-Pharma Bulgaria v.b. Altınbaş, Beko, 

Bingo, Çilek Mobilya, Dimes, Ece, Efe Rakı, Efes Pilsen, Ege Seramik, English Home, Eti, 

Familia, Gala Mobilya, Golden Rose, Homage, Isuzu, İstikbal, İşbir Yatak, Koska Helva, LC 

Waikiki, Manolya, Model Tasarım, Molfix, Ozzo, Razgat Classic, Selimoğlu, Selpak, Şölen, 

Taç, Tayaş, Temsa, Ülker, Vitra, Yataş, Yatsan ve Yeni Rakı Bulgaristan pazarında pazar payı 

olan belli başlı Türk markalarıdır.  

 

Bulgaristan’da Yatırımları Olumlu Etkileyen Faktörler: 

 Bulgaristan AB, NATO ve DTÖ üyesidir; 

 Bulgaristan, AB üyesi olarak mal, hizmet, sermaye ve insanların serbest dolaşım hakkından 

yararlanmaktadır; 

  Bulgaristan, Türk şirketlerinin ürünlerinin AB pazarlarına girişinde «köprü» veya «giriş 

kapısı» rolü oynamaktadır;   

 Bulgaristan’da kurulan Türk şirketleri Bulgaristan’da AB fonlarından yararlanabilmektedir; 

 Bulgar levası euroya 1,95583 kurundan endekslidir;   
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 Balkanlar’ın merkezinde yer alan ve beş Pan-Avrupa koridorunun üzerinden geçtiği 

Bulgaristan, lojistik açısından önemli bir noktadır. Ülkenin dört ana havaalanı, iki ana deniz 

limanı ve Tuna nehri üzerinde çok sayıda limanı bulunmaktadır;   

 Avrupa Birliği’nde en düşük kurumlar vergilerinden biri Bulgaristan’dadır: % 10. İşsizlik 

oranı yüksek olan bölgelerde kurumlar vergisinden muafiyet söz konusudur. Gelir vergisi de % 

10 düzeyindedir;  

 5 milyon levanın üzerinde ve 20 kişiye istihdam yaratan yatırım projelerinde donanım 

ithalatında 2 yıl süreyle KDV muafiyeti söz konusudur;   

 Bulgaristan’da işgücü maliyeti, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında en düşüklerindendir;   

 Elektrik fiyatları Avrupa ortalamasından düşüktür. 

 Bulgaristan’da 54 üniversite ve lise düzeyinde eğitim veren toplam 980 okul faaliyet 

göstermektedir. Ülkedeki üniversitelerden 2018 yılında yaklaşık 55 bin öğrenci mezun 

olmuştur. 25-64 yaş aralığındaki nüfusun % 28’i üniversite mezunudur; 

 Nüfusun yarısı en az bir yabancı dil bilmektedir, % 83’ü ise lise ve üstü eğitim düzeyindedir. 

Faal işgücünün % 7’si mühendistir;   

 Okulların % 94’ünde internet erişimi bulunmaktadır. 

 Büyük çaplı yatırımlar belli koşullara uyduğu müddetçe Bulgaristan Yatırımlar Ajansı’ndan 

destek alabilmektedir.  

 

 

Vize İşlemleri: 

Bulgaristan Vize İşlemleri İçin Gerekli Evraklar: 

Bulgaristan vize işlemleri için gerekli evraklar seyahat amacına göre değişmektedir. Başvuru 

sahipleri işlemlerine başlamadan önce ne amaçla seyahat etmek istediğini netleştirmeli, 

evraklarını bu amaca uygun olarak hazırlamalıdır. 

Başvuru için hazırlanması gereken evraklar seyahat amacına göre değişse de standart olarak 

hazırlanması gereken belgeler vardır. Bu belgeler; 

 

 Pasaport: Seyahat dönüşü sonrası da en az 6 ay geçerli olmalı, vize işlenebilmesi için en az 

2 boş sayfa olmalıdır. Pasaportun geçerlilik tarihi başvuru öncesinde mutlaka kontrol 

edilmelidir. 

 Biometrik fotoğraf: Tüm vize türleri için gerekli olan evraklardan birisidir. Kişi, başvurusu 

için formuna 35X45 mm ölçülerinde arka fonu beyaz olarak çektirdiği fotoğrafı yapıştırmalıdır. 
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 Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği: Başvuru sahipleri sadece kendisini gösteren değil tüm 

aile bilgilerini içeren nüfus kayıt örneği ile başvuru yapmalıdır. 

 Banka dökümü: Kısa süreli vize başvuruları için başvuru sahibinin en az 5.000TL bakiyeli 

banka hesap cüzdanı olmalıdır. 

 Bulgaristan vize başvuru formu: Seyahat amacına uygun bilgilerle eksiksiz bir şekilde 

doldurulmalıdır. Planlanan seyahat turistik, ticari, ziyaret, transit ve diğer vize kategorilerinden 

olabilir. Bunlar için tek bir başvuru formu vardır. Kişi bu başvuru formunu seyahatine göre 

doldurur. Her başvuru sahibi için yaşına bakılmaksızın bir adet form doldurulmalıdır. Form, 

başvuru sahibini tanımaya ve seyahat amacını anlamaya yönelik olan resmi bir belgedir. 

Başvuru dosyası form olmadan kabul edilmez. Dolayısıyla kişilerin eksiksiz ve doğru olarak 

tüm bilgilerini formuna yazması gerekir. 

 Seyahat sağlık sigortası: Planlanan seyahatlerin gerçekleştirebilmesi için başvuru 

sahiplerinin en az 30.000 Euro teminatlı olarak seyahat sağlık sigortası yaptırması gerekir. 

Sigorta, acil durumda hastalı veya kaza sonucu ayakta/hastanede yatarak tedavi masraflarını, 

acil sağlık sorunu nedeniyle ülkeye nakil masraflarını vb. karşılamalıdır. 

 Konaklama Rezervasyonları: Yapılan başvuruların türüne göre konaklama rezervasyonları 

da gereklidir. Turistik vize başvuruları genellikle konaklama için yapılan rezervasyonlara göre 

onaylanır. 

 

Seyahat amacına göre talep edilen diğer evraklar ise; 

 Davetiye: Ticari ve aile ziyaret vize başvurularında kişilerin yukarıdaki evraklara ek olarak 

konsolosluğa Bulgaristan Yabancılar Şube onaylı davetiye sunmaları gerekir. Davet 

mektubunda, davetiye yapılan kişinin ve davetiyeyi gönderen kişi/kurumun bilgileri, iletişim 

adresleri yer almalıdır. 

 Mesleki/şirket evrakları: Başvuru sahibi Türkiye’de çalışan ya da işverense durumuna 

uygun evraklar hazırlamalıdır. (SGK işe giriş bildirgesi, sigorta hizmet dökümü, imza sirküleri, 

vergi levhası, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) İlgili ülkede şirket sahibi olanlar ise 

Bulgaristan’daki şirket evraklarını da başvuru için sunmalıdır. 

 

İkamet İzinleri  

Üç tür ikamet izni bulunmaktadır: kısa (en çok bir yıla kadar) ve uzun süreli ( 5 yıllık) ikamet 

izinleri ve süresiz-daimi ikamet izinleri (sürekli bir oturum izni sağlar). Uzun süreli ikamet 

izinleri verilmesinde en sık rastlanılan gerekçeler şunlardır:  
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 Yabancı uyruklu kişi bir Bulgar şirketinin yönetim veya gözetim (supervisory) kurulunun 

üyesidir. 

 Yabancı uyruklu kişi Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası’na (BCCI) kayıtlı bir firmanın 

ticari temsilcisidir.   

 Yabancı uyruklu kişi Bulgar İstihdam Ajansı tarafından verilen çalışma iznine sahiptir. 

 Yabancı uyruklu kişi Bulgaristan’da ekonomik bir faaliyet sürdürmektedir ve en az 10 

Bulgar uyruklu istihdam etmektedir. 

 

 

Bulgaristan'da İş Kurma Prosedürü: 

 

Bulgaristan’da şirket kuruluşu Adalet Bakanlığı’na bağlı Kayıtlar Ajansı çerçevesinde tutulan 

Ticaret Siciline kayıt ile gerçekleşmektedir. Kayıt prosedürünün zamanı şirket türüne göre 

farklılık arz etmektedir. Limited ve anonim şirketlerde kayıt süresi 5 iş günü, şubeler için ise 

yaklaşık 2 haftadır. Türkiye’den farklı olarak ticaret ve sanayi odalarına kayıt gönüllülük 

esasına dayalıdır. Ticaret Siciline kayıt olduktan sonra firmalar hukuki varlık kazanmakta, 

faaliyetlerine başlayabilmektedir. Firmaya Ticaret Siciline kayıt esnasında Özel Tanımlama 

Kodu (Bulgarca kısaltması ЕИК (EİK)) denilen bir numara verilmektedir. Söz konusu numara 

9 (dokuz) haneli olup rastgele belirlenmektedir. Bu numara ile firma, Ticaret Siciline 

kaydolduğu andan itibaren Ticaret Sicilinden kaydı silinene kadar tanımlanmaktadır. KDV 

Kanununa göre kayıt yaptıran firmalara Ulusal Gelirler Ajansı “BG” ile başlayan KDV 

numarası vermektedir. Genellikle KDV numarasının devamı Kayıtlar Ajansı’nca verilen Özel 

Tanımlama Kodu ile aynıdır, ancak bu zorunlu bir koşul değildir. 

 

Türk vatandaşları Bulgaristan'da şirket kurmak hakkına sahiptir, Bulgaristan'da %100 yabancı 

sermayeli şirket kurulabilmektedir. Bulgaristan sınırları içerisinde yabancı ortaklarla kurulan 

şirketler Bulgaristan vatandaşı ortak olsun ya da olmasın Bulgar şirketi olarak kabul edilir ve 

Bulgar Ticaret Kanunu’na göre faaliyet yürütebilir. Yabancıların kuracağı şirket ya limited ya 

da anonim şirket statüsünde olabilir.  

  

Bulgaristan da şirket kurmak için seçeceğiniz şirket isminin Bulgaristan’da daha önce 

tescillenmiş bir başka şirketin ismiyle aynı olmaması veya ona yanıltıcı derecede benzememesi 
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gerekir. Şirketleşme süreci başlamadan önce tüm isimler ulusal sicil dairesince onaylanmış 

olmalıdır. 

Türkiye’de yerleşik bir gerçek veya tüzel kişi tek başına Bulgaristan’da bir limited veya 

anonim şirket kurabilmektedir. Ticaret Kanununa göre tek bir ortak kendi başına bir limited 

veya anonim şirket kurma hakkına sahiptir. Bu durumda şirketin türü tek kişilik limited şirket 

olan EOOD’dir, anonim şirket için ise EAD’dir. 

 

Bulgaristan’da şirket kurmak için gerekli olan sermaye, Anonim veya Limited şirket olmasına 

bağlı olarak değişiklik göstermektedir.  Bulgaristan’da Anonim Şirketi kuracak Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlarının sermayesi 50 bin Leva’dır. (Yaklaşık 25 bin 

Euro’dur.)   Bulgaristan’da Limited Şirketi kuracak olan Türk vatandaşlarının sermayesi ise 2 

Leva’dır.  Ancak 2 levalık bir sermaye ile kurulan şirket ile Bulgaristan oturum vizesi 

başvurusu yapmak istediğinizde sermayeniz zayıf hatta yetersiz bulunacağından oturum 

izninizin çıkmama ihtimali yüksektir. Bunun için Bulgaristan’da şirket kurarken sermayenizin 

belli bir meblağının üzerinde olmasına dikkat ediniz.  

  

Yabancı yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen ticari oluşumlar limited şirket (EOOD veya 

OOD), anonim şirket (EAD veya AD), şubeler ve ticari temsilciliklerdir. Limited şirket (OOD) 

türünü genellikle daha küçük çaplı iş yapan firmalar tercih etmektedir. Yönetimi anonim 

şirketlere göre daha kolaydır. Ayrıca limited şirketlerde diğer ortağın üçüncü kişilere pay 

satışını engellemek de (şirket tüzüğüne hüküm koyarak) mümkündür. Anonim şirketlerin (AD) 

yönetimleri yapıları gereği daha komplekstir. Ancak bu tür şirketler sermayelerini sermaye 

piyasası aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşarak artırabilmektedir. Bu tür şirket yapıları üretim 

ve finans sektöründeki büyük çaplı yatırımlara mahsustur. Yasayla belirlenen bazı faaliyet 

alanlarında (örneğin bankacılık ve sigortacılık) anonim şirket zorunlu şirket türüdür. 

 

Çalışmaya Gidildiğinde Dikkat edilmesi gereken hususlar: 

 Sözleşme yapın: Bulgar firmalarla başlangıçta peşin çalışın, bunu yapamıyorsanız sözleşme 

yaparak, sözleşmede anlaşmazlık durumunda başvurulacak ilgili mahkemeyi belirtin. 

Bulgaristan Sanayi ve Ticaret Odasının içindeki Arbitraj Mahkemesi anlaşmazlık durumlarında 

ücreti karşılığı avukatlık hizmeti verebilmektedir. Ayrıca ticaret öncesi Bulgaristan’daki firma 

hakkında Bulgaristan Sanayi ve Ticaret Odası’nın Ticaret Sicili bölümünden ilgili firma 

hakkında bilgi alınabilmektedir. Bulgaristan’da senet ve çek kullanımı yaygın değildir. 

Bankacılık sistemi ise gelişmiştir. Bir ihtilaf halinde izlenecek prosedürü sözleşmede açıkça 
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belirtin. Unutmayın ki, işlerin iyi olduğu dönemde kimsenin sözleşmeye ihtiyacı olmaz. Ancak, 

olası ihtilafları düşünerek aradaki ilişkiyi kayda geçirin. Zorunlu olmamakla beraber 

sözleşmelerin Bulgar noterliklerinde kaydı resmiyetini güçlendirir, imzaların teyidi açısından 

yararlıdır.  

 Tercüman kullanın: Bulgaristan’da özellikle küçük firmalarda yabancı dil fazla 

kullanılmamaktadır. Bu nedenle iş bağlantılarında Bulgarca bilen bir tercümana ihtiyaç 

olacaktır. 

 AB teknik mevzuatına dikkat edin: Bulgaristan’ın da üyesi olduğu AB’nin insan sağlığının, 

çevrenin ve tüketicinin korunması gibi temel gerekleri koruyup gözetleyen teknik mevzuatının 

gereklerini yerine getirin ve aranan sertifikaları temin edip Bulgarca örneğini de eşya 

beraberinde bulundurun. Söz konusu mevzuatın büyük bölümü Türkiye’de de uygulandığı için 

yetkili Türk kurumlarından mevzuat hakkında bilgi temin edebilirsiniz. 

 AB’nin ve Bulgaristan’ın marka tescil, fikri ve mülkiyet hakları ile ilgili mevzuatına ve 

prosedürlerine uyunuz. Markanızı Bulgaristan’da kendiniz tescil ettiriniz. Bir başkası 

aracılığıyla (distribütör vb.) yapıyor iseniz işlemleri takip ediniz ve denetleyiniz. 

 Ürününüzü tanıtan Bulgarca katalog hazırlayınız ve potansiyel alıcı firmalara gönderiniz. 

 Ürününüzle ilgili şikayetleri takip edip, en kısa zamanda düzeltilmesini sağlayınız. Satış 

sonrası hizmetin en az satışın kendisi kadar önemli olduğunu unutmayınız. Bulgar pazarının 

küçük olduğunu, hem memnuniyetin hem de hoşnutsuzlukların çok çabuk yayıldığını 

aklınızdan çıkarmayınız. Özellikle zincir mağazalarla anlaşılmasında ve bu firmaların hoşnut 

edilmesinde büyük yarar vardır. 

 

Bulgaristan Şirket Türleri  

Anonim Şirket (Bulgaristan’da AD olarak kısaltılmaktadır.): Minimum iki gerçek veya tüzel 

ortakla kurulmaktadır. Sermayesinin asgari 50 000 leva (yaklaşık 25 000 €) olması 

gerekmektedir. (Tek Kişilik Anonim Şirket Bulgaristan’da EAD olarak geçmektedir) 

 

Bulgaristan’da Anonim Şirket (AD) Kuruluşu İçin Başvuruda Gerekli Belgeler: 

Tek kişilik AD kuruluşu için başvuruda 460 leva ticaret siciline kayıt ve 50 leva şirket adı alma 

ücreti ödenmektedir. Bankacılık veya sigortacılık alanında faaliyette bulunacak AD’nin 

kuruluşu için başvuruda 1700 leva ticaret siciline kayıt ücreti ödenmektedir. 

 Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ibraz edilir) 
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  Tüzük, kuruluş sözleşmesi (tek kişilik AD kuruluşunda) 

 Ticaret Kanununun 163. maddesi 4. fıkrası gereğince, düzenlenen kuruluş toplantısı tutanağı 

 AD’de yer alan tüzel kişinin kuruluşunu ve bu kişinin ilgili organının AD kuruluşunda yer 

alma kararı çerçevesinde yetkili olduğunu beyan eden belge (kurucu tüzel kişi yabancı ise veya 

kurucu tüzel kişi ticaret siciline kayıtlı değil ise) 

 Hissedar tüzel kişinin yetkili organının AD’de yer alma kararı 

 Şirket Denetim Kurulunca Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin toplantı tutanağı (çift 

kademeli yönetimde) 

 Tüzüğün herhangi bir Kurulda tüzel kişiliği haiz bir üyenin bulunmasına izin verdiği 

durumlarda bu tüzel kişinin Kuruldaki temsilcisini tayin eden yetkili organ kararı; kurucu tüzel 

kişinin yabancı olduğu veya kurucu tüzel kişinin ticaret sicilinde kaydı bulunmadığı 

durumlarda ise tüzel kişinin kuruluşunu ve bu kişinin ilgili organının bu kararı alma 

çerçevesinde yetkili olduğunu beyan eden belge 

 Müdürler Kurulunun ya da Yönetim Kurulunun şirket temsilcileri seçme toplantısı tutanağı 

 Tüzel kişiliği haiz kurucularda yetkili organlarının AD kuruluşunda yer alma kararı 

 Yönetim Kurulu ya da Müdürler Kurulu tarafından onaylanan ve kuruluş aşamasında hisse 

beyan eden kişilerin bir listesi 

 Kurucuların Ticaret Kanununun 160. maddesi 2. fıkrası gereğince düzenledikleri 

beyannameler 

 Yönetim organları üyelerinin noter tasdikli görev kabulleri ve Ticaret Kanununun 234. 

maddesi 3. fıkrasına göre hazırlanmış beyannameleri 

 Şirketi temsil etmekle yükümlü kişilerin noter tasdikli görev kabulleri ve imza sirkülerleri 

 Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet mercilerinden alınması gerekli olan lisans ve 

izinler 

 Kanunların gerektirdiği durumlarda yönetim organları üyelerinin uzmanlık veya yeterlilik 

belgeleri 

 Bankaya yatırılan sermayeyi gösteren belge (en az 50.000 Leva) 

 Sermayenin ayni olarak yatırılacağı durumlarda mevzuatın gerektirdiği diğer belgeler 

  Özel yasaların gerektirdiği diğer belgeler 

 

Limited Şirket (Bulgaristan’da OOD olarak kısaltılmaktadır.): Minimum iki gerçek veya tüzel 

ortakla kurulmaktadır. Sermayesinin asgari 2 leva (1 €) olması gerekmektedir. (Tek Kişilik 

Limited Şirket Bulgaristan’da EOOD olarak geçmektedir) 
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Bulgaristan LTD Şirket (OOD) Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler 

 Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (Yönetici veya yöneticiler tarafından ibraz edilir) 

 Şirket kuruluş sözleşmesi 

 Şirkete ortak olan tüzel kişinin varlığını ve ulusal kanunlara göre söz konusu tüzel kişiyi 

temsil etme yetkisini haiz kişileri beyan eden belge (ortak tüzel kişi yabancı ise veya ortak tüzel 

kişi ticaret siciline kayıtlı değil ise) 

 Tüzel kişinin ilgili organının limited şirkette yer alma kararı 

 Şirket Genel Kurulunun (ya da, EOOD ise, şirketin tek sahibinin) yönetici tayin etme kararı 

 Yönetici veya yöneticilerin noter tasdikli görev kabulü ve imza sirkülerleri 

 Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet mercilerinden alınması gerekli lisans ve izinler 

 Yatırılan sermayeyi gösteren belge (en az 2 Leva) 

 Sermayenin ayni olarak yatırılacağı durumlarda mevzuatın gerektirdiği diğer belgeler 

 Özel yasaların gerektirdiği diğer belgeler 

 

Şirket Sahipleri İçin Bulgaristan Oturum İzni  

Bulgaristan oturum izni çeşitlerinden biri Bulgaristan’da şirket açma üzerinden alınan oturum 

iznidir. Bulgaristan D vize başvurularında kişilerin Bulgaristan konsolosluklarında şahsen 

bulunması ve dosyasını elden teslim etmesi gerekmektedir. Şirket üzerinden yapılacak oturum 

izni başvurularında Bulgaristan’da var olan şirketin evraklarıyla Türkiye’den hazırlaması 

gereken evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak ibraz etmeleri gerekmektedir. Ankara, 

İstanbul, Edirne, Bursa’da bulunan konsoloslukların görev bölgesine uygun olarak şirket açmak 

ile Bulgaristan d vize başvuruları yapılmaktadır. Bulgaristan oturum iznine başvuracak kişi 

ikametinin olduğu bölgedeki Bulgaristan temsilciliğinde işlemlerini tamamlamalıdırlar. Şirket 

kurulduktan sonra şirket ortakları (sahipleri)  Bulgaristan'da 3 aylık, 6 aylık veya 12 aylık 

oturma izni alabilirler. 

 

Türk vatandaşlarının Bulgaristan’da Standart Çalışma ve Oturum İzni Alması  

 Bulgaristan’da Standart Çalışma ve Oturum İzni aracılığı ile Türk vatandaşlarının istihdam 

edilebilmesi için uyulması gereken şartlar: 

 İşverenin, işgücü piyasası durumu hakkında araştırma yapmış olması; 

  İşverenin istihdam edeceği Türk vatandaşları sayısı son 12 ay içinde istihdam edilen Bulgar 

ve diğer AB vatandaşları sayısının % 20’sini geçmemesi (KOBİ’ler için % 35’ini geçmemesi); 
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 Türk vatandaşlarına önerilen iş koşulları ve ücretin aynı görev için Bulgar vatandaşlarına 

sağlanan iş koşulları ve ücretten daha düşük olmaması;  

 Türk vatandaşının işe ilişkin spesifik bilgi, yeterlilik ve iş tecrübesine sahip olması. 

 

     Bulgaristan’da çalışma iznine sahip olan Türk vatandaşlarının çalışma hakları, sadece 

çalışma izninde belirtilen işveren, çalışma yeri, görev ve süre için geçerlidir.  

      Bulgaristan Çalışma Kanunu, 250 kişiden az personele sahip işletmeleri KOBİ olarak 

değerlendirmektedir. Standart Çalışma ve Oturum İzni süresi 1 yıla kadar olabilmektedir. 

 

 Bulgaristan’da Standart Çalışma ve Oturum İzni alınmasında gereken genel belgeler:  

 

1. İşveren tarafından düzenlenen Türk vatandaşının istihdamını gerektiren açıklama 

beyannamesi;  

2. Türk vatandaşının işe ilişkin gerekli yeterlilik seviyesine sahip olması – Bulgaristan’da icra 

edeceği göreve ilişkin bir eğitim belgesine sahip olması (yeterlilik, vasıf, kapasite, uzmanlık 

belgeleri vs.)  

3. Türk vatandaşının işe ilişkin gerekli iş tecrübesine sahip olması – SGK‘dan Hizmet Döküm 

Belgesine veya resmi bir kurumdan iş tecrübesini/deneyimini kanıtlayan bir belgeye sahip 

olması (işveren adını, çalıştığı süreyi ve icra edilen görevi gösterir şekilde)  

4. İşverenin istihdam ettiği yabancıları gösterir beyanname;  

5. İşverenin istihdam ettiği Bulgar veya AB vatandaşlarını gösterir beyanname;  

6. Türk vatandaşlarına önerilen iş koşulları ve ücretin aynı görev için Bulgar vatandaşlarına 

sağlanan iş koşulları ve ücretten daha düşük olmadığına dair işveren tarafından düzenlenmiş 

olan beyanname;  

7. Türk vatandaşının iş sözleşmesi;  

8. Türk vatandaşına ait pasaport kopyası;  

 

Standart Çalışma ve Oturum İzni başvuru süreci:  

1. İşveren, bulunduğu yerdeki yerel Çalışma Bürosuna Standart Çalışma ve Oturum İzni 

başvurusu yapar. İzin başvurusu 20 gün içinde neticelenir;  

2. Standart Çalışma ve Oturum İzni için gereken şartların yerine getirildiği takdirde, İstihdam 

Ajansı İcra Müdürü başvuru sahibi işverene Standart Çalışma ve Oturum İzni verir;  
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3. Türk vatandaşı aldığı Standart Çalışma ve Oturum İzni aracılığı ile Türkiye’deki Bulgaristan 

Konsolosluğu nezdinde VİZE başvurusunda bulunur. VİZESİ çıktıktan sonra Türk vatandaşı 

Standart Çalışma ve Oturum Kartı başvurusunda bulunmak üzere Bulgaristan’a gelir.  

4. Türk vatandaşı, İstihdam Ajansından almış olduğu Standart Çalışma ve Oturum İzni aracılığı 

ile işverenin bulunduğu bölgedeki yerel Emniyet Müdürlüğü Göç Dairesine önünde Standart 

Çalışma ve Oturum Kartı başvurusu yapar.  

5. Türk vatandaşı, Standart Çalışma ve Oturum Kartını aldığı günden itibaren Bulgaristan’da 

yasal olarak çalışabilir.  

6. İşveren, İş ve Çalışma Koşullarını Denetleme Kurumuna Türk vatandaşının işe başladığına 

dair bildiri gönderir (işe başlanan günden itibaren 7 günlük süre zarfı içinde).  

 

Standart Çalışma ve Oturum İzni başvurusu süreci esnasında Türk vatandaşının İstihdam 

Ajansı İcra Müdürü tarafından çalışma ve oturum izni verilmesine kadar Bulgaristan’da 

bulunma hakkı yoktur.  

 

Bulgaristan Cumhuriyeti’nde çalışma iznine sahip olan Türk vatandaşlarının çalışma hakları, 

sadece çalışma izninde belirtilen işveren, çalışma yeri, görev ve süre için geçerlidir.  

 

Türk işveren tarafından Bulgaristan’a belirli görevleri yerine getirmek için görevlendirilen Türk 

vatandaşı, hizmeti alan yerel işverenin İstihdam Ajansı’na kaydını yaptırması kaydıyla 12 aylık 

dönem içinde 3 ay çalışma iznine ihtiyacı olmadan aşağıda sayılan görevleri yerine 

getirebilmektedir: 

 

1. Yurtdışından getirilen makine ve ekipmanların montajı ve garanti kapsamındaki tamiri;  

2. Yurtdışından getirilen makine, ekipman veya diğer varlıkların kullanımı ve bakımı 

konusunda eğitim verilmesi;  

3. İhracat sözleşmesi veya lisans sözleşmesi kapsamında eğitim alınması. Türk tur operatörü ve 

Bulgar tur operatörü veya otel işletmecisi arasında imzalanan turizm hizmetleri sözleşmesi 

kapsamında, Türk işveren tarafından Bulgaristan’a kontrol ve koordinasyon görevleri ile 

görevlendirilen Türk vatandaşı, hizmeti alan yerel işverenin İstihdam Ajansı’na kaydını 

yaptırması kaydıyla 12 aylık dönem içinde 6 ay çalışma iznine ihtiyacı olmadan belirli 

görevleri yerine getirebilmektedir. Bulgaristan’a bu şekilde çalışmaya gelen Türk 

vatandaşlarının İstihdam Ajansına kayıt işlemleri ülkeye girmeden ve çalışmaya başlamadan 
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önce tamamlanmış olması ve İstihdam Ajansı İcra Müdürü tarafından onaylanmış olması 

gerekmektedir. 

 

Bir Türk Şirketin Bulgaristan’da faaliyet Gösteren Bir Bulgar Şirketine Hizmet Vermek Üzere 

Çalışan Görevlendirmesi  

 

Bulgaristan’da bir Türk vatandaşının istihdam edilmesi için şirkette en az 5 Bulgar veya AB 

vatandaşının çalışması gerekmektedir. Buna rağmen Türkiye’deki bir şirketten Bulgaristan’daki 

bir şirkete hizmet vermek amacıyla görevlendirilen Türk vatandaşları için bu kural geçerli 

değildir. Bulgaristan’da bu şekilde çalışmaya gelen Türk vatandaşlarına 12 aylık çalışma izni 

verilmektedir. Bu çalışma izni en fazla 12 ay daha uzatılabilmektedir (toplam 24 ay). Türk 

vatandaşı için çalışma izni başvurusu, Bulgaristan’da hizmeti alacak şirket tarafından 

Bulgaristan İstihdam Ajansı’na yapılmaktadır. 

 

 Bulgaristan’da bir şirkete belirli hizmetler vermek amacıyla görevlendirilen Türk vatandaşına 

çalışma izni verilmesi için uyulması gereken şartlar: 

  

1. Türk vatandaşının işe ilişkin gerekli yeterlilik seviyesine sahip olması – Bulgaristan’da icra 

edeceği göreve ilişkin bir eğitim belgesine sahip olması (yeterlilik, vasıf, kapasite, uzmanlık 

belgeleri vs.)  

 

2. Türk vatandaşının işe ilişkin gerekli iş tecrübesine sahip olması – SGK‘dan Hizmet Döküm 

Belgesine veya resmi bir kurumdan iş tecrübesini/deneyimini kanıtlayan bir belgeye sahip 

olması (işveren adını, çalıştığı süreyi ve icra edilen görevi gösterir şekilde)  

 

Bulgaristan’daki bir şirkete belirli hizmetler vermek amacıyla görevlendirilen Türk 

vatandaşlarının aile mensupları da yukarıdaki ayrıcalıktan faydalanabilmektedir.  

 

Bir Türk Şirketin Bulgaristan’daki İştirak Şirketine Türkiye’den Çalışan Transfer Etmesi  

 

Bulgaristan’da bir Türk vatandaşının istihdam edilebilmesi için şirkette en az 5 Bulgar veya AB 

vatandaşının çalışması gerekmektedir (KOBİ’lerde istihdam edilecek yabancıların sayısı 

istihdam edilen Bulgar ve diğer AB vatandaşları sayısının % 35’ini geçmemesi gerekmektedir). 

Buna rağmen aralarında organik bağ bulunan şirketler (şubeler, iştirak şirketler, grup şirketleri 
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vs.) arasında personel transferinde bu kural geçerli değildir. Aralarında organik bağ bulunan 

şirketler arasında personel transferinden sadece yönetici, uzman ve stajyer kadroları istifade 

edebilmektedir. Bu şekilde çalışmaya gelen yönetici ve uzman kadrolara 3 yıla kadar çalışma 

ve oturum izni verilirken, stajyer kadrolara 1 yıla kadar çalışma ve oturum izni verilmektedir 

(iş sözleşmesine göre belirlenmektedir).  

 

Bulgaristan’da Kurumsal Transfer Çalışma ve Oturum İzni alınmasında gereken genel belgeler:  

 

1. İşveren tarafından düzenlenen Türk vatandaşının istihdamını gerektiren açıklama 

beyannamesi;  

2. İşverenin istihdam ettiği diğer yabancıları gösterir beyanname;  

3. Türk vatandaşlarına önerilen iş koşulları ve ücretin aynı görev için Bulgar vatandaşlarına 

sağlanan iş koşulları ve ücretten daha düşük olmadığına dair işveren tarafından düzenlenmiş 

olan beyanname;  

4. Türk vatandaşına ait pasaport kopyası;  

5. Bulgaristan’daki ve Türkiye’deki şirketler arasında organik bağın bulunduğunu kanıtlayan 

belgeler (ticaret sicil çıktıları vs.)  

6. Kurumsal transferin süresi hakkında işveren tarafından düzenlenen beyanname;  

7. Transfer edilecek yönetici ve uzman kadroların son 12 ay Türkiye’deki şirkette çalışmış 

olduklarını gösteren belgeler 

8. Transfer edilecek stajyer kadroların son 6 ay Türkiye’deki şirkette çalışmış olduklarını 

gösteren belgeler-  

9. Transfer edilecek Türk vatandaşının işe ilişkin gerekli yeterlilik seviyesine sahip olması – 

Bulgaristan’da icra edeceği göreve ilişkin bir eğitim belgesine sahip olması (yeterlilik, vasıf, 

kapasite, uzmanlık belgeleri vs.). Bu belge sadece yönetici ve uzman kadroları için gereklidir.  

10. Transfer edilecek Türk vatandaşının işe ilişkin gerekli iş tecrübesine sahip olması – 

SGK‘dan Hizmet Döküm Belgesine veya resmi bir kurumdan iş tecrübesini/deneyimini 

kanıtlayan bir belgeye sahip olması (işveren adını, çalıştığı süreyi ve icra edilen görevi gösterir 

şekilde). Bu belge sadece yönetici ve uzman kadroları için gereklidir.  

11. Transfer edilecek kişinin kurumsal transfer çerçevesinde Bulgaristan’a gönderildiğine dair 

belge (Türkiye’deki gönderen şirket tarafından düzenlenir) ;  

12. Transfer edilecek kişinin kurumsal transfer süresinin tamamlanması ardından tekrar 

Türkiye’deki şirkette çalışmaya döneceğine dair belge (Türkiye’deki gönderen şirket tarafından 

düzenlenir);  
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13. Transfer edilecek stajyer kadrolar için – stajyerlik sözleşmesi kopyası ve stajyerlerin 

göreceği eğitim programı kopyası;  

14. Transfer edilecek stajyer kadrolar için – yüksek eğitim diploması  

 

 Kurumsal Transfer Çalışma ve Oturum İzni başvuru süreci:  

 

1. İşveren, Başkent Sofya’da bulunan İstihdam Ajansına Kurumsal Transfer Çalışma ve 

Oturum İzni başvurusu yapar. Başvurular posta aracılığı ile de yapılabilir. İzin başvurusu 30 

gün içinde neticelenir;  

2. Kurumsal Transfer Çalışma ve Oturum İzni için gereken şartların yerine getirildiği takdirde, 

İstihdam Ajansı İcra Müdürü başvuru sahibi işverene Kurumsal Transfer Çalışma ve Oturum 

İzni verir;  

3. Türk vatandaşı aldığı Kurumsal Transfer Çalışma ve Oturum İzni aracılığı ile Türkiye’deki 

Bulgaristan Konsolosluğu nezdinde VİZE başvurusunda bulunur. VİZESİ çıktıktan sonra Türk 

vatandaşı Kurumsal Transfer Çalışma ve Oturum Kartı başvurusunda bulunmak üzere 

Bulgaristan’a gelir;  

4. Türk vatandaşı, İstihdam Ajansından almış olduğu Kurumsal Transfer Çalışma ve Oturum 

İzni aracılığı ile işverenin bulunduğu bölgedeki yerel Emniyet Müdürlüğü Göç Dairesine 

önünde Kurumsal Transfer Çalışma ve Oturum Kartı başvurusu yapar. 

 5. Türk vatandaşı, Kurumsal Transfer Çalışma ve Oturum Kartını aldığı günden itibaren 

Bulgaristan’da yasal olarak çalışabilir;  

6. İşveren, İş ve Çalışma Koşullarını Denetleme Kurumuna Türk vatandaşının işe başladığına 

dair bildiri gönderir (işe başlanan günden itibaren 7 günlük süre zarfı içinde).  

 

Kurumsal Transfer Çalışma ve Oturum İzni başvurusu süreci esnasında Türk vatandaşının 

İstihdam Ajansı İcra Müdürü tarafından çalışma ve oturum izni verilmesine kadar 

Bulgaristan’da bulunma hakkı yoktur.  

 

Not: Bulgaristan’da aralarında organik bağ bulunan şirketler arası personel transferi yoluyla 

çalışma ve oturum izni alan Türk vatandaşlarının aile fertleri de yukarıdaki ayrıcalıktan 

faydalanabilmektedir. Bu şekilde çalışma izni alan Türk vatandaşları, çalışma izinleri bittikten 

sonra, Bulgaristan dışında 6 ay geçirip tekrar aynı prosedüre başvurabilmektedir. 

Bulgaristan’daki şirketin sadece Türk vatandaşlarına çalışma izni almak için faaliyet gösterdiği 
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tespit edilmesi durumunda yetkili Bulgar kurumlar verilen çalışma izinlerini iptal etmektedir ve 

bu uygulamayı sonlandırmaktadır.  

 

Bulgaristan’da Türk Vatandaşlarının Mevsimsel Çalışma ve Oturum İzni Almaları 

 

Bulgaristan’da bir Türk vatandaşının istihdam edilebilmesi için şirkette en az 5 Bulgar veya AB 

vatandaşının çalışması gerekmektedir (KOBİ’lerde istihdam edilecek yabancıların sayısı 

istihdam edilen Bulgar ve diğer AB vatandaşları sayısının % 35’ini geçmemesi gerekmektedir). 

Buna rağmen ülkeye mevsimsel olarak çalışmaya gelen Türk vatandaşları için bu kural geçerli 

değildir. Mevsimsel çalışma izinlerinin asgari süreleri 90 gün olurken, azami süreleri ise 9 ay 

olmaktadır (bir takvim yılı içinde). Türk vatandaşı için çalışma izni başvurusu, 

Bulgaristan’daki işveren tarafından Bulgaristan İstihdam Ajansına yapılmaktadır.  

 

Mevsimsel Çalışma İzinleri Hangi Sektörler için Geçerlidir?  

1.Tarım, ormancılık ve balıkçılık;  

2.Otelcilik ve lokantacılık 

 

 Bulgaristan’da mevsimsel çalışma izni alınmasında gereken genel belgeler:  

1. İşveren tarafından düzenlenen Türk vatandaşının istihdamını gerektiren açıklama 

beyannamesi;  

2. Türk vatandaşının işe ilişkin gerekli yeterlilik seviyesine sahip olması – Bulgaristan’da icra 

edeceği göreve ilişkin bir eğitim belgesine sahip olması (yeterlilik, vasıf, kapasite, uzmanlık 

belgeleri vs.) -   

3. Türk vatandaşının işe ilişkin gerekli iş tecrübesine sahip olması – SGK‘dan Hizmet Döküm 

Belgesine veya resmi bir kurumdan iş tecrübesini/deneyimini kanıtlayan bir belgeye sahip 

olması (işveren adını, çalıştığı süreyi ve icra edilen görevi gösterir şekilde)   

4. İşveren tarafından düzenlenen olan Türk vatandaşına önerilen iş koşulları ve ücretin aynı 

görev için Bulgar vatandaşlarına sağlanan iş koşulları ve ücretten daha düşük olmadığına dair 

beyanname;  

5. İş sözleşmesi;  

6. Türk vatandaşına ait pasaport kopyası;  

7. Türk vatandaşının çalışma süresi boyunca kalacağı yerin temin edildiğini kanıtlayan belgeler 

(kira sözleşmesi vs.) – işveren kira masraflarını karşılamak zorunda değildir.  
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Yabancıların İstihdam Edilmesi İçin Çalışma İzninin Gerekli Olmadığı Durumlar: 

 

 Ticari Denizcilik Kanunu’nun 88. maddesinde yer alan yabancılar;  

 Bulgaristan’da uzun vadeli veya daimi oturma iznine sahip olan yabancılar ve onların aile 

mensupları; ve  

 Mülteciler Kanunu çerçevesinde, Bulgaristan’da sığınma ve uluslararası koruma hakkına 

sahip yabancılar;   

 Bulgaristan’ın taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf  

tutulan yabancılar;  

 Bulgar vatandaşlarının aile mensubu olan yabancılar 

 Uluslararası anlaşmalara göre serbest dolaşım hakkı olan AB, Avrupa Ekonomik Alanı üye 

ülkesi veya İsviçre Konfederasyonu vatandaşlarının aile mensupları olan yabancılar;  

 Bulgaristan Cumhuriyeti’nde akredite edilmiş diplomatik, konsolosluk veya ticari temsilcilik 

görevlerini icra eden yabancılar ve uluslararası kuruluşların Bulgaristan temsilcileri;   

 Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından resmen akredite edilmiş yabancı basın mensupları; 

  Sığınma ve Mülteciler Kanununun 29. maddesinin 3. fıkrasındaki haklardan faydalanan 

yabancılar;   

 Bakanlar Kuruluna bağlı olan Devlet Mülteci Ajansı’nın merkezlerinde çalışmak için sığınma 

veya uluslararası koruma isteyen yabancılar;   

 Bulgaristan’daki Yabancılar Kanununun 44a. Maddesinin 4. Fıkrasındaki haklardan 

faydalanan yabancılar. 

 

Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan Temsilcilikleri: 

T.C. Sofya Büyükelçiliği: http://sofya.be.mfa.gov.tr/  

T.C. Filibe Başkonsolosluğu: http://filibe.bk.mfa.gov.tr/  

T.C. Burgaz Başkonsolosluğu: http://burgaz.bk.mfa.gov.tr/  

T.C. Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği: www.ticaret.gov.tr  

 

adresinden Ülkeler sekmesinden Bulgaristan seçilerek ulaşılabilir. 
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KAYNAKÇA: 

https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/bulgaristan 

http://www.mfa.gov.tr/bulgaristan-kunyesi.tr.mfa  T.C. Dış İşleri Bakanlığı 

https://ticaret.gov.tr/  

http://www.tbcci.bg- Türk Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası 

https://www.bulgaristankonsoloslugu.com/ 

https://www.nsi.bg/en 

https://www.bnb.bg/ 

 

 
 

http://www.mfa.gov.tr/bulgaristan-kunyesi.tr.mfa
http://www.tbcci.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=161&lang=tr

	/
	Ülke ihracatında ilk sırada geleneksel olarak Almanya yer almaktadır. Söz konusu trend 2018 yılında da devam etmiş, Almanya, 4,17 milyar euro değerindeki ihracat rakamıyla ve %14,8'lik payıyla Bulgaristan'ın birinci ihracat partneri olmuştur. İtalya 2,43 milyar euro ihracat değeri ve %8,6'lık payıyla ikinci sırada, Romanya ise 2,4 milyar euro ihracat değeri ve %8,5'lik payıyla üçüncü sırada yer almıştır. Türkiye, 2012 yılında yükseldiği üçüncülüğü 2015 yılına kadar sürdürmüş, ancak 2016 yılında bir pozisyon gerileyerek dördüncü olmuştur. 2017 ve 2018 yıllarında da ülkemiz dördüncülük pozisyonunu sürdürmüş, 2,16 milyar euro ihracat değeri ile Bulgaristan'ın ihracatından %7,7'lik bir pay almıştır.Yunanistan (1,89 milyar euro) ülkenin beşinci büyük ihracat partneri olmuştur. Bulgaristan ihracatındaki ilk 10 ülke toplam ihracatın %61,6'sını teşkil etmiştir. İlk 7 partner ile Bulgaristan'ın yaklaşık 1,8 milyar euroluk dış ticaret fazlası mevcuttur.
	/                                Kaynak: Bulgaristan Merkez Bankası
	2018 yılında ihracatın bileşenlerine bakıldığında, birinci sırayı yaklaşık 2,92 milyar euro ile diğer hammadde ve malzemelerin aldığı görülmektedir. Demir dışı metaller (2,74 milyar euro), diğer yatırım malları (2,13 milyar euro), petrol ürünleri (2,07 milyar euro), gıda sektörü hammaddeleri (1,96 milyar euro), yedek parça ve teçhizat (1,75 milyar euro), gıda (1,7 milyar euro), makina ve cihazlar (1,64 milyar euro), giysi ve ayakkabı (1,61 milyar euro) en çok ihracatı yapılan diğer ürün gruplarıdır.
	/
	                                                          Kaynak: Bulgaristan Merkez Bankası
	Bulgaristan Merkez Bankası verilerine göre 2018 yılında Bulgaristan’ın AB’ye ihracatı 2017’ye göre % 9,1 artarak 19 274,4 milyon euro olarak gerçekleşmiştir. Almanya, İtalya, Romanya, Yunanistan, Fransa ve Belçika ülkenin ana ihracat destinasyonları olmuştur. Bu ülkelere ihracat, toplam AB’ye ihracatın % 67,5’ini oluşturmuştur. AB’den ithalat ise yıllık bazda % 6,3 artarak 16 427,2 milyon euro olarak gerçekleşmiştir. En çok ithalat Almanya, İtalya, Romanya, Yunanistan, Polonya ve Fransa’dan yapılmıştır. Söz konusu ülkelerden yapılan ithalat AB’den ithalatın % 65,7’sini teşkil etmiştir. Bulgaristan’ın AB ile 2018 dış ticaret dengesi pozitif olup 2 847,2 milyon euro düzeyinde gerçekleşmiştir. Ulusal İstatistik Enstitüsü rakamlarına göre Bulgaristan’ın AB’ye ihracatında yıllık bazda en çok artış mineralli yakıt ve yağlarda (% 35,8) yaşanmıştır. Düşüş ise sadece hayvansal ve bitkisel bazlı yağlar (% 6,8) kategorisinde meydana gelmiştir. İthalatta, en büyük artış alkolsüz ve alkollü içecekler ve tütün (% 12,6) kategorisinde meydana gelmiş, en büyük düşüş ise mineralli yakıt ve yağlar (% 5,1) kategorisinde yaşanmıştır. Bulgaristan Merkez Bankası’nın yayınladığı verilere göre 2018 yılında Bulgaristan’ın üçüncü ülkelere ihracatı önceki yıla göre % 12,5 oranında azalarak 8 972,9 milyon euro olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, Çin, Sırbistan, ABD ve Makedonya üçüncü ülkelerden en çok mal ihraç edilen ülkeler olmuştur. Bu ülkelere ihracat, üçüncü ülkelere toplam ihracatın % 48,3’ünü oluşturmuştur. Üçüncü ülkelerden ithalat ise % 6,16 artarak 15 741,4 milyon euro olarak gerçekleşmiştir. Rusya, Çin, Türkiye, ABD ve Sırbistan’dan en çok ithalat yapılmıştır. Bu ülkelerden ithalat üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın % 56,5’ini teşkil etmiştir. Üçüncü ülkelerle ticarette Bulgaristan’ın dış ticaret dengesi negatif olup 6 768,5 milyon euro düzeyinde gerçekleşmiştir.
	/
	2014-2018 yılları arasında Bulgaristan’ın ithal ettiği ürün gruplarından en çok artış diğer yakıtlar (% 209,9), yedek parça ve teçhizat (% 63,8), demir-çelik (% 57), otomobiller (% 55,1), diğer tüketim malları (% 47,3), demir dışı metaller (% 42,6) ürün gruplarında meydana gelmiştir. Tütün (-% 26,1), deri (-% 21,1), ham petrol ve doğalgaz (-% 7,3) ve diğer yatırım malları (-% 1,7) ) ürün gruplarında ise düşüşler yaşanmıştır.
	/
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