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BULGARİSTAN VE BULGARİSTAN-TÜRKİYE 

TİCARİ İLİŞKİLERİ BİLGİLERİ 

 

 

1989 yılından sonra Doğu Bloku ülkelerinde başlayan değişim ve bu değişim ile birlikte Komünist Ülkeler 
Arasında Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi’nin (COMECON) işlevini yitirmesi, Bulgaristan’ın üretim 
pazarlarını yitirmesine ve ülkede atıl kapasitelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Bulgaristan’ın pazar ekonomisine geçişinden sonra, başarıyla uygulanamayan reformlar sonucunda 1996 yılında 

ülkede bir ekonomik kriz başlamıştır. Leva, Dolar karşısında önemli ölçüde değer kaybetmiş; dış borçların 

ödenmesinde zorluklar yaşanmış, iç ve dış ticaret durma noktasına gelmiştir. Özel sektör zarar görmüş; birçok 

firma kapanmış ve bazı bankalar faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır. Yıl sonunda uygulamaya konulan 

istikrar paketi de krizin aşılmasında etkili olamamıştır. 1994 yılından itibaren pozitif büyüme gösteren ülke 

ekonomisi 1996 yılında %10,9 oranında küçülmüştür. 1997 yılı Şubat ayında ekonomik kriz daha da 

derinleşmiştir. Kamu harcamalarının kontrol altına alınamaması, ülkenin seçim dönemine girmesi, artan faiz 

oranları ve ulusal paranın değer kaybetmesi nedenleri ile ülke hiperenflasyon sürecine girmiştir. 

 

 

 



 

Ülkenin  Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar) 

  2007 2008 2009 2010 2011b 2012c 2013c 

İhracat (fob, milyar dolar) 18,5 22,6 16,4 20,6 25,7 24,9 26,5 

İthalat (fob, milyar dolar) -28,6 -35,2 -22,1 -24,2 -28,0 -27,7 -30,1 

Dış Ticaret Hacmi (fob, milyar dolar) 47,1 57,8 38,5 44,8 53,7 52,6 56,6 

Dış Ticaret Dengesi (milyar dolar) -10,0 -12,6 -5,7 -3,6 -2,3 -2,7 -3,5 
 

 

Ülkenin İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

ÜRÜN 2008 2009 2010 2011 2012 

TOPLAM 22.486 16.503 20.608 28.165 
26.71

2 

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar 
hariç) 

3.019 1.681 2.240 3.028 3.747 

Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham) 721 779 1.359 1.840 1.633 

Buğday ve mahlut 479 303 452 578 710 

Ülkenin İthal Ettiği Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

ÜRÜNLER 2008 2009 2010 2011 2012 

TOPLAM 37.015 23.341 25.360 32.494 32.733 

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham) 4.904 2.719 3.081 4.022 4.756 

Bakır cevherleri ve konsantreleri 985 719 1.045 1.772 1.578 

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağ hariç) 969 684 1.100 1.586 1.499 

Türkiye'nin Bulgaristan İle Ticari İlişkileri (Milyon Dolar) 

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

İhracat 299 380 622 894 1.179 1.568 2.060 2.152 1.389 1.497 1.623 1.685 1.972 

İthalat 394 508 689 959 1.190 1.663 1.952 1.840 1.117 1.702 2.475 2.754 2.760 

Hacim 693 885 1.311 1.854 2.369 3.231 4.012 3.991 2.505 3.200 4.098 4.436 4.733 

Türkiye'nin Bulgaristan'a İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

ÜRÜNLER 2011 2012 2013 

BAKIR CEVHERLERİ VE KONSANTRELERİ 33 22 78 

DİĞER ÖRME MENSUCAT 40 66 68 

SERTLEŞTİRİLMEMİŞ VULKANİZE KAUÇUKTAN DİĞER EŞYA 23 29 60 

 
BULGARİSTAN'IN EKONOMİSİ 
GSYH (cf-milyar $) :49 
Reel GSYH büyüme oranı (%) : 3 
Nüfus (milyon)  : 7,1 
Nüfus artış hızı (%)    : -0,8 
Asgari ücret (€)* : 194 
Kişi başına GSYH (cf-$) : 6.850 
Enflasyon oranı (%) : -0,1 
İşsizlik oranı (%) : 10.1 
İhracat (fob-milyar $) : 25 
İthalat (cif-milyar $) : 27 
Dış borç (milyar $) : 44 
Kişi başına borç ($) : 6.138 

Kaynak: EIU, *Eurostat (2015) 
 
Başlıca ticaret ortakları: Almanya, Rusya, İtalya, Türkiye, Romanya ve Yunanistan 
Başlıca ihracat kalemleri: tekstil, ayakkabı, demir-çelik, makineler ve aksamı, mineral yakıt 
Başlıca ithalat kalemleri: makineler ve aksamı, metaller, kimyasallar, plastik, mineral yakıt İkili İlişkiler  
Başlıca ihraç ürünleri: mineral yakıtlar, bakır, plastik, elektrikli makine ve cihazlar, diğer makineler, metal 
cevherleri, demir-çelik. 
Başlıca ithal ürünleri: mineral yakıt, mineral yağlar, bakır, demir-çelik, yağlı tohum, meyve, elektrikli makine ve 
cihazlar, ağaç, ahşap eşya, plastik ve kurşun. 



 
Türkiye, Bulgaristan’ın ilk beş ticaret ortağı arasındadır. Bulgaristan’ın dış ticaretinde Türkiye’nin payı %8 
civarındadır. 2015 yılında Bulgaristan’a ihracatımız 1,7 milyar Dolar, Bulgaristan’dan ithalatımız 2,3 milyar Dolar 
olmak üzere, toplam ikili ticaret hacmi yaklaşık 4 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Ülkedeki toplam Türk yatırımları 2 milyar Dolar civarındadır. Bulgaristan’da yaklaşık 1.500 Türk şirketi faaliyet 
göstermektedir. Türk müteahhitlik firmaları tarafından tamamlanan ve devam eden projelerin tutarı ise 1,2 
milyar Dolar’a ulaşmıştır. 
 
 

SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER 
 ÜLKE KİMLİĞİ 

Devletin Adı                                                              : Bulgaristan Cumhuriyeti 
Başkenti                                                                    : Sofya 
Yönetim Biçimi                                                         : Parlamenter Cumhuriyet 
Resmi Dili                                                                  : Bulgarca 
Dini                                                                            : Hristiyan 
Para Birimi                                                               : Leva 
Üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar                     : AB, NATO, BM, IMF, WTO, Dünya Bankası 
Yıllık Ortalama Döviz Kuru                                       : Leva/Dolar-1,5838, Leva/€ – 1,95583 
Yüzölçümü                                                                 : 110.993 km2  
Nüfus                                                                           : 7.563.710 
            Kadın                                                               : 3.904.399 
            Erkek                                                                : 3.659.311 
Yıllık nüfus artışı (%)                                                  : - 0,56 
Nüfus Yoğunluğu (kişi /km²)                                    : 68,15 
Mesai Saatleri ve Günleri                                         : 9.00-17.30 – Pazartesi-Cuma 
Büyük Kentler, (Varsa Limanlar)                             : Sofya, Plovdiv, Varna (liman), 
  Burgaz (liman), Russe (liman),       
  Stara Zagora, Plevne 
Türkiye ile Saat Farkı                                                : Yok 
Haftalık Çalışma Saati (Ortalama)                          : 40 
 
Resmi Tatil Günleri: 
1 Ocak - Yılbaşı 
            3 Mart – Milli Gün (Bulgaristan’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun Egemenliğinden Ayrılışı) 
            Paskalya – İki gün (Pazar ve Pazartesi), tarihi her yıl değişmekle birlikte, genellikle Nisan ayı içinde. 
1 Mayıs – Emeğin Günü 
            6 Mayıs – Hıdrelez, Bulgar Ordusu’nun Günü 
            24 Mayıs – Bulgar Aydınlanması ve Kültürü ile Slav Yazısının Bayramı 
            6 Eylül            - Bulgaristan’ın Birleşmesi Günü 
            22 Eylül – Bulgaristan’ın Bağımsızlığı Günü 
24-26 Aralık – Noel 
Uluslararası Telefon Kodu                                       : +359 
  

SOSYAL GÖSTERGELER 
Ortalama Ömür (yıl)                                                 : 73,43 
Yüksek Öğretim Okul Sayısı                                     : 53 
Yüksek Öğretimdeki Öğrenci Sayısı                        : 283.236 
Hastane Sayısı                                                            : 305 
Doktor Başına Düşen Kişi Sayısı                              : 277 
Gelen Turist Sayısı                                                    : 3.809.561 
Giden Turist Sayısı                                                    : 1.277.117 
Eğitim Harcamaları / GSYİH (%)                             : 3,95 
Sağlık Harcamaları / GSYİH (%)                              : 6,31 
Karayolu Uzunluğu (km)                                          : 19.279,6 
Otoyol Uzunluğu (km)                                              : 328,2 
Demiryolu Uzunluğu (km)                                        : 7.349 
Kişi Başına Yıllık Elektrik Tüketimi (KWH/Kişi)    : 4.418 
Asgari Ücret                                                              : 123 EUR (240 Leva) 
  

  



ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
Ülkenin Kısa Tarihçesi 
Bulgaristan'ın ilk sakinleri Hint-Avrupa kökenli bir kavim olan Traklar'dır. Milatla birlikte ülke önce Roma 
İmparatorluğu daha sonra da Bizans İmparatorluğu egemenliğine girmiştir. M.S. 7. y.y.'da Slavlar ile birlikte 
buradaki yerleşik kavim bu alan üzerinde Bulgaristan’ın başlangıcı sayılan Bulgar Devletini kurmuştur. Yönetici 
sınıfını oluşturan bu kavim bir süre sonra Slav dilini, 9. y.y.'dan 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 ulusal kurtuluş hareketi başlamıştır. Osmanlı-Rus Savaşı’ndan 
yenilgiyle çıkan Osmanlı Devleti, Bulgaristan'ı 1878 yılında içişlerinde bağımsız prenslik olarak, 1908 senesinde 
ise tam bağımsız çarlık olarak tanımıştır. 
  
Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlılarla aynı cephede savaşa katılan Bulgaristan, İkinci Dünya Savaşı'na 
da Almanyasaflarında 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. 
  
Soğuk savaşta taraf olan Doğu Bloku’nun yıkılışıyla birlikte 1989 yılından sonra demokratik bir düzene ve serbest 
piyasa ekonomisine geçmiştir. Son yıllarda söz konusu geçiş sürecini tamamlamış ve 2 Nisan 2004’te NATO’ya, 1 
Ocak 2007 tarihinde ise AB’ye üye olmuştur. 
 
Siyasi ve İdari Durum 
Bulgaristan Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Ülke, toplam 264 belediyenin yer aldığı 28 idari bölgeye ayrılmıştır. 
* Yasama 
Yasama organı 4 yıllığına seçilen 240 üyeli Ulusal Meclis'tir. Ulusal Meclis, Cumhurbaşkanı’nın hükümeti 
kurmakla görevlendirdiği Başbakan’a ve onun teklifiyle Bakanlar Kurulu üyelerine güvenoyu veya güvensizlik oyu 
verir. 
  
Parlamentoda Parlamenter Gruplar İtibariyle Milletvekili Dağılımı: 
Ulusal Meclisteki Mevcut Durum Milletvekili Sayısı 
Bulgaristan’ın Avrupai Gelişimi için Vatandaşlar (GERB) 117 
BSP liderliğindeki Bulgaristan İçin Koalisyon 40 
Hak ve Özgürlükler Hareketi 37 
Ataka 21 
Mavi Koalisyon 14 
Bağımsız 11 
  
* Yürütme 
Yürütme, doğrudan seçimle işbaşına gelen Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu’ndan oluşur. 
Cumhurbaşkanı beş yıllık bir süre için seçilir. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Georgi Parvanov 29 Ekim 2006’da ikinci 
kez seçilmiş olup, 22 Ocak 2007’de göreve başlamıştır. Başbakan ve Bakanlar Kurulu, genel seçimlerin ardından 
Ulusal Meclis’te çoğunluğa sahip parti/partiler arasından Ulusal Meclis tarafından seçilir ve  Cumhurbaşkanı 
tarafından atanır. Bulgaristan’da 5 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde 117 milletvekili 
sandalyesi kazanan Bulgaristan’ın Avrupai Gelişimi için Vatandaşlar (GERB) partisi,  27 Temmuz 2009 tarihinde, 
parti Başkanı Boyko Borisov’un başkanlığında, 1 çekimser ve 77 red oyuna karşılık 162 oyla güvenoyu alarak 
azınlık hükümeti kurmuştur. Ataka, Mavi Koalisyon ve Parlamentoya girdikten bir süre sonra parlamenter grup 
oluşturacak milletvekili sayısının yetersiz kalması nedeniyle dağılan Düzen, Yasallık ve Adalet partisi Hükümetin 
kuruluşunu desteklemiştir. 
  
*Yargı 
Bulgaristan’da yargı yetkisi Yüksek Temyiz Mahkemesi, Yüksek İdare Mahkemesi, Temyiz Mahkemeleri ve Bölge 
Mahkemeleri tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, kendi yetki alanında faaliyet gösteren ve 12 üyeden oluşan 
Anayasa Mahkemesi bulunmaktadır. 
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Coğrafi Bilgiler ve Nüfus 
Coğrafi Konumu, Yer Şekilleri, Akarsular ve Göller, İklim, Bitki Örtüsü 
Balkan Dağları (Stara Planina) Bulgaristan'ı, kuzeyde Tuna Düzlüğü, güneyde ise Trakya Düzlüğü olarak iki coğrafi 
bölgeye ayırır. Oldukça dağlık bir coğrafyaya sahip olan güney Bulgaristan'da Rodop, Rila ve Pirin sıradağları yer 
alır. Rila Dağı, 2.925 metrelik Musala tepesi ile ülkenin ve Balkanlar’ın en yüksek dağıdır. 
  
Ülkenin en önemli ırmağı olan Tuna (Dunav), Romanya-Bulgaristan sınırının büyük bir bölümünü oluşturur. Tuna, 
Bulgaristan’da su ulaştırmasında kullanılabilen tek nehirdir. 
  
Bulgar sınırları içerisinde doğup, Yunanistan-Türkiye sınırını oluşturduktan sonra Ege Denizi'ne 
dökülen Meriç (Maritsa), Bulgaristan'ın bir diğer önemli akarsuyudur. Bunların dışında İskır, Tunca, Yantra, 
Struma diğer büyük ırmaklardır. Bulgaristan, çok sayıda göle sahip olduğu gibi doğal kaynak suyu açısından da 
zengin bir ülkedir. 
  
Bulgaristan’da genel olarak karasal-ılıman iklim hakimdir. Ancak coğrafik özellikleri nedeniyle farklı bölgelerinde 
farklı mikro iklimler de gözlenmektedir. Balkan Dağları, kuzey ve güneyden gelen hava akıntıları için bir bariyer 
niteliğini taşımakta, bunların karşı tarafa geçmesini engellemekte, kuzey ve güneyde sıcaklık ve yağış 
farklılıklarının oluşmasını sağlamaktadır. Kuzeyde belirgin dört mevsimli karasal-ılıman iklim yaşanmaktadır. 
Güneyde ise Akdeniz etkisi görünmektedir. Kışın kuzeyde ortalama hava sıcaklığı -2, güneyde ise 0 derecedir. 
Yazın ortalama sıcaklığı 22 derecedir. Karadeniz bölgesinde denizin etkisiyle sıcaklık ülkenin diğer bölgelerine 
göre daha az değişmektedir. Bulgaristan’ın bitki örtüsü genellikle karasal-ılıman iklimde görünen bitkilerden 
oluşmaktadır. 
  
Nüfus 
2009 yılı sonu itibariyle 3.659.311’i erkek ve 3.904.399’i kadın olmak üzere Bulgaristan’ın nüfusu 7.563.710’dir. 
2009 yılında nüfus 42.841 kişi (- ‰ 5,6) azalmıştır. Şehirlerde nüfusun % 71,4’ü (5.401.214 kişi), kırsal bölgelerde 
ise % 28,6’sı (2.162.496 kişi) yaşamaktadır. Gençler (çalışacak yaşa gelmemiş olanlar) nüfusun % 14,5’ini, 
yetişkinler (çalışabilir kişiler) % 63,1’ini ve yaşlılar % 22,4’ünü oluşturmaktadır. Doğum oranı ‰ 10,7’dir. 
  
Çalışma ve İşgücü 
Bulgaristan’da, Bakanlar Konseyi’nin, başlıca işveren örgütlerinin ve işçi konfederasyonlarının temsilcilerinden 
oluşan üçlü bir koordinasyon kurulu olan “Ulusal Konsey” bulunmaktadır. Konsey, tavsiye niteliğinde kararlar 
almaktadır. 
  
1 Ocak  2009’dan itibaren Bulgaristan’da asgari ücret 240 leva olarak belirlenmiş olup 2010 yılında 
değişmemiştir. 2009 yılında ortalama aylık ücret 591 leva (302 Euro) olarak gerçekleşmiştir. 
  
2008 yılının sonunda 566 leva olan ortalama aylık ücret Aralık 2009’da 625 levaya çıkmıştır. 2008 yılının son 
çeyreğinde 548 leva olan ortalama aylık ücretler % 10,6 artarak 2009 yılının son çeyreğinde 606 levaya 
ulaşmıştır. Söz konusu dönemde ücretler, kamu sektöründe % 4 artarak 733 leva olmuş, özel sektörde ise % 13,2 
oranındaki artıştan sonra 558 leva seviyesinde gerçekleşmiştir. 2009 yılının son çeyreğinde enerji üretimi ve 
dağıtımı (1.358 leva), finans ve sigortacılık (1.324 leva) ve madencilik (1.015 leva) sektörlerinde en yüksek 
ücretler, otel ve lokanta işletmeciliği (386 leva), idari işer (440 leva), tarım, ormancılık ve avcılık (457 leva) 
sektörlerinde ise en düşük ücretler alınmıştır. 
  
2010 yılının ilk çeyreğinde çalışanlar ortalama 619 leva ücret almıştır. 2009 yılının son çeyreğine göre ortalama 
çalışma ücretlerinde % 2,1’lik bir artış gözlenmiştir. Bilgi üretimi ve dağıtımı ile haberleşme sektörlerinde ücretler 
üç ayda % 22,9 büyüme oranıyla en çok artış göstermiştir. Kültür, spor, eğitim ve inşaatta ücretlerde düşüş 
meydana gelmiştir. 
  
Milli İstatistik Enstitüsü, Eylül 2009 itibariyle ülkenin çeşitli bölgelerindeki ortalama gelirleri açıklamıştır. Bu 
verilere göre Sofya, 746 leva ile ilk sıradadır. İkinci sırada, 665 leva ile Kozloduy nükleer enerji santralinin 
bulunduğu Vratsa bölgesi yer almaktadır. Üçuncü ve dördüncü sırada 625 leva ve 597 leva ile sırayla Stara Zagora 
ve Varna bulunmaktadır. Toplam 28 ilden 13’ünde (Haskovo, Smolyan, Pazarcik, Kırcali, Pernik, Kyustendil, 
Blagoevgrad, Tırgovişte, Silistra, Pleven, Montana, Loveç ve Vidin) ortalama gelirler 500 levanın altındadır. 
Bölgeler itibariyle gelirde meydana gelen büyük farklılıklar iç göçlere neden olmaktadır. Örneğin Sofya, bütün 
ülkeden göç almaktadır, Varna ise Kuzeydoğu Bulgaristan’da bir çekim merkezidir. 
  
Milli İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2009 yılında her çalışan GSYİH’nın 17.798 levalık kısmını üretmiştir. Söz 
konusu rakam bir yıl öncesine nazaran % 2,2 azdır. Buna rağmen sendikalar, Bulgaristan’da ortalama çalışma 
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ücretinin nominal olarak % 8,5, reel olarak ise % 5,5 arttığını açıklamıştır. Sendikaların bir analizine göre, mevcut 
işlerin daha az çalışanla yapılması ve bunun sonucunda çok sayıdaki işten çıkarmalarla açıklamak mümkündür. 
2009 yılında kamu sektöründe 5 bin, özel sektörde ise 166 bin kişi işsiz kalmıştır. 
  
2009 yılında “iş bulma hususunda ümidini yitiren işsizlerin” sayısı, 2008 yılına göre 34 bin artmış olup toplam sayı 
184 bini aşmıştır. Söz konusu işsizler, iş aradıklarını, fakat iş bulma konusunda ümitsizliğe kapıldıkları için Çalışma 
Bürolarına kaydolmadıklarını açıklamaktadır. Bu nedenle bahse konu işsizler kayda alınamamaktadır. Resmi 
istatistiklere göre 2009 yılında işsizlerin sayısı bir önceki yıla göre, % 19,2 oranında artarak 238 bin kişiye 
ulaşmıştır. 12 aydan kısa bir süre zarfında işini kaybedenlerin sayısı % 40 artmıştır. Sürekli işsiz olanların sayısı 
yaklaşık 103 bin olup, bu sayıda önemli bir değişiklik yaşanmamıştır. 2009 yılında 107 bin kişi işsiz kalmış, ancak 
bunlardan sadece 40 bini Çalışma Bürolarına kaydolmuştur. 
  
İstihdam Ajansı verilerine göre işsizlik oranı Şubat 2010’da % 10,36 düzeyindeyken, Mart 2010’da % 10,14’e 
gerilemiştir. Diğer bir ifadeyle, işsiz olanların sayısı 4.637 azalarak 375.607 seviyesine düşmüştür. Mart 2010’da 
çalışmaya başlayanların sayısı bir önceki aya göre ikiye katlanmış ve 18 315 düzeyine ulaşmıştır. Bu artış, tatil 
beldelerinde ve tarımda mevsimsel olan işgücü ihtiyacının karşılanmasından kaynaklanmaktadır. İmalat sanayi 
(% 21,4) ve ticaret (% 19) işten çıkarılanların sayısı en fazla olan sektörlerdir.  Öte yandan Mart ve Nisan 
aylarında işsizlerin % 18’i iş bulmuştur. Bu nedenlerle Mart ve Nisan aylarında (% 9,99) işsizlik oranı düşmüştür. 
  
Bir taraftan azalan nüfus, diğer taraftan eğitimli ve kalifiye işgücünün diğer AB üyesi ülkelere göç etmesi ve AB 
üyesi ülkeler dışından işçi/personel transferinde karşılaşılan yasal ve prosedürel zorluklar/engeller nedeniyle 
işletmeler işgücü temininde büyük sorunlarla karşılaşmaktadır. 
  
Yurtdışından işçi transferinde Bulgar Hükümeti’nin önceliği Bulgaristan sınırları dışında yaşayan etnik Bulgar 
diasporasıdır. Örneğin önemli bir Bulgar azınlığın yaşadığı Moldova, Bulgaristan’a işçi sağlamada potansiyel 
kaynak olarak görülmektedir. Söz konusu azınlığın Bulgaristan’a çekilmesi için Bulgar vatandaşlığı ve 
Bulgaristan’da çalışmaya imkan tanıyacak yeşil kart tahsisi gibi çeşitli teşviklerin oluşturulması gündemdedir. 
  
Bulgar kökenli yabancılara mevzuat daha hafif istihdam edilebilme koşulları öngörmektedir. Örneğin; söz konusu 
kişiler, işin gerektirdiği eğitim ve tecrübeye sahip oldukları durumlarda bu pozisyona başvuran başka Bulgar aday 
olmadığının tespit edilmesine gerek olmadan istihdam edilebilmektedir. Ancak üçüncü ülkelerden gelen diğer 
işgücünde ilgili  pozisyona başvuran başka Bulgar aday olmadığının tespit edilmesi zorunludur. 
  
 Eğitim ve Kültür 
Bulgaristan’da yükseköğretim kurumları, özel ya da devlete ait olsun, meclisin denetimi altında bulunmaktadır. 
Bulgaristan ortalama öğretim yılı ve kalitesi açısından Avrupa’nın en önde gelen ülkelerinden biri iken son 
yıllarda eğitim öğretim kalitesinde düşüş yaşanmıştır. 
  
Eğitime yapılan kamu harcaması son yıllarda GSYİH’nın yaklaşık % 4’ü oranında olmuştur.  Üniversite 
mezunlarının toplam nüfusa oranı 2008 yılında % 22,8 iken 2009 yılında % 23’e yükselmiştir.  Bulgaristan  eğitim 
düzeyi bakımından Avrupa’nın ilk % 5’lik başarı dilimine girmektedir. Bulgaristan’da işgücünün % 7’i mühendislik 
bölümlerinden mezun olup öğrencilerin % 70’ine İngilizce, okullarda ders olarak okutulmaktadır. 
  
Sosyal Güvenlik 
Sosyal güvenlik, Sosyal Sigorta Kanunu ile düzenlenmektedir. Sosyal güvenlik; geçici işgöremezlik, çalışma 
gücünde geçici azalma, sakatlık, doğum, yaşlılık ve ölüm durumlarında tazminat, maddi yardım ve emeklilik 
maaşı ödenmesini kapsamaktadır. Sigorta ödemeleri işin mahiyetine göre % 29 ila % 38,5 arasında 
değişmektedir. Bunun yanısıra bazı durumlarda % 0,4 ila % 1,1 arasında değişen iş kazaları ve mesleki hastalık 
sigorta ödemeleri de yapılmaktadır. 
  
GENEL EKONOMİK DURUMU 
Genel Durum 
Genel Ekonomik Yapı  
1997 yılında alınan ekonomik istikrar programı kararları ile birlikte hükümetin para ve döviz politikaları 
üzerindeki yetkisi sınırlandırılarak bir Para Kurulu oluşturulmuştur. Döviz kuru istikrara kavuşturulmuş ve 
bilahare 1 Euro/ 1,95583 Bulgar Levası oranında sabitlenmiştir. Bankaların kamu tarafından desteklenmesi 
politikasına son verilerek, Merkez Bankası özerk bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu kararların ardından Bulgaristan, 
tarihinin en uzun ekonomik büyüme dönemine girmiştir. 
  



Bulgar Hükümetlerinin sıkı para ve maliye politikaları ile AB üyeliği süreci sayesinde Bulgaristan ekonomisi, krizin 
başlamasıyla sona eren 9-10 yıllık dönem içinde istikrarlı bir büyüme yakalamış, krize kadar 5 yıl boyunca % 5-6 
oranı ile büyümüştür. 
  
Bulgaristan 1 Ocak 2007’de AB’ye tam üye olmuştur. AB üyeliği koşulları Bulgaristan’ın ekonomik yapısında 
önemli reformların yapılmasına neden olmuştur. 
  
Uluslararası mali/ekonomik krizin 2008 yılının son çeyreği ile 2009 yılının tamamında Bulgaristan ekonomisi 
üzerinde ciddi etkileri olmuştur. Bu dönem içinde Bulgaristan’da iç ve dış ticaret hacmi azalmış, işsizlik artmış, iç 
ve dış yatırımlar düşmüş, üretim ve tüketim ise daralmıştır. 
  
2009 yılında Bulgaristan ekonomisi % 5 oranında küçülmüştür. 2009 yılının üçüncü çeyreğinde küçülme yıllık 
bazda % 4,7, dördüncü çeyreğinde ise % 6,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2010 yılı bütçesinde hükümet, % 0,3 
gibi cüzzi bir büyüme planlamıştır. Ancak hükümet yetkilileri, ekonomideki iyileşmenin üçüncü çeyrekten itibaret 
beklendiğini dile getirmektedir. 2009 yılı GSYİH’sı 66,256 milyar leva olarak gerçekleşmiştir. Kişi başına gelir 
4.466 Euro olmuştur. Gayri safi katma değer ise yıllık bazda % 3,6 azalarak 55,6 milyar leva seviyesine 
gerilemiştir. Tarım sektöründe % 3,3, sanayide % 8,2, hizmetlerde ise % 1,5 oranında bir daralma kaydedilmiştir. 
Bireysel giderler % 5,9, özsermaye yatırımları % 24,9 azalmıştır. Dış ticaret dengesi negatif olup, GSYİH’nın 
nominal değerinin % 9,1’i kadar gerçekleşmiştir. 2009’da ihracat % 22,5, ithalat ise % 33,3 oranında azalmıştır. 
Milli İstatistik Enstitüsü, tarımın GSYİH’daki payını % 6, sanayinin payını % 30,3, hizmetlerin payını ise % 63,7 
olarak açıklamıştır. 
  
Bulgar Merkez Bankası’nın verilerinden krizin ödemeler bilançosu cari hesabındaki açığın yaklaşık 3 kat 
küçülttüğü anlaşılmaktadır. 2009’da cari açık GSYİH’nın % 9,4’ü, 2008 yılında ise % 24’ü kadar olmuştur. Buna 
paralel olarak yabancı yatırımlar yarı yarıya azalmış, 2008 yılında 6,697 milyar Euro iken 2009’da 3,213 milyar 
Euro olarak gerçekleşmiştir. Ancak 2008 yılında yabancı yatırımların açığı karşılama oranı % 76 iken 2009’da % 97 
olmuştur. 2009 yılında ödemeler bilançosu 649 milyon Euro açık vermiştir. 2008 yılında ise 674,2 milyon Euro 
fazla meydana gelmiştir. 
  
Milli İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre, 2010 yılının ilk çeyreğinde Bulgaristan ekonomisi 2009’un 
aynı dönemine göre % 4 oranında küçülmüştür. Ocak-Mart 2010 döneminde Bulgaristan’da 13,982 milyar leva 
değerinde hizmet ve ürün üretilmiştir. Tarım sektörü daralarak toplam üretimin % 3,5’ini sağlamıştır. Sonuç 
olarak, tarım sektörünün GSYİH’daki payı yeni bir rekor seviyeye gerilemiştir. Bir yıl önce söz konusu pay % 4 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Özsermaye yatırımlarındaki azalış ülkede yaşanan diğer bir olumsuz gelişmedir. Yıllık 
bazda söz konusu yatırımlar % 15,8 oranında azalmıştır. 
  
2010 yılı ilk çeyreğinde ekonomide negatif büyümenin beklenilenden fazla olduğu, bunun aşırı derecede olumsuz 
bir gelişme olduğu değerlendirmektedir. Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı yakınlaşma raporunda Bulgaristan’ın 
para birliğine üyelik kriterlerinden sadece devlet borçlarına ilişkin kritere uyduğu, dolayısıyla söz konusu birliğe 
üyelik için hazır olmadığı belirtilmiştir. 
  
Eurostat, Bulgaristan’ın 2009 yılı bütçe açığının GSYİH’a oranını % 3,9 olarak açıklamıştır. 2008 yılında ise % 1,8 
oranında bir fazla gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 2008 yılında fazlanın büyüklüğü 1,22 milyar leva, 2009 yılında 
meydana gelen açığın büyüklüğü ise 2,57 milyar leva olmuştur. Resmi Bulgar rakamlarına göre açık ilk önce 
ödemeler bazında % 0,8 olarak hesaplanmış, daha sonra tahakkuk bazında düzeltilerek % 3,7 olarak 
açıklanmıştır. 
  
Milli İstatistik Enstitüsü, Bulgaristan’daki ticaretin Aralık 2009’da yıllık bazda % 15,7 oranında daraldığını 
açıklamıştır. Perakende satışlar % 11 azalmıştır. Gıda, içecek, sigara, ilaç, tıbbi malzeme ticaretinde değişiklik 
olmamıştır. Bu ürünlerin toplam ticaretteki payı % 35 civarındadır. Endeks, en çok haberleşme ve ev makina ve 
aletleri ile mobilya ve diğer ev eşyaları ticaretinde yaşanan % 19’luk düşüşten etkilenmiştir. Toptan ticaret % 
13,8 oranında azalmıştır. En büyük düşüş tarım dışı ara mallarda, makina, cihaz  ve yedek parçalarda yaşanmıştır. 
2009 yılı ticaret hacmi bir yıl öncesine göre % 14,8 azalmıştır. 
  
Maliye Bakanlığı verilerine göre Bulgaristan’da tüketim, 2006 yılı seviyelerine gerilemiş olup, daralmaya devam 
etmektedir. Tüketimin daraldığına işaret eden göstergeler, ödenen KDV ve özel tüketim vergisidir. 2009 yılında 
dolaylı vergi tahsilatı 2007 yılı seviyelerinde gerçekleşmiştir. Çeşitli öngörülere göre tüketimin bir parçası olan iç 
talep, 2010 yılında % 3,5 ila % 5 arasında daralacaktır. Vergi tahsilatlarında en büyük düşüş KDV’de yaşanmıştır. 
2010 yılının ilk iki ayında KDV’den sağlanan gelirlerde 2009 yılının aynı dönemine göre % 46 düşüş yaşanmıştır. 
Bu düşüş özel tüketim vergisinde % 13,8, kurumlar vergisinde ise % 21,7 oranında gerçekleşmiştir. 



  
Milli İstatistik Enstitüsü verilerine göre, 2009 yılında enflasyon % 0,6 oranında gerçekleşmiştir. Sadece Aralık 
ayında aylık bazda tüketici fiyatlarında % 0,5 oranında artış gözlenmiştir. Ekim 2009’da yıllık bazda meydana 
gelen % 0,3 oranındaki ve Kasım 2009’da meydana gelen % 0,1 oranındaki deflasyondan sonra Yılbaşı 
alışverişinin etkisiyle hem aylık hem de yıllık bazda enflasyon meydana gelmiştir. 2010 yılında enflasyonun % 2-4 
civarında olacağını öngörülmektedir. 
  
Uluslararası Para Fonu, Bulgaristan ekonomisinin 2010’da da durgunluk halinde olacağını öngörmektedir. Fona 
göre % 0,2 oranında bir büyüme gerçekleşecektir. Fonun uzmanları, Bulgaristan ekonomisinin büyümesinde 
ihracatın temel rol oynayacağını, 2009 yılı sonunda GSYİH’nın % 9,4’ü kadar olan cari hesap açığının 2010 
sonunda hasılanın % 6,3’ü kadar gerçekleşeceğini, Bulgaristan ekonomisinin en büyük sorunlarından birinin ise 
artan işsizlik olacağını ve yılın sonunda işsizlik oranının % 9,2 civarında seyredeceğini, 2011 yılında büyüme 
oranının % 2 olacağını öngörmektedir. 
  
Ancak, Bulgaristan ekonomisinin iyileşmesi için sadece ihracattaki gelişmelerin yeterli olmayacağını düşünenler 
bulunmaktadır. İhracatçı firmalar, krizden çıkış sinyalleri veren ilk firmalar olmuştur. Bu firmaların cirolarında 
2010 yılının ilk çeyreğinde 2009 yılının aynı dönemine göre büyüme yaşanmıştır. Uzman görüşlerine ve 
ekonominin geneline ilişkin verilere göre sadece ihracat artışı ekinominin iyileşmesi için yeterli değildir. Ulusal 
Gelirler Ajansı 2010 yılı ilk çeyreği verileri, bazı sektörlerin cirolarında halen önemli daralmalar olduğunun bir 
göstergesidir. Daralma, finans sektöründe % 24, inşaatta % 22, ulaştırma ve lojistikte % 17, gayrimenkul 
satışlarında % 15 olmuştur. İhracattan farklı olarak ülke içerisindeki durumun iyileşmeden uzak olduğunu 
değerlendirilmektedir.2010’da da daralan iç talebin ekonominin gelişmesi önündeki temel engel olacağı 
vurgulanmaktadır. Yeni istihdam sağlanmadan, kredilerde büyüme olmadan, gayri menkul piyasası istikrara 
kavuşmadan ekonomide gelişmelerin gündeme gelmeyeceği aşikardır. 
  
Nitekim, Milli İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Mart 2010 tüketici fiyat endeksi, bir önceki yılın Mart ayı 
fiyatlarına göre Mart 2010’da tüketici fiyatlarında % 1,3 artış olduğunu göstermektedir. Enerji sektöründeki fiyat 
artışı ile sigara ve alkolde özel tüketim vergisi artışlarını yansıtan endeksin bu seviyesi 7 aydan beri yaşanan en 
yüksek düzeyde bulunmaktadır. Bulgaristan ekonomisi stagflasyon riski ile karşı karşıya bulunmakta olup, 2010 
yılının ilk çeyreğinde % 1,4 oranında bir enflasyon birikimi olmuştur. İç tüketimde ise önemli ölçüde daralma 
gözlenmiştir. 
  
Bazı Alman yatırımcılar ile yapılan bir anketin sonuçları, söz konusu Alman yatırımcıların 2010 yılının sonuna 
kadar Bulgaristan’daki durumun iyileşmesini beklemediklerine işaret etmektedir. Yolsuzluklar, kamu ihalelerinde 
şeffaflığın olmaması, yetersiz altyapı, hukuki güvencenin bulunmaması, Avrupa Birliği finansman imkanlarından 
faydalanmanın zor olması, yerel tedarikçilerin kalite açısından yetersiz olması, vergi idaresinin ve devlet 
dairelerinin iyi çalışmaması yatırımcılara göre Bulgaristan’da yatırım ortamını kötüleştiren temel sorunlardır. 
Bulgaristan’ı yabancı yatırımcılar nezdinde cazip kılan faktörlerin AB üyeliği, düşük vergi oranları ve çalışma 
ücretleri olduğu söz konusu yatırımcılarca ifade edilmiştir. Ankete katılanların yarısı Bulgaristan’da ekonomik 
durumu kötü olarak değerlendirmektedir. 
  
Avrupa Birliği üyelerinin Lizbon Stratejisi çerçevesindeki ilerlemesi üzerine yapılan bir dizi incelemenin son 
aşaması olarak Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı rapordan Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’nde rekabet gücü 
en düşük ülke olduğu anlaşılmaktadır. Rekabet gücü bakımından raporda İskandinav ülkeler ilk sıralarda yer 
almaktadır. Son sıralarda yer alan Romanya ve Bulgaristan’da yeni teknolojileri kullanma, Ar-Ge’ye yatırımlar ve 
pazarların serbestleştirilmesi alanlarında büyük eksiklikler bulunmaktadır. Hukuki engeller ve şeffaf olmayan 
devlet politikaları iki ülkenin rekabet gücünü azaltan diğer etkenler olarak görülmektedir. 
  
Ekonomik Gelişme Merkezi yetkilileri, Bulgaristan GSYİH’nın ikinci çeyrekte istikrara kavuşacağını 
değerlendirmiştir. Yetkililere göre 2010 yılında % 1 oranında bir büyüme meydana gelecektir. Özellikle 
madencilik ve imalat sanayi ürünlerinde yaşanacak ihracat artışı ülke ekonomisine ivme kazandıracaktır. İnşaat 
ve hizmetler sektöründeki düşüş yavaşlayacaktır. Ekonomik Gelişme Merkezi Başkanı Georgi Prohaski, aşırı 
iyimserlik için bir neden bulunmadığını, döngüsel bir krizden yapısal bir krize girildiğini, sonraki yıllarda 
ekonominin, kriz öncesi alışılmış % 6-6,5 büyüme oranlarından uzak, ağır adımlarla ilerleyeceğini, kriz öncesinde 
büyümenin büyük ölçüde inşaat sektöründe yaşanan patlamaya bağlı olduğunu, ancak bu kaynağın artık 
tükendiğini ifade etmiştir. Prohaski’ye göre Bulgaristan ekonomisinin canlanması için yapısal değişikliklerin 
yapılması, gayrimenkullere daha az, hafif sanayi ve AR-GE’ye daha çok yatırım yapılması gerekmektedir. 
 
 
  



Ekonomiyi Etkileyen Siyasi Kararlar 
 
Temmuz 2009’da oluşturulan yeni Hükümet, öncelikle bütçeye ek gelir sağlayacak kriz önlemleri üzerinde 
yoğunlaşmıştır. 
  
Nitekim Mart 2010 sonunda Üçlü İşbirliği Konseyi çerçevesinde Hükümet, işverenler ve sendika temsilcileri gelir 
tahsilatı gittikçe azalan devlet bütçesine yaklaşık 1,6 milyar leva sağlayacağı beklenen 60 kriz önlemi üzerinde 
mutabakata varmıştır. Önlemler sayesinde krizin ağırlığının devlet, işletmeler ve halk arasında eşit paylaşılacağı 
değerlendirilmektedir. Önlemlerin beklenen bütçe açığının kapatılması için yeterli olacağı konusundaki şüpheler 
ise yaygın olarak dile getirilmektedir. 
 
 Açıklanan kriz önlemlerinin başlıcaları, kamu harcamalarında şeffaflığın artırılması, devlet dairelerindeki 
personel sayısının sistemin etkin çalışmasını elverecek düzeyde tutulması, devlet hizmetlerinin özel yüklenicilere 
devredilmesi, kamu ihaleleri çerçevesinde özel sektöre olan borçların 2010 yılının ilk yarısında AB kurallarına 
uygun olarak ödenmesi, KDV’nin yasal süreler içerisinde firmalara iade edilmesi, Avrupa fonlarından yararlanan 
firmalara ödemelerin hızlı bir şekilde yapılması, Avrupa fonlarının asgari düzeyde kullanılması amacıyla 
operasyonel programlar çerçevesinde sürdürülen projelerin hızlandırılması ve yeni alanlarda proje açılması, 
operasyonel programlar ile ilgili ön ödemelerin % 40’a çıkarılması, tasfiye süreçlerinin basitleştirilmesi ve 
sürelerin kısaltılmasıdır. Reel sektöre ek finansman sağlayacak bir diğer önlem olarak Bulgar Gelişim Bankası’nın 
sermaye artırımı gerçekleştirmesi ve parsal kaynağın en az % 60’ını KOBİ’lere yönlendirilmesi öngörülmektedir. 
  
Söz konusu önlemlerin kamu maliyesine etkisinin olumlu olacağı değerlendirmekle birlikte, sadece bir kısmının 
istenen neticeyi yaratacağı, önlemlerin net olmadığı, uygulanmaları için kesin sürelerin belirlenmediği, sonucun 
net olarak öngörülemediği yaygın olarak dile getirilmektedir. 
  
Yatırımlardaki canlanmayı krizin aşılmasında ivme sağlayacak bir etken olarak gören Hükümet, yatırım 
teşviklerini kriz önlemlerine dahil etmiştir. Yüksek teknoloji alanında ve işsizlik düzeyi ülke genelinden yüksek 
olan belediyelerde yapılacak yatırımlar teşvik odağı olarak belirlenmiştir. Bilimsel araştırmalar, bilgi teknolojileri, 
eğitim, sağlık ve kültür alanlarında yapılacak yatırımların devlet desteğinden faydalanabilmeleri için yatırım tutarı 
sınırının düşürülmesi planlanmaktadır. 
  
Krizin aşılmasında belediyeler aktif rol alabilecektir. Nitekim bir çok belediye kendi projelerini hazırlayıp özel 
sektörün ilgisine sunmaktadır. 
  
Avrupa Komisyonu’nun Bulgaristan raporlarında belirttiği gibi, ülkede gerçekleştirilen kamu ihaleleri 
prosedürlerinde bazı ihlaller yaşanmaktadır. Kamu ihalelerinde hile ve yolsuzluklara karşı korunmayı sağlayacak 
bazı mevzuat değişikliklerinin gerçekleştirilmesi Hükümet tarafından planlanmaktadır. Söz konusu değişiklikler ile 
yolsuzluk vakalarının asgari düzeye indirilmesi, ihale süreçlerinde azami şeffaflığın sağlanması, daha sıkı 
denetimin gerçekleştirilmesi ve harcamaların daha etkin yapılması amaçlanmaktadır. 
  
Son zamanlarda organize suçlara ve yolsuzluklara karşı mücadele konusunda oldukça büyük bir hareketlilik 
gözlenmektedir. Bu yöndeki siyasi kararlılığı destekleyecek yargı sisteminde bazı reformların gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. 
  
Ekonomi, Enerji ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı bir açıklamaya göre, Hükümetin kriz önlemlerinin bir parçası 
olarak, 50’ye yakın işletmede devletin sahip olduğu azınlık hisseleri Bulgar Menkul Kıymetler Borsası aracılığı ile 
satışa sunulmaya başlanacaktır. Satış işlemleri Özelleştirme Ajansı tarafından gerçekleştirilecektir. Bir kaç yüz 
milyon leva değerinde işlemin gerçekleşeceği beklenmektedir. En çok ilgi elektrik dağıtım şirketlerinin çekeceği 
düşünülmektedir. 
  
Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Bakanlığı, bir çok havaalanı ve liman için hızlı prosedürlerle “Yap-
İşlet-Devret” modeline uygun olarak ihale açmayı planlamaktadır. Burgas ve Varda’daki limanlar, Plovdiv, Ruse 
ve Stara Zagora havaalanları ile Sofya havaalanının bir kısmı özel yatırımcıya verilecektir. Hazırlığı süren ihalelerin 
en kısa sürede açılması planlanmaktadır. Bu ihalelerin belli ölçüde bütçe açığını hafifletmesi 
beklenmektedir.Nitekim Ruse, Gorna Oryahovitsa ve Plovdiv’deki havaalanları ile Sofya havaalanının kargo 
terminalinin imtiyaz sözleşmesi yoluyla işletilmesi sağlanacaktır. 4 sivil havaalanı/havaalanı bölümüne ilişkin 
ihalelerin hazırlık çalışmaları hakkında Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Bakanı Aleksandır 
Tsvetkov’un hazırladığı bir rapor Hükümet tarafından onaylanmıştır. 
  
“Yap-İşlet-Devret” modeliyle ihaleye verilebilecek bazı liman ve havaalanı bilgilerine  
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Tarım 
Kriz döneminde tarımın en az etkilenen sektörlerden olmasına rağmen kredilerin maliyetinin artması, iklim 
şartlarının öngörülememesi, sulama sistemlerinin eskimeye devam etmesi, tarımsal ürünlerin satın alınması 
konusundaki belirsizlikler söz konusu sektörü riskli hale getirmektedir. 
  
Diğer taraftan, Bulgaristan’da tarım üretimi, modernize edilmesi halinde oldukça önemli bir potansiyel arz 
etmektedir. Azalan ve yaşlanan nufüs nedeniyle tarım alanlarını ekip işleyecek işgücü kıtlığı yaşanmakta ve bu da 
tarım hasılasının yetersiz kalmasına yol açmaktadır. Oysa Bulgaristan’ın gerek toprak gerekse de iklim yapısı 
tarıma elverişlidir. AB üyeliği ile birlikte tarım sektörüne yönelik yüksek oranlarda fon sağlanması gündemdedir. 
Örneğin; 2009 yılında ekilebilen her dönüm başına çiftçiye verilen doğrudan sübvansiyon miktarı 24 levaya 
ulaşmıştır. 2010 yılında tarım ve hayvancılık sektörlerine doğrudan ödemeler şeklinde Avrupa Birliği’nden 328 
milyon Euro, milli bütçeden ise 300 milyon leva destek sağlanması öngörülmektedir. 
  
2008 yılında tarımsal üretim GSYİH’nın % 7,3’ünü oluşturmakta iken 2009 yılında % 6’ya gerilemiştir. Kalemler 
itibariyle 2009 yılı tarımsal üretim verileri henüz açıklanmadığı için aşağıda Bulgaristan’ın 2008 tarımsal üretimi 
verilmektedir: 
2008 Yılında Bulgaristan'da Tarımsal Üretimin Sektörel Dağılımı (Milyon Euro): 
No Ürünler Cari Değer 
1 Hububat/Bakliyat 932,0 
2 Endüstriyel Tarım Ürünleri 578,5 
3 Silo Yem Bitkileri 137,1 
4 Sebze 538,1 
5 Patates 38,8 
6 Meyve 197,3 
7 Şarap 0,5 
9 Diğer Bitkisel Ürünler 15,7 
10 Toplam Bitkisel Üretim (1'den 9'a kadar) 2 437,9 
11 Hayvanlar 660,2 
12 Hayvancılık Ürünleri 692,7 
13 Toplam Hayvancılık Üretimi (11+12) 1 352,9 
14 Toplam Tarımsal Üretim (10+13) 3 790,8 

Kaynak: Milli İstatistik Enstitüsü   
Not: Cari değer, Bulgar Levasının Euro'ya endeksli olduğu 1,95583 kurundan çevrilmiştir. 

  

  
Sanayi 
2009 yılı Aralık ayında Ocak 2009 ayına göre toplam sanayi endeksinde küçük bir yükseliş gözlenmektedir. Bir 
taraftan bilgisayar, haberleşme cihazları, gıda, tütün, elektrik malzemeleri, otomotiv sektörü ürünleri gibi 
ürünlerin imalatında önemli ölçüde artış yaşanmıştır.  Daha küçük artışlar mobilya, ilaç, plastik, kauçuk, yayıncilik 
ve matbaaya ilişkin ürün gruplarında görülmüştür. Diğer taraftan giysi, ayakkabı ve deride düşüş gözlenmiş, 
tekstil,  kağıt kimyasallar, metal ve matel dışı madencilik ürünlerinde bir değişim olmamıştır. Sanayide 2009 yılı 
gelişmeleri ürün grupları itibariyle değerlendirildiğinde hem ara tüketim ürünlerinde, hem yatırım ürünlerinde, 
hem de enerji ürünlerinde artış yaşandığı dikkat çekmektedir. 
  
2009 yılında sanayi endeksinde artış trendi söz konusu olmuştur. Ancak, 2009 sanayi endeksi, 2008 yılı 
endeksiyle karşılaştırıldığında, 2009 yılı boyunca 2008 düzeyinin altında seyrettiği görülmektedir. Aralık 2009’da 
2008’in aynı ayına göre endekste % 12,1 oranında bir düşüş meydana gelmiştir. Yine aynı aylar kıyaslandığında 
imalat sanayinde % 14,3 ve enerji üretimi ve dağıtımında % 12 oranında düşüş yaşandığı, madencilikte ise % 13,6 
oranında bir büyüme olduğu ortaya çıkmaktadır. Yatırım ürünlerinde % 19,4, ara tüketim mallarında %16,8 ve 
enerji ürünlerinde % 4,2 oranında düşüş yaşanmıştır. Sanayide cirolar % 9,8 oranında azalmıştır. Enerji üretimi ve 
dağıtımında % 23,7 ve imalat sanayinde % 5,3 oranında düşüş yaşanırken, madencilikte % 24 büyüklüğünde bir 
artış olmuştur. 
  
Özellikle 2009 yılının ilk çeyreğinde neredeyse tüm sanayi dallarında krizin etkisi çok daha fazla hissedilmeye 
başlanmış ve büyük düşüşler gözlenmiştir. Milli İstatistik Enstitüsü, Ocak 2009’da bir önceki aya göre sanayi 
üretiminde % 19 oranında bir düşüş yaşandığını açıklamıştır. Son on yılda buna benzer bir düşüş hiç 
kaydedilmemiştir. Makina ve teçhizat haricinde metal ürün imalatında  % 66,5 gibi rekor denebilecek bir düşüş 
meydana gelmiştir. Metal dışı hammaddeden ürün imalatında % 42,1, makina ve teçhizat üretiminde % 25,7 
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oranında düşüş gerçekleşmiştir. Gıda sanayinde söz konusu dönemdeki düşüş ¼ oranında olmuştur. Ocak 2008 
ile kıyaslandığında Ocak 2009 sanayi üretimi % 13,3 azdır. Sanayideki ciro bir ayda % 23 azalmıştır. Milli İstatistik 
Enstitüsü verilerine göre Ocak 2009’da bir önceki aya göre inşaatta % 10,2’lik bir düşüş gözlenmiştir. Bina 
inşaatında % 7,6 oranında düşüş kaydedilmiştir. 
  
Mart 2010’da sanayi üretimi 17 aydan beri ilk defa bir önceki yılın aynı ayına göre % 1,7 oranında artmıştır. Şubat 
2010’a göre ise % 21,1’lik bir artış kaydedilmiştir. Bu gelişme Bulgaristan ekonomisinin durgunluktan çıkışının bir 
sinyali olarak değerlendirlebilir. Aynı zamanda uluslararası piyasaların toparlanmaya başladığının bir 
göstergesidir. Öte yandan istatistiki verilere göre iç talepte bir canlanma gözlenmemektedir. Kapasite kullanımını 
artıran sektörler arasında makina ve oto yedek parça üretimi (% 93), sigara imalatı (% 61), kimyasal maddeler 
üretimi (% 39,4) ve madencilik (% 29,5) yer almaktadır. Enerji üretimi ve dağıtımı sektöründe aylık bazda 
ortalama % 2,8 oranında bir düşüş yaşanmıştır. 
  
Ulaştırma ve Telekomünikasyon 
Ulaştırma 
Bulgaristan, Türkiye, Batı Avrupa, Rusya ve Karadeniz bölgelerini birbirlerine bağlayan çok önemli uluslararası yol 
şebekesi güzergahında stratejik bir konumdadır. Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısında Varna ve Burgaz kentlerinin 
limanları ile Tuna Nehri üzerinde Rusçuk limanları bulunmakta ve böylece ülke gerek deniz, gerekse nehir 
taşımacılığında ulaşım imkanları sunmaktadır. Ancak, ulaşım altyapısı açısından büyük eksikler bulunmakta ve bu 
nedenle Bulgaristan, ulaşım altyapısını yenileme ve genişletme çalışmalarını sürdürmektedir. 
  
* Karayolu Ulaştırması 
Bulgaristan genelinde kuzeyden güneye dört, doğudan batıya üç ana karayolu şebekesi bulunmaktadır.  
Bulgaristan karayollarının toplam uzunluğu 19.279,6 km olup bunun sadece 328.2 km.’si otobandır. 
 Karayolları:  
Yol sınıfı          Uzunluk 
1. sınıf 3012,1 km 
2. sınıf 3826,9 km 
3. sınıf 11894,1 km 
Yol bağlantıları 218,5 km 

Kaynak: http://www.aebtri.com      
  
Avrupa IV. No’lu Ulaşım Koridoru: Almanya’nın Dresden kentinden başlar, Sofya üzerinden ikiye ayrılarak 
İstanbul ve Selanik’e ulaşır. Bulgaristan topraklarındaki uzunluğu (Vidin-Sofya-Kulata) 446 km’dir. Sofya-Kulata 
arasındaki bölüm ayrıca “Struma Otoyolu” olarak da anılmaktadır. Bulgaristan Hükümeti, Struma otoyolunun 
dört lot olarak yapımını ve 2014-2020 döneminde inşatının tamamlanmasını karara bağlamıştır. Buna göre; 
Struma otobanının üç lotu (Dolna Dikanya-Dupnitsa:16,78 km, Dupnitsa-Simitli: 45 km ve Sandanski-Kulata: 15 
km) 2013 yılına kadar tamamlanacak. Simitli-Sandanski arasındaki son lot (56 km) içinse 2014-2020 bütçe 
dönemi çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finansman sağlanacaktır. Struma’nın şu an itibariyle değerinin 500 
milyon Euro olduğu hesaplanmaktadır. Proje, AB fonlarından finansmanı sağlanacak “Ulaştırma” programına 
dahil edilmiştir. Sofya çevre yolunu Kalotina yoluna (Sırbistan sınırı) bağlamak amacıyla inşa edilmekte olan 19 
km uzunluğundaki Lyulin Otoyolu projesini 137,4 milyon Euro’luk teklifiyle Türk Mapa-Cengiz ortaklığı 
kazanmıştır. Projenin 2010 yılında tamamlanması beklenmektedir. 
  
Avrupa VIII. No’lu Ulaşım Koridoru: Adriyatik Denizi’ni Karadeniz’e bağlar. Arnavutluk, Makedonya ve 
Bulgaristan’ı kat eder. Bulgaristan topraklarındaki (Gyueşevo sınır kapısı, Pernik-Sofya-Burgaz-Varna) uzunluğu 
639 km’dir. Burgaz-Varna arasındaki kısmın ileride “Karadeniz Çevre Otoyolu”nun bir parçası olması 
planlanmaktadır. Bu koridorun Sofya - Burgaz arasındaki bölümüne “Trakya Otoyolu” denmektedir. 2004 yılında 
ihalesi yapılan Trakya Otoyolu projesi 5 lottan oluşmaktaydı. Karnobat-Burgaz arasındaki 45 km.’lik bölümün 
yapımını Türk sermayeli “Doğuş İnşaat” kazanmış ve zamanında tamamlayarak teslim etmiştir. Sözkonusu kısım 
hizmete açıktır. Diğer lotlardan birini Bulgar inşaat firması (inşaata hiç başlanmamıştır), üçünü ise Portekiz-
Bulgar firmalarından oluşan bir konsorsiyum kazanmış, ancak Bulgar Hükümeti ile konsorsiyum arasındaki 
sözleşmenin nihayetlendirilememesi, AB Komisyonu’nun ihale prosedürleri hakkında soruşturma açması ve 
kazanan firmaların çekilmesi üzerine sözkonusu üç lotun inşaatına başlanmadan ihale Temmuz 2008’de iptal 
edilmiştir. Sözkonusu lotlar için yeniden uluslararası bir ihale açılmış, 2008 yılı sonunda başvurular kabul edilmiş 
ancak karar aşaması öncesi AB Komisyonu’nun isteği üzerine Ocak 2009’da süreç tekrar dondurulmuştur. 12 
Kasım 2009 tarihinde Trakya otoyolunun 2. lotu ihaleye çıkmış ve Magistrali Trace birliği tarafından kazanılmıştır. 
3. ve 4. lotların ihaleleri sırasıyla Şubat 2010’da ve Nisan 2010’da  açılmıştır. 
  



Avrupa IX. No’lu Ulaşım Koridoru: Finlandiya’nın Helsinki kentini Yunanistan Dedeağaç kentine bağlar. 
Bulgaristan topraklarındaki (Rousse-Veliko Tırnovo-Gabrovo-Stara Zagora-Dimitrovgrad-Kırcaali) uzunluğu 455 
km’dir. 
  
Gabrovo – Shipka Tüneli: Bulgaristan Hükümeti Balkan Dağları altından geçecek ve Gabrovo – Shipka arasında E-
85 yolunun bir bölümünü oluşturacak tünelin yapımına ilişkin imkanları araştırmakta ve söz konusu tünelin ve 
bağlı altyapının inşaatı ve işletilmesini “Yap-İşlet-Devret” yöntemiyle ihaleye vermeyi planlamaktadır. 
  
Avrupa X. No’lu Ulaşım Koridoru: Orta Avrupa’dan Sofya’ya uzanır, burada iki kola ayrılarak Selanik’e ve 
İstanbul’a ulaşır. TEM otoyolunun uzantısıdır. Yolun Kalotina sınır kapısı ile Sofya arasındaki uzaklığı 60 km’dir. 
Orizovo (Plovdiv yakınlarında) ile Kapitan Andreevo (Türkiye sınırı/Kapıkule) arasındaki bölüme Bulgaristan’da 
Maritsa (Meriç) Otoyolu denmektedir. 40 km.’lik Harmanlı-Kapitan Andreevo kısmınının yapımını bir Bulgar 
firması üstlenmiştir. Maritsa otobanının 68 km.’lik Orizovo-Harmanlı arasındaki ikinci kısmı ise tek lot halinde 
ihaleye çıkılacaktır. Bu bölümün değerinin 208,86 milyon Euro olacağı hesaplanmaktadır. Proje, AB fonlarından 
finansmanı sağlanacak “Ulaştırma” operasyonel programına dahil edilmiştir. 
  
Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Rosen Plevneliev, toplam değeri 4 milyar Euro olan bir çok yolun yapım 
hazırlıklarına başlanacağını, yol proje hazırlığı ihalelerinin açılacağını ifade etmiştir. Bakan, amacın 2014 yılından 
itibaren yol yapımına başlanması olduğunu açıklamıştır. Finansman “Ulaştırma” operasyonel programı 
çerçevesinde sağlanacaktır. Projeleri üzerinde çalışmalara başlanacak yollar aşağıda verilmiştir:  
  
Proje Hazırlığı İhaleleri Açılacak Yollar:  
Yol Değer (Milyon €) 
Struma Otobanı (Blagoevgrad-Sandanski arasındaki bölüm)  500 
Trakya Otobanı (Burgas-Varna arasındaki bölüm)  350 
Trakya Otobanı (Sofya-Kalotina arasındaki bölüm)  150 
Sofya-Gyueşevo arasında hızlı yol   200 
Ruse-Şumen arasında hızlı yol   150 
Şipka Tüneli    350 
Hemus Otobanı 1.000 
Tuna üzerinde iki köprü    400 
Rila Otobanı    200 
Sofya çevreyolunun Kuzey kısmı    500 
  
* Demiryolu Ulaştırması: 
Bulgaristan’daki toplam demir yolu uzunluğu 5.038 km.’si ana hat olmak üzere 6.938 km.’dir. Son 15-20 yılda 
yolların ancak % 63’ü bakım ve onarımdan geçirilmiştir. Aynı zamanda demiryollarının da yarısının bakım ve 
onarımı yapılabilmiştir. Lokomotiflerin % 80’i ve yolcu vagonlarının % 70’i ise 20 yaşından daha fazladır. En son 
hat yapımı ise 1974 yılında gerçekleştirilmiştir. “Bulgaristan’da demiryolları gelişmemiş ve nicelik/nitelik ve 
yoğunluk bakımından Avrupa’nın en zayıfı durumundadır.” 
  
Bulgaristan Demiryolları İşletmeleri (Bulgarski Darzavni Zeleznitzi-BDZ) demiryolu ulaştırmacılığını sağlamakta 
olup, Bulgaristan Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Bakanlığına bağlıdır. 2002’de kurulan Ulusal 
Demiryolu Altyapısı Şirketi (NRIC) ise demiryolu altyapısının geliştirilmesini, bakımını, modernizasyonunu v.b. 
sağlamaktadır. BDZ sürekli zarar etmekte ve demiryollarında yolcu sayısında düşüş yaşanmaktadır. 
  
NRIC’in yaptığı hesaplamalara göre kısa vadede demiryolarının tamiri ve modernizasyonu ile yeni hatların inşası 
için 314 milyon leva gerekmektedir. Bulgar Hükümeti’nin önceliği Sofia – Plovdiv - Stara Zagora - Bourgas ve 
Sofia- Vladaya – Pernik arasındaki 200 km’lik demiryolu hattının modernizasyonu projesidir. 
  
AB fonlarından finanse edilecek “Ulaştırma” operasyonel programı çerçevesinde 2013 yılına kadar 
demiryollarının inşası ve modernizasyonu amacıyla 580 milyon Euro’luk bir bütçenin ayrılması kararlaştırılmıştır. 
Bunlardan birini 320 milyon Euro tahmini bütçe ile Romanya sınırındaki Vidin’i Sofya’ya bağlayan hattın 
modernizasyonu oluşturmaktadır. Bu hatta trenlerin 200 km/saat hıza çıkarak iki şehir arasındaki mesafeyi iki 
saate (bugün 5 saat) indirmesi hedeflenmektedir. 120 milyon Euro’luk bir bütçe de Sofya ile Plovdiv arasındaki 
hattın modernizayonuna ayrılmıştır. Sofia – Pernik – Radomir hattının yenileştirilmesi çalışmaları için ise 100 
milyon Euro kaynak tahsis edilmiştir. 
  
Ulusal Demiryolu Altyapısı Şirketi Dünya Bankası ile bir proje hazırlığı içerisindedir. Projenin değeri 163,6 milyon 
Euro’dur. 128 milyon Euro Dünya Bankası’ndan, 73 milyon Euro ise Bulgaristan bütçesinden sağlanması 



öngörülmektedir. Demiryollarının bakımı için makine ve teçhizat alımı (kredinin % 60’ı ile), Plovdiv – Karlovo ve 
Radomir – Blagoevgrad hatlarında optik bağlantı kurulması, Plovdiv – Orizovo arasında demiryolunun 130-160 
km/saat hızına uygun hale getirilmesi, 30 demiryolu geçidine otomatik geçit cihazlarının monte edilmesi projenin 
konusunu oluşturmaktadır. 
  
AB’de trenle yolculuk yapanlar tüm yolcuların % 30’una denk gelirken, Bulgaristan’da bu oran sadece % 5’tir. 
AB’de ortalama olarak üye ülkeler GSYİH’larnın % 1,27’sini demiryollarına ayırırken, Bulgaristan GSYİH’sının 
sadece % 0,49’unu demiryollarına harcamaktadır.[34] 
  
Bulgaristan demiryolları stratejisinin ana hedeflerinden biri de Sofya, Plovdiv, Ruse, Burgaz ve Varna’da 
“intermodal” (demiryolu, karayolu, limanı birbirlerine bağlayan istasyonlar) terminallerin inşasıdır. 
  
Ulusal Demiryolu Altyapısı Şirketi Mayıs 2009’da “Ulaştırma” operasyonel programı çerçevesinde toplam 77 
milyon leva değerinde iki sözleşme imzalamıştır. İlk sözleşmeye göre Svilengrad – Türkiye sınırı demiryolunun 
rekonstrüksiyonu ve elektrifikasyonu projesini Çek OHL ZS şirketi 69 999 666 leva karşılığında ve iki yıl içerisinde 
gerçekleştirecektir. İkinci sözleşmeye EvroGeoRail firması taraf olup Ulusal Demiryolu Altyapısı Şirketi’nin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir coğrafi bilgi sistemi geliştirecek ve kanalize edecektir.[35] 
  
* Denizyolu İşletmesi 
Bulgaristan’ın Karadeniz’de Burgaz ve Varna şehirlerinde birer önemli limanı bulunmaktadır. 
  
Varna Limanı : 
Varna Limanı, ana karanın 30 km. içine kadar sokulan Varna Körfezi’nde bulunmakta olup, Batı ve Doğu Varna, 
Balçık Limanları ile Varna Elektrik Santralı Terminali’nden oluşmaktadır. Batı Varna Limanı ile Balçık Limanı 
arasındaki mesafe yaklaşık olarak 70 km.dir. Varna  Batı ve Doğu Limanları ise 30 km. uzunluğundaki bir kanal ile 
birbirine bağlı olup, kanal içerisinde derinlik 16 m.dir. 
  
Burgaz Limanı : 
Burgaz Limanı, Rusya Federasyonu, Orta Asya ve Kafkasya petrollerinin Ege ve Adriyatik Denizleri’ne nakletmeyi 
amaçlayan Burgaz-Dedeağaç ve Burgaz-Üsküp-Vlore petrol boru hatları için de bir başlangıç noktasıdır. Burgaz 
Limanı yılda ortalama 1.300-1.900 gemiye hizmet etmektedir. Limanda yıllık olarak 6,5-9,5 milyon ton genel 
kargo ve 12-18 milyon ton petrol ürünü hizmet görmektedir. Burgaz Limanı’na 2015 yılına kadar 4.000 m 
uzunluğunda ve dört ayrı hizmete mahsus terminalden oluşan rıhtım inşa edilmesi öngörülmektedir. 
  
Eylül 1998 ayında Bakü Deklarasyonu ile ilan edilen, Avrupa ve Çin Halk Cumhuriyeti’ni birbirine bağlayacak olan 
TRACECA Ulaştırma Projesi, VIII no’lu Avrupa Trafik Koridoru ile bağlantılı olmasının yanı sıra, deniz ulaşımını da 
içermektedir. Burgaz şehri bu projede kilit rol oynayacak olup, bu amaçla Burgaz’da 380 milyon dolara mal 
olacak dört yeni liman inşa edilecektir. Japonya bu projeye 120 milyon dolar kredi vermeyi kabul etmiştir. 2007 
yılı başında açıklanan Burgaz limanına yeni dalgakıran inşası için ihale hazırlıkları konusunda ise bir gelişme 
olmamıştır. 
  
Bulgaristan limanları ve bu limanların genişletilmesi/yenilenmesi çalışmaları hakkında daha ayrıntılı bilgi için 
bkz.:http://www.port.bg/en/index.html 
  
*  Hava Yolu Ulaştırması 
Bulgaristan’da hava yolu ulaştırması Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Hava Yolu 
Ulaştırma Genel Müdürlüğü (GDVA) tarafından düzenlenmekte olup; Sofya, Burgaz, Varna, Yukarı Rahova (Gorna 
Oryahovitsa), Eski Cuma (Tırgovishte) ve Filibe’de bölge müdürlükleri bulunmaktadır. 
  
Bulgaristan’ın AB üyeliği ile birlikte 2007’de ilk defa “open sky” (hava taşımacılığında liberalizasyon) uygulaması 
hayata geçirilmiştir. Bu uygulama çerçevesinde Bulgar hava sahası AB’de  uçuş izni olan tüm havayolu 
şirketlerine açılmıştır. 
  
Bulgaristan’da; Sofya, Burgaz, Filibe, Yukarı Rahova ve Varna Hava Limanları uluslararası nitelikte hizmet 
vermektedir. Sofya Hava Limanı ülkedeki en büyük liman olup, uluslararası taşımacılığın büyük bir kısmı buradan 
sağlanmaktadır.  Varna ve Burgaz hava limanlarından ise daha çok turist taşımacılığına yönelik “charter” seferler 
yapılmaktadır. 
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Telekomünikasyon 
 
Bulgaristan’daki telekomünikasyon sektörü Telekomünikasyon Kanunu ile düzenlenmektedir. Bakanlar Kurulu, 
Ulusal Radyo-Frekans Spektrumu Komitesi ve Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Bakanlığı 
telekomünikasyon faaliyetinin yönetimini gerçekleştirmektedir. Öte yandan özerk bir devlet kuruluşu olan 
Haberleşme Denetim Komisyonu, telekomünikasyon faaliyetinin düzenlemesini ve kontrolünü 
gerçekleştirmektedir. 
  
Daha önce devletin tekelinde olup, 2004 yılında özelleştirilen BTC şirketi Vivacom adı altında Bulgaristan’da sabit 
telefon piyasasına hakim bulunmaktadır. Ayrıca, Vivacom dışında piyasa payları daha küçük olan Orbitel ile 
Evrocom Bulgaria ve CableTel’in birleşmesinden sonra oluşan Blizoo şirketleri sektörde faaliyette bulunmaktadır. 
Son zamanlarda M-Tel ve Globul GSM operatörleri de sabit telefon piyasasına giriş yapma çabalarını 
sürdürmektedir. 
  
M-Tel ve Globul’un yanısıra Vivacom da Bulgaristan’da GSM operatörlüğü yapmaktadır. 
  
Kablolu TV, kablolu internet ve kablolu IP telefon hizmetleri sektöründe Bulgaristan’ın en büyük iki şirketi 
Evrocom Bulgaria ve CableTel, EQT adlı Avrupa yatırım fonu tarafından 2009 yılında satın alınmıştır. 200 milyon 
Euro değerinde olan söz konusu işlem, Bulgaristan’da 2009 yılında gerçekleşen önemli gelişmelerden biridir. 
Blizoo adlı yeni şirket iki eski şirketin faaliyetlerini birleştirerek ilgili sektörlerde hizmet sunmaya devam 
etmektedir. 
  
ITV Partner ve Bulsatcom ise Bulgaristan’da en büyük dijital uydu TV hizmeti sağlayıcılarıdır. 
  
Vivacom, Spectrum Net, Blizoo, Orbitel Bulgaristan’da başlıca internet sağlayıcılarıdır. Bunların dışında daha 
küçük ölçekli firmalar ve GSM operatörleri de internet piyasasında hizmet sunmaktadır. 
 
Hizmetler  
Bankacılık 
Kredi Kuruluşları Kanunu, istikrarlı ve güvenli bir bankacılık sisteminin garanti edilmesi ve mevduat sahiplerinin 
çıkarlarının korunması amacıyla kredi kuruluşlarının lisans almasını, faaliyetlerini sürdürmesini, denetimini ve 
sona erdirilmesini düzenlemektedir. Bahse konu kanun hükümlerine göre bankalar ve elektronik para kuruluşları 
kredi kuruluşları addedilmektedir. Başka düzenleme getirmediği müddetçe, özel kanunla teşekkül etmiş bankalar 
da Kredi Kuruluşları Kanunu’na tabidir. Kredi Kuruluşları Kanunu’na göre, kamuya açık bir şekilde mevduat ve 
iadesi yapılabilecek diğer değerleri çeken ve kendi risk ve hesabına kredi veya benzeri finansman sağlayan 
kuruluşlara banka adı verilmektedir. 
  
Kamuya açık bir şekilde mevduat ve iadesi yapılabilecek diğer değerleri tutma, mevduat olarak değerli valıklar 
tutma ve mevduat ve saklama kuruluşu olma görevlerini sadece Bulgar Merkez Bankası’ndan (Bulgar Halk 
Bankası) banka lisansı almış kişiler, Bulgar Merkez Bankası’ndan Bulgaristan Cumhuriyeti’nde şube aracılığıyla 
faaliyet gösterme lisansı almış merkezi üçüncü ülkede olan bankalar ve AB üyesi ülkelerin yetkili organlarından 
banka lisansı almış ve Bulgaristan Cumhuriyeti’nde doğrudan ya da şube aracılığıyla bankacılık hizmeti sunan 
bankalar yerine getirebilmektedir. 
  
Banka, bir anonim şirket olarak kurulmaktadır. Kredi Kuruluşları Kanunu’nda başka bir şey öngörülmedikçe, 
bankalar Ticaret Kanunu’na tabidir. Bankacılık faaliyetinin yürütülmesi için Bulgar Merkez Bankası’ndan lisans 
alınması gerekmektedir. Verilen lisanslar, Bulgar Merkez Bankası nezdinde tutulan sicile kaydedilmektedir. 
Merkez Bankası, kredi kuruluşlarına lisans verme koşullarını ve kredi kuruluşlarına verilen her lisansı Avrupa 
Komisyonu’na bildirmektedir. Banka kuruluş sermayesinin asgari düzeyi 10 milyon levadır. Banka, en az iki kişi 
tarafından müşterek olarak yönetilmektedir. Söz konusu kişilerden en azından birinin Bulgarca bilmesi 
gerekmektedir. 
  
Kredi Kuruluşları Kanunu, AB üye ülkelerinde lisans almış bankaların Bulgaristan’daki faaliyetlerine ilişkin 
düzenlemeler de getirmektedir. 
  
Bulgar Merkez Bankası, bankaları ve üçüncü ülke bankalarının şubelerini denetleyen organdır. Aynı zamanda 
banka ve banka şubelerinin tasfiyesi veya kapatılması da Bulgar Merkez Bankası’nın izniyle yapılmaktadır. 
  



Kredi Kuruluşları Kanunu’na İngilizce 
olarak http://www.bnb.bg/AboutUs/AULegalFramework/AULFSearch/index.htmlinkinden ulaşılmaktadır. 
  
“Banka Denetimi” İdaresi, bankacılık sistemindeki süreç dinamiklerini ortaya koymak amacıyla bankaları 
varlıklarına göre üç gruba ayırmaktadır. Birinci grup, varlıkları baz alınarak tespit edilen en büyük beş lisanslı 
bankadan oluşmaktadır. İkinci gruba diğer bankalar dahildir. Üçüncü grup ise yabancı bankaların Bulgaristan 
Cumhuriyeti’ndeki şubelerini kapsamaktadır. 31 Mart 2010 itibariyle birinci gruba UniCredit Bulbank AD, DSK 
Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD ve Eurobank EFG Bulgaria AD dahildir. İkinci 
grup First Investment Bank AD, Piraeus Bank Bulgaria AD, Societe Generale Expressbank AD, Corporate 
Commercial Bank AD, Cibank PLC, Central Cooperative Bank AD, MKB Unionbank AD, Allianz Bank Bulgaria AD, 
Investbank AD, ProCredit Bank (Bulgaria) AD, Bulgarian Development Bank AD, Bulgarian-American Credit Bank 
AD, Municipal Bank AD, International Asset Bank AD, Emporiki Bank- Bulgaria EAD, D Commerce Bank AD, 
Tokuda Bank AD, NLB Bank Sofia AD ve Texim Private Enterpreneurial Bank AD bankalarından oluşmaktadır. 
Üçüncü gruba ise ALPHA Bank S.A. – Bulgaristan Şubesi, ING Bank N.V. – Sofya Şubesi, BNP Paribas S.A. - Sofya 
Şubesi, Citibank N.A. - Sofya Şubesi, T.C. Ziraat Bankası - Sofya Şubesi ve Regional Investment Bank – Bulgaristan 
Şubesi dahildir. 
  
İşadamı Fuat Güven’in sahip olduğu Türk sermayeli D Commerce Bank AD, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde lisanslı 
banka olarak faaliyette bulunmaktadır. Söz konusu bankanın şube sayısı 35’e çıkmış bulunmaktadır. T.C. Ziraat 
Bankası - Sofya Şubesi ise yabancı banka şubesi olarak Bulgaristan bankacılık sektöründe hizmet sunmaktadır. 
T.C. Ziraat Bankası’nın Filibe ve Kırcali’de  ofisleri mecvuttur. 
  
Bulgaristan’da bankacılık sistemi mali istikrarı olan bir sistemdir. Bankalar 2010 yılının ilk çeyreğini kar, mevduat 
artışları ve varlık artışlarıyla tamamlamıştır. Bütün bankalar, Bulgar Merkez Bankası’nın daha yüksek likidite 
düzeyi tutma önerisini yerine getirmektedir. 2009 yılının sonuna göre, Mart 2010 sonuna kadar sermaye 
yeterliliği oranı % 17,04’ten % 18,24’e yükselmiştir. Kredi taksitleri çerçevesinde 90 günden fazla geciken 
ödemelerin oranı % 7,8’dir. 2010 yılı ilk çeyreğinde bankacılık sisteminin sağladığı kar 170 milyon levadır. Mart 
2010 sonunda bankacılık sisteminin toplam varlıkları Aralık 2010’a göre % 0,7 artarak 71,4 milyar leva seviyesine 
ulaşmıştır. En büyük beş bankanın piyasa konumu % 57,4’tür, orta ve küçük ölçekli kredi kuruluşları ise sistemin 
varlıklarının % 37,5’ine sahiptir. 
  
Turizm 
Bulgaristan, Karadeniz kıyısındaki sahil şeridi, tarihi mirası, dağları, kaplıcaları, geniş düzlükleri, ırmakları, gölleri 
ve mağaraları ile hem yaz hem de kış turizminde bir potansiyele sahip bulunmaktadır. 
  
Bulgaristan’ın 1 Ocak 2007’de AB üyesi olması ve sınırlarını AB vatandaşlarına vizesiz olarak açması nedenleri ile 
komşuları Yunanistan ve Romanya’dan gelen turist sayısında büyük bir artış olmuş, ancak aynı zamanda yeni bir 
vize rejimine geçmesi nedeniyle de AB üyesi olmayan Sırbistan ve Makedonya gibi komşu ülkelerden gelen turist 
sayısında ise düşüş yaşanmıştır. Türkiye’den çok az sayıda turistin Bulgaristan’a geliyor olmasının en başta gelen 
nedeni Bulgaristan’ın Türk vatandaşlarına uyguladığı sıkı vize politikasıdır. 
  
2009 yılında Bulgaristan’ın en çok turist çektiği komşu ülkeler Romanya ve Yunanistan’dan gelen turist sayısında 
sırayla % 40 ve % 41,5 oranında bir düşüş yaşanmış ve genel sıralamada söz konusu iki ülke 2008 yılındaki birinci 
ve ikinci pozisyonlarından 2009 yılında ikinci ve üçüncü sıraya gerilemiştir. Bulgaristan’a gelen turistler 
sıralamasında Almanya, 2008 yılında üçüncü konumdayken, turist sayısını % 13,1 oranında artırarak 2009 yılında 
ilk sıraya yerleşmiştir. 2009 yılında dikkat çeken diğer gelişmeler, Polonya’nın turist sayısını % 55,5 oranında 
artırmış olduğudur. Sırbistan ve İngiltere’den gelen turistlerin sayısında sırasıyla % 34 ve % 32 düşüş meydana 
gelmiştir. 
  
Sigortacılık 
Avrupa Birliği’ndeki eğilimle uyumlu olarak Bulgaristan sigortacılık sektöründeki portföylerin yapısı dinamik bir 
şekilde değişmektedir. Avrupa Birliği mevzuatına uyum amacıyla 2005 yılı sonunda yasalaştırılan Sigorta Kanunu 
ile onun uygulama mevzuatı gibi birtakım önemli yapısal değişiklikler yapılmıştır. 
  
2006’da kurulan Bulgar Risk Yönetimi Birliği (BRIMA)’nin amacı Bulgar işletmeleri ve sigorta ürünlerinin kurumsal 
müşterileri arasında risk yönetimine ilişkin profesyonel ilkelerin oluşturulmasıdır. Sigortacılık sektöründe 
Bulgaristan’da faaliyette bulunan en büyük şirketler DZİ, Allianz ve Bulstrad’tır. 
  
2009 yılında sigortacılık sektöründe primlerden sağlanan gelirler 6 yıldan beri ilk defa düşüş yaşamıştır. Düşüş, 
genel sigortada % 4,2 oranında, hayat sigortalarında % 18 oranında gerçekleşmiş, sektör gelirlerinde ortalama % 
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6,2 oranında bir azalma kaydedilmiştir. Ancak, 2009 yılında sektörde çalışan kuruluşlar 24,51 milyon leva kar 
etmiştir. 2008 yılında ise 2,36 milyon leva zarar meydana gelmiştir. 
  
Enerji 
Bulgaristan’da enerji sektörüne ilişkin düzenlemeler “Enerji Kanunu” ve “Enerji Verimliliği Kanunu” hükümlerine 
göre yapılmaktadır. Enerji sektörüne ilişkin politikalar Bulgaristan Ekonomi, Enerji ve Turizm Bakanlığı tarafından 
yürütülmekte, enerji üretimi ve dağıtımı “Enerji ve Su Denetimi Devlet Komisyonu” tarafından yapılmaktadır. 
NEK şirketi devlete ait olup, elektrik enerjisi dağıtımını gerçekleştirmektedir. Devlete ait Bulgargaz EAD şirketi 
Bulgaristan’da gaz dağıtımı yapmakta, ülke üzerinden Makedonya ve Yunanistan’a transit gaz geçişlerini 
sağlamakta ve gaz depolaması gerçekleştirmektedir. Bulgargaz, gazın taşınması ve arzında hizmet sunan tek 
şirkettir. Devlete ait Maritsa-Iztok maden ocaklarını, Maritsa-Iztok 2 Enerji Santralini, Bulgargaz’ı ve Kozloduy 
Nükleer Enerji Santrali’ni tek bir şirket bünyesinde birleştiren “Enerji Holdingi” mevcuttur. Ancak Ekonomi, Enerji 
ve Turizm Bakanı Trayço Traykov, Bulgar Enerji Holdingi’nin mevcut haliyle faaliyetini sürdürmesinin kuruluş 
amacına uygun olmadığını açıklamış, kuruluşun kapatılmasının gündemde olduğunu ifade etmiştir. 
  
Bulgaristan, birincil enerji kaynaklarının (petrol, gaz, nükleer yakıt, kömür) % 75’ini 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 hukuki 
yükümlülüğü yerine getirme gerekleri ülkenin enerji jeopolitiğinde aktif rol almasını gerektirmektedir. 
  
Bularistan’da enerji sektörünün durumu aşağıda özetlenmiştir: 
 
Petrol 
Bulgaristan’ın petrol kaynaklarının 15 milyon varil civarında olduğu tahmin edilmektedir. Sınırlı petrol 
kaynaklarından küçük miktarlarda petrol üretimi yapılmaktadır. Petrol ve petrol ürünleri ticareti, ithalatı ve 
ihracatı tamamen serbestleştirilmiştir. İthal edilen ham petrolün tamamı ve rafine ürünlerin büyük bir bölümü 
Rusya’dan gelmektedir. Diğer taraftan, Rusya Bulgaristan’dan daha az ithalat yaptığı için ikili ticarette büyük bir 
dengesizlik bulunmaktadır. Rusya’dan her türlü enerji ürünü safi ithalatı yılda 2 milyar Euro düzeyinde 
gerçekleşmektedir. Günümüz itibariyle yıllık ham petrol ithalatı 7,5 milyon tondur. 
  
Doğal Gaz 
Bulgaristan’da bir kaç küçük doğal gaz kaynağı işletilmiş ve tükenmiş bulunmaktadır. Bazı araştırmaların 
yapılmasına rağmen yeni doğal gaz kaynakları tespit edilememiştir. Günümüze dek Bulgaristan’da derin sularda 
doğal gaz kaynakları araştırılmamıştır. Ülkenin yıllık doğal gaz tüketimi 2,5-3,5 milyar m³’tür. Bulgaristan, hem 
kendi ihtiyaçlarını karşılayan hem de komşu ülkelere doğal gaz transiti yapılan geniş bir gaz iletim sistemine 
sahiptir. Bulgaristan, AB’nin de desteğiyle sistemin esnekliğinin ve gaz sağlama güvenliğinin artırılması amacıyla 
Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan ile doğal gaz bağlantıları kurma niyetini beyan etmiştir. Ülkeye 
Rusya’dan doğal gaz sağlayan ve Ukrayna, Moldava ve Romanya üzerinden geçen sadece iki boru hattı 
bulunmaktadır. Doğal gazın % 85’i Bulgaristan üzerinden transit geçmektedir. Bulgaristan, hanehalkının doğal 
gaza erişimini sağlayacak gaz ağlarının kurulumu açışından AB ülkelerine göre oldukça geride kalmaktadır. 
Hanehalkının sadece % 1’inin doğal gaz erişimi bulunmaktadır. 
  
Kömür 
Bulgaristan’ın Maritza-Iztok bölgesinde bulunan linyit kömürü cevherleri temel yerel enerji kaynağıdır. Toplam 
kömür rezervinin 1.300 milyon ton civarında olduğu tahmin edilmekte ve gelecek 50-55 yıl boyunca elektrik 
enerjisinde temel yerel kaynak olarak kullanılacağı öngörülmektedir. Kömür bazlı elektrik santralleri ülkedeki 
elektrik üretiminin % 55’ini gerçekleştirmektedir. Kömür piyasası tamamen serbestleştirilmiştir. Bulgar linyit 
kömürünün içerdiği toz ve kükürt oranı yüksektir. Üzerinde çalışılan yeni AB direktifi çerçevesinde Bulgaristan’ın 
kömür bazlı elektrik santralleri AB’nin kül ve zararlı gaz emisyonlarına ilişkin şartlarına uymayacaktır. Söz konusu 
santrallerde kül ve zararlı gazların azaltılmasına ilişkin bazı yeniliklerin yapılmaması durumunda kapatılmaları 
gerekecektir. Halihazırda yürürlükte olan AB çevre mevzuatına uymayan santraller de mevcuttur. AB, bu konuda 
Bulgaristan’dan acil önlemler almasını beklemektedir. 
  
Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Bulgaristan’ın yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin politika ve stratejisi AB’nin sürdürülebilir gelişme siyaseti 
çerçevesinde belirlenmektedir. AB mevzuatı 2020 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik 
enerjisinin toplam elektrik tüketimi içerisindeki oranının % 20’ye çıkmasını öngörmektedir. Bu kapsamda 
Bulgaristan, Avrupa Komisyonu nezdinde iki hedef belirlemiştir: 2020’ye kadar elektrik tüketiminin % 16’sının 
yenilenebilir enerji kaynaklarından ve ulaştırmada yakıt tüketiminin % 10’unun bioyakıtlardan sağlanacağını 
taahhüt etmiştir. 



  
Hükümet’in verilerine göre 2009 yılında Bulgaristan’da gayri safi enerji kullanımı içerisinde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payı bir yılda % 26 artarak % 9,9’a ulaşmıştır. 2008 yılına kadar ülkede üretilen enerjinin sadece % 
7’si yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yapılmıştır. Bu üretimin ise sadece % 4’lük kısmı rüzgar enerjisidir, geri 
kalanı su ile üretilmiştir. Şu an itibariyle ülkenin su potansiyelinin % 36’sı kullanılmaktadır. 2009 yılında 221 mW 
büyüklüğünde rüzgar enerjisi gücü oluşturulmuştur. 2007-2009 döneminde faaliyete geçirilen fotovoltaik 
tesisatın toplam gücü 0,03 mW’tan 5,7 mW’a yükselmiştir. Toplam gücü 2.271 mW olan 26 büyük hidroelektrik 
santral faaliyette bulunmaktadır. Vıça ırmağı üzerinde Tsankov Kamık adında bir hidroenerji noktası yapım 
halindedir. Söz konusu proje çerçevesinde 130 metrelik baraj duvarı ve biri 80 mW’lık diğeri 1 mW’lık toplam iki 
hidroelektrik santrali yapılacaktır. Ulusal Enerji Şirketi (NEK) Dolna Arda kaskadı çerçevesindeki üçüncü 
hidroelektrik santralinin rehabilitasyonunu başlatmıştır. Projenin 2010 yılında tamamlanması beklenmektedir. 
Kaskadın toplam gücü 331 mW olarak öngörülmektedir. Ayrıca iki jeneratör de yapılmaktadır: Biri 14 mW, diğeri 
2 mW. 10 mW’tan düşük gücü olan birkaç hidroelektrik santrali de yapım halindedir. Hükümet düzeyinde Tuna 
nehri üzerinde çok fonksiyonlu iki hidroenerji noktasının oluşturulması görüşülmektedir. 2002 yılında yapılan 
değerlendirmeler neticesinde bu projelerin yaklaşık maliyeti 4,2 milyar Euro olarak belirlenmiştir. 
  
Elektrik Enerjisi 
2009 yılında Bulgaristan’ın net elektrik üretim kapasitesi 9,7 gW’tır. Bunlardan 2 gW nükleer, 2,7 gW su, 4,9 gW 
konvansiyonel ısı ve 0,1 gW rüzgar enerjisi kaynaklarındandır. 2008 yılında 40 gWh net üretim gerçekleşmiş, iç 
tüketim ise 34 gWh olmuştur. Bulgaristan’da elektrik piyasasının AB’nin serbestleştirme direktiflerine tabi 
olmasına rağmen piyasanın sadece % 20’si serbestleştirilmiş durumdadır. Enerji tüketiminin GSYİH’ya oranı 
AB’de en yüksek olandır. Döviz kurları açısından Bulgaristan’daki elektrik fiyatları AB’deki en düşükler 
arasındadır. Bu nedenle ülkede elektrik enerjisi tüketiminin efektif olmadığı addedilmektedir. Ancak, satın alma 
gücü paritesine göre hesaplandığında Bulgaristan’daki fiyatlar AB’nde en yüksek fiyatlar arasında yer almaktadır. 
  
Bulgaristan’ın büyük enerji projelerinin gelişimi, Bulgar Enerji Holdingi’nin etkin olup olmama durumu, enerji 
şirketleri harcamalarının etkinleştirilmesi vb. çerçevesinde sektörde mevcut sorunların çözümü için Ekonomi, 
Enerji ve Turizm Bakanlığı, Bulgaristan’ın 2020 kadar uygulanacak enerji stratejisini hazırlamıştır. Söz konusu 
stratejinin 2010 son baharına kadar Parlamento tarafından onaylanması beklenmektedir. Enerji güvenliğinin 
sağlanması, zararlı gaz emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji tüketimindeki 
payının % 16’ya artırılması, enerji etkinliğinin % 50 oranında iyileştirilmesi, rekabetçi ve serbest piyasa 
koşullarına uyan bir enerji piyasasının oluşturulması stratejinin öncelikleridir. Strateji çerçevesinde enerji 
kaynakları içerisinde % 33’lük paya sahip nükleer enerjinin payının artırılması da öngörülmektedir. 2009 yılında 
gayri safi enerji tüketimi yıllık bazda % 4,5 oranında azalmıştır. 
  
Bulgaristan’ın dahil olduğu büyük enerji projeleri aşağıda sunulmaktadır:  

1- Burgaz – Alexandrupolis petrol boru hattı: 
Yaklaşık uzunluğu 280 km (Bulgaristan topraklarında 155 km) olacak Burgaz - Alexandrupolis petrol boru hattı 
Rusya, Bulgaristan, Yunanistan ortaklığıyla kurulacaktır. Söz konusu boru hattı Rusya’nın Novorossiysk 
limanından yüklenecek petrolün Burgaz limanından Ege kıyısına aktarılmasını sağlayacaktır. Yıllık taşıma miktarı 
35-50 milyon ton olacaktır.[41]Ancak, Bulgaristan’ın projeye ilişkin planlarında belirsizlik sürmektedir. Öte 
yandan boru hattı üzerinde kontrolü gerçekleştirecek Rus Transneft şirketi gerekli ham petrol miktarını 
sağlamakta güçlük çekmektedir. Bunların yanısıra projenin çevre kirliği çerçevesinde kamuoyu tarafından 
yakından izlenmesi ve AB’nin dikkatini üzerine çekmesi de değerlendirildiğinde, yakın gelecekte gerçekleşmesi 
mümkün görülmemektedir.[42] 
  

2- Nabucco Doğalgaz boru hattı: 
Bu hat ile Hazar Denizi havzasındaki doğal gazın Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan üzerinden 
Avrupa’ya ulaştırması hedeflenmektedir. 
  

3- Güney Akımı doğalgaz boru hattı: 
18 Ocak 2008 tarihinde Bulgaristan ile Rusya arasında Bulgaristan’dan doğalgaz transitini ve doğalgaz boru 
hattının yapımını konu alan Güney Akımı Anlaşması imzalanmıştır. Bu Anlaşmaya göre Bulgaristan toprakları 
üzerindeki hattın % 50’si Bulgaristan’a diğer % 50’si Rusya’ya ait olacaktır. Toplam 10-12 milyar Euro’ya 
(Bulgaristan’ın  payı 1,4 milyar Euro) mal olacak projenin anlaşması imzalanmasına rağmen hala hayata 
geçirilememiştir. 
  

4- Belene Nükleer Santrali yapımına başlanamamıştır 
1987 yılında Belene Nükleer Enerji Santrali’nin birinci blokunun yapım işleri başlamış, ancak 1990 yılına kadar 
kısmen inşaa edilmesine rağmen finansman sağlanamadığı için ve kamuoyunun olumsuz tepkilerinden dolayı 
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durdurulmuştur. Hükümet, 2002 yılında konuya ilişkin bir fizibilite raporu hazırlatmış, 2005 yılında santralin 
inşaat işlerinin yenilenmesine karar vermiştir. 
  
Bulgar Elektrik Şirketi (NEK) ile Rus Atomstroyexport şirketi arasında 4 milyar leva değerinde Belene Nükleer 
Enerji Santralinin projesi ve yapımı sözleşmesi imzalanmıştır. Santralin iki 1000 mW’lık bloktan oluşması ve 
santral reaktörlerinin 60 yıl kullanılması öngörülmektedir. Ancak proje yönetimi, finansman, çevreyle etkileşim 
ve güvenlik konularında ciddi çekincelerin olması sebebiyle 2009-2010 döneminde inşaatına başlanması ve 2013-
2014 döneminde faaliyete girmesi planlanan santral, proje aşamasında kalmıştır. 
  

5- Diğer Projeler 
Maritza-Iztok bölgesinde yapımı ve rehabilitasyonu devam eden büyük enerji santralleri bulunmakta ve çeşitli 
Türk müteahhitlik firmaları alt yüklenici olarak bu projelerde yer almaktadır. Maritsa-Iztok (Doğu Meriç) Enerji 
Santralleri olarak adlandırılan bu santrallerin sayısı 4 olup, bunlardan sadece ikincisi (ve en büyüğü) tamamen 
devlete aittir. Gılıbovo köyü yakınlarında bulunan dördüncü santral ABD sermayeli AES şirketi tarafından inşa 
edilmekte olup ana alt yüklenici Türk sermayeli Gama-Tekfen Ortaklığı’dır. Şu anda modernize edilen 
santrallerden ilki ise Brikel firmasına aittir. Üçüncü santralin yüzde 73’ünü İtalyan Enel satın almış ve 
rehabilitasyon yatırımına 900 milyon Euro ayırmıştır. Enel, Brikel ve AES firmalarının üçü de yapılması planlanan 
5. Maritsa-Iztok Enerji Santraline ilgi duyduklarını açıklamışlardır. 
  
Doğal Kaynaklar ve Madencilik 
Bulgaristan’da kömür madenciliği sektörü küçük olmakla birlikte büyük öneme sahiptir. Bulgaristan’ın enerji 
kalemleri içinde kömür en önemli kalemdir. Bulgaristan’da linyit, altbitümlü, bitümlü ve antrasit kömürü 
bulunmaktadır. Linyit kömürü (1.200-2.000 ccal) Meriç ırmağının doğu ve batı bölümlerinde ve Sofya civarında 
yoğun olarak bulunmaktadır. Altbitümlü kömür (3.000-5.000 ccal) Bobov Dol, Pernik, Burgaz ve Blagoevgrad 
şehirleri civarında, bitümlü kömür (5.000 ccal) ise Bulgaristan’ın merkez bölgesi olan Gabrovo-Tvırditza-Sliven 
civarında mevcuttur. En eski ve en yüksek kalorili olan antrasit kömürü (6.000 ccal) Svoge şehri civarında 
çıkarılmaktadır. Bulgaristan’nda bitümlü ve antrasit kömürü ise çıkarılmaya uygun değildir. 
  
Pleven düzlüğünde petrol kaynakları bulunmaktadır. Ancak söz konusu petrol ülkenin ihtiyacını karşılamaktan 
uzaktır. 
  
Bulgaristan’da demir, kurşun, çinko ve bakır cevherleri bulunmaktadır. Ancak demir kaynakları yetersiz olduğu 
için ithalat da yapılmaktadır. Bulgaristan’da yoğun olarak kireç taşı ve granit de bulunmaktadır. 
  
Para ve Sermaye Piyasaları 
Özel mülkiyete izin vermeyen ekonomi politikaları nedeniyle 1991 yılına kadar Bulgaristan’da sermaye piyasası 
çalışmamıştır. Doğu Bloku’nun 1989’da dağılmasıyla Bulgaristan’da köklü yapısal, ekonomik ve sosyal reformlar 
uygulanmaya başlanmıştır. Buna paralel olarak 1991 yılında Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile sermaye 
piyasası tekrar oluşturulmaya başlanmıştır. 90’lı yılların sonuna kadar sermaye piyasasının hareketli gelişimi daha 
iyi hukuki düzenlemeleri gerektirmiş, bu nedenle Menkul Kıymetlerin Halka Arzı Kanunu 1999 yılında Meclis 
tarafından onaylanmıştır. Günümüzde Bulgaristan sermaye piyasasının bel kemiğini Mali Denetleme Komisyonu, 
Bulgar Menkul Kıymetler Borsası- Sofya (BMKB), interbank ve aracılar oluşturmaktadır. 
  
Reel ekonomide kriz etkilerinin önemli ölçüde hissedilmesi ülkedeki sermaye piyasalarını etkinlik ve likidite 
açısından olumsuz etkilemiştir. Yunanistan’da yaşanan ekonomik sıkıntılar, Bulgaristan bütçesindeki sorunlar 
durumu daha da zorlaştırmaktadır. Gerçekleşen cirolar 8 yıl önceki düzeylerine gerilemiştir. 2010 yılının ilk 
çeyreğinde 100 milyon levanın biraz üzerinde ciro gerçekleşmiş, cirolarda 2009 son çeyreğine göre % 43 
oranında bir düşüş gözlenmiştir. Borsadaki piyasa kapitalizasyonu 11,142 milyar leva civarında olup, GSYİH’nın % 
16,78’i kadardır. 
  
Son Yılda Ekonomiyi Etkileyen İç ve Dış Olaylar 
Uluslararası mali ve ekonomik kriz Bulgaristan’da 2009 yılında ve 2010 yılının ilk çeyreğinde olumsuz etkilerini 
ağırlaştırarak sürmüştür. GSYİH gerilemiş, üretim ve ticaret düşmüş, doğrudan yabancı yatırımlar azalmış ve 
işsizlik artmıştır. 
  
2009 yılında gerçekleşen genel seçimlerden sonra GERB partisinin oluşturduğu Hükümet iktidara gelmiştir. Yeni 
Hükümet, daha önce yükümlülüğü üstlenilen bir çok projeyi askıya almıştır. Nitekim, Belene Nükleer Enerji 
Santralinin yapımı, Burgas-Aleksandrupolis petrol boru hattı, Güney Akımı doğal gaz boru hattı gibi büyük enerji 
projelerinde finansman eksikliği, maliyet-karlılık analizinin netlik kazanamaması, çevreye zarar verme gibi çeşitli 
nedenlerle gelişme sağlanamamıştır. 



  
Olumsuz etkileri derinleşen krizin atlatılabilmesi için Hükümet Mart 2010’da 60 kriz önlemini kabul etmiştir. 
Ancak, önlemlerin bütçe açığının kapatılması için yetersiz olacağı, en çok gelir sağlayacağı düşünülen önlemlerin 
etkisinin abartılmış olduğu, pratikte bazı önlemlerin uygulanmasının mümkün olmadığına dair görüşler yaygın 
olarak ifade edilmektedir. 
  
Dışarıda yavaş adımlarla krizden çıkışın belirtileri yaşanırken Bulgaristan’da devam eden küçülme, önlemlerin 
gecikmiş ve yetersiz olmasıyla açıklanmaktadır. 
  
2009 yılının sonunda devletin yürüttüğü bir çok proje kapsamında müteahhitler başta olmak üzere çeşitli 
sektörlerde bir çok firma alacaklarını devletten uzun bir süre tahsil edememiştir. Hükümet, söz konusu borçların 
aşamalı olarak kapatılacağını açıklamış ve 2010 yılında bazı ödemeleri yapmıştır. Bu durum, krizden olumsuz 
etkilenen ve nakit sıkıntısı yaşayan firmaları daha da zor durumda bırakmıştır. 
  
2007-2013 planlama dönemi nerdeyse bitmek üzere iken operasyonel programlar çerçevesinde öngörülen 
finansmanın sadece % 2,5’i kullanılmıştır. Söz konusu oran AB programları çerçevesinde para kullanımının çok 
yetersiz olduğuna işaret etmektedir. Oysa AB programları, krize karşı en başarılı olabilecek önlem 
addedilmektedir. Yeni proje önerileri kabul etmeye ilişkin süreçlerin hızlandırılması, değerlendirmenin ve 
ödemelerin belirlenen süreler içerisinde olması para kullanım oranı önündeki engelleri büyük ölçüde 
kaldırabilecektir. 
  
Görevine 2010 yılında başlayan Avrupa fonlarından sorumlu Bakan Tomislav Donçev, Bulgaristan’a tahsis edilen 
15 milyar leva değerindeki Avrupa programları çerçevesinde aşırı bürokrasinin ödemelerin geciktirilmesinin 
temel nedeni olduğunu, proje işlem sürelerinin 2-3 aya kadar kısaltılması için hazırlıkların devam ettirildiğini, 
projeleri gereğinden fazla geciktiren idarelerin yararlanan firmalara tazminat olarak faiz ödemekle 
cezalandırılacağını ifade etmiştir. 
  
Diğer taraftan, 2007-2013 döneminde “Bulgaristan Ekonomisinin Rekabet Gücü” operasyonel programı 
çerçevesinde kabul edilen harcamaların kapsamı Hükümet’çe genişletilmiştir. Proje teklifi tarihinden önce 
yapılan ve söz konusu projenin hazırlığına ilişkin olan harcamalar da kapsam dahiline alınmıştır. Bu şekilde proje 
hazırlığı aşamasında danışmanlık hizmeti kullanan firmaların kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. 
  
Aşağıda yer alan Tablo 12’de 31 Aralık 2009 tarihinde Bulgaristan’ın Avrupa fonları çerçevesinde  gerçekleştirdiği 
operasyonel programların mali durumu verilmektedir: 
  
EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER         
Yatırım 
Bulgaristan’a 2009’da yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımı (DYY) tutarı bir önceki yıla nazaran % 52 
oranında azalarak 3.212,5 milyon Euro olmuştur. Tablo 13’te görüleceği üzere, 2009’da yatırımlar sıralamasında 
ilk altı ülke 2008’e göre değişmemiştir: Avusturya, Hollanda, Yunanistan, İngiltere, Almanya ve Güney Kıbrıs Rum 
Kesimi. 2009 yılında da ABD, Macaristan, İtalya ve Rusya Bulgaristan’da önemli yatırımcı ülkeler olmaya devam 
etmiştir. Türkiye, 2009 yatırımlar sıralamasında 2008 yılına göre iki sıra gerileyerek 20. sıraya yerleşmiştir. 
  
En büyük yatırımın gayrımenkul sektörüne yöneldiği 2008 yılından farklı olarak 2009’da en çok yatırım finansal 
aracılık sektörüne yapılmıştır. Finansal aracılık sektörü yatırımlarının azalma oranı (% 55) gayrimenkul 
yatırımlarının azalma oranından (% 67) küçük olduğu için 2009 yılında gayrimenkul sektörü ikinci sıraya 
gerilemiştir. 2009’da imalat sanayi, ulaştırma, lojistik ve haberleşme ile enerji sektörleri yabancı yatırımcıların 
ilgisini en çok çeken alanlar olmuştur. İmalat sanayindeki yatırımlarda % 5’lik bir düşüş meydana gelmiş, 
ulaştırma, lojistik ve haberleşme sektörü yatırımlarında ise % 210 gibi önemli bir daralma meydana gelmiştir. 
Enerji sektörü 2008’e göre % 8 daha fazla yatırım çekmiştir. Bulgaristan’da öncelikli sektörler yenilenebilir enerji 
kaynakları, bilgisayar üretimi, yüksek teknolojiler, sağlık ve eğitim olacaktır. 
  
Gayrimenkul Yatırımı 
Bulgaristan’da yabancı gerçek ve tüzel kişilerin doğrudan toprak edinim hakkı bulunmamaktadır. Öte yandan 
yabancılar, emlak edinme veya kullanma, inşaat ve hizmet gibi sınırlı mülkiyet haklarınına sahiptir. Bulgaristan 
Anayasası ve “Yatırımları Teşvik Kanunu”’na göre yabancı yatırımcılar yerlilerle eşit muameleye tabi olup, 
Bulgaristan’da kurulu şirketler, yabancı sermaye paylarına bakılmaksızın (Bulgaristan’da firma kurmaları halinde), 
tarım arazileri dahil her türlü gayrımenkul edinim hakkına haizdir. Anayasada Şubat 2005’te yapılan değişiklikle 
AB vatandaşlarının ve ikili anlaşmalar çerçevesindeki diğer yabancıların 7 yıllık bir geçiş dönemi sonunda veya 
veraset yoluyla her türlü gayrımenkul edinim hakları doğmaktadır. 



  
2002 yılından itibaren sektörde yüksek büyüme oranlarına ulaşılmıştır. 2002 yılında ulaşılan hacim 3 milyar leva 
olmuştur. 2008 yılı sektörde en çok olumlu gelişme yaşandığı dönem olmuştur. 2006-2007 döneminde inşaat 
işleri hacmi 10 milyar levadan 15 milyar levaya yükselmiştir. Son yıllardaki büyüme, tatil merkezlerindeki aşırı 
derecede yapılan inşaatlara bağlıdır. 2009 yılında inşaat işleri hacmi % 24,1 oranında azalarak 16 milyar levaya 
gerilemiştir. Milli İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2005 yılı baz alındığında (2005 yılı – 100 puan) bina inşaatı 
99,9, altyapı müteahhitliği ise 139,2 değerlerine ulaşmıştur. Dolayısıyla bina inşaatında 2005 yılı seviyelerine 
ulaşıldığı, altyapı inşaatında ise 2008 seviyesinin biraz altına düşüldüğü ortaya çıkmıştır. 2009’da inşaat 
sektöründeki hareketlilik ve siparişer azalmıştır. Sektörde istihdam edilenlerin sayısının toplam çalışan sayısına 
oranı 2008’de % 9,78 iken 2009’da % 7,52’ye düşmüştür. 
  
Aralık 2009’da Bulgaristan, inşaat sektörü iş hacminin % 33,3 daralmasıyla AB’de sektörde en çok düşüş yaşanan 
ülke olmuştur. 2007 yılında 2 milyon metre kareyi kapsayan izinler ile doruk noktaya ulaşılmıştır. 2009 yılının 
dördüncü çeyreğinde konut inşaat izinleri 0,5 milyon metre kareye gerilemiştir. Büyük inşaat firmaları, 
faaliyetlerini gelecek 7-8 yıl finansman sağlanacak altyapı projelerine kaydırmaya başlamıştır. 
  
Emlakçıların gayrimenkul piyasasının istikrara kavuşacağı ve fiyatlarda artış yaşanacağı umutlarına 2010 yılının ilk 
çeyreği verileri gölge düşürmüştür. Tüketicilerin temkinli olması ve konut kredi koşullarında bir gelişme 
yaşanmaması nedeniyle konut fiyatları düşmeye devam etmiştir. Üç aylık bazda düşüş % 2,3 oranında olmuştur, 
2009’un son çeyreğinde ise % 1,9 oranında bir düşüş yaşanmıştır. 2010 yılı ilk çeyreğinde fiyat düşüşlerinin 
hızlanması, dönemin konut alım-satımında zayıf olması gibi mevsimsel etkenlerle, artan işsizlik nedeniyle alım 
gücünde yaşanan daralmayla, gelirlerdeki dugunlukla ve yetersiz kredilerle açıklanmaktadır. 
  
Pek çok sektör yetkilisi, Bulgaristan gayrımenkul piyasasında büyük bir “şişkinlik/balon” oluştuğu 
düşüncesindedir. Bir değerlendirmeye gore, özellikle Karadeniz kıyısında ve kış turizminin yoğun olduğu Bansko, 
Borovets gibi bölgelerde inşa edildiği halde satılamayan yazlık tipi emlak sayısı 50-60 bin civarındadır. Kriz 
başlayana kadar geçen bir kaç yıllık süre zarfında emlak fiyatlarında Avrupa ülkeleri içinde en çok Bulgaristan’da 
artış yaşanmıştır. Sofya dahil Bulgaristan’daki emlak fiyatlarının halen Avrupa’nın en ucuzlarından olduğu söylese 
de, nüfusun azalmakta, yaşlanmakta ve yurtdışına göçmekte olduğu ve ayrıca % 94’ünün evsahibi olduğu 
gerçeklerinden hareketle gayrımenkul piyasasına ilginin orta ve uzun vadede de yükselmeyeceği ve durabileceği 
Müşavirliğimizce de beklenmektedir. 
  
Yatırım Teşvikleri, Destek Veren Kuruluşlar 
Bulgaristan’da yapılan büyük çaplı yatırımlar Bulgaristan Yatırımlar Ajansı’ndan, orta ve küçük çaplı  yatırımlar ise 
Bulgaristan KOBİ Geliştirme Ajansı’ndan belirli şekillerde destek görmektedir. Tarım üreticileri ayrıca Tarım ve 
Gıda Bakanlığı’na bağlı Devlet Tarım Fonu’ndan destek almaktadır. 
  
Bulgaristan KOBİ Geliştirme Ajansı 250 kişiye kadar işçi çalıştıran, yıllık cirosu 49,85 milyon Euro’yu (97,5 milyon 
leva) aşmayan ve duran varlıklarının azami 42,95 milyon Euro (84 milyon leva) olan şirketleri desteklemektedir. 
Ajansın temel fonksiyonları; bilgi (mevzuat, ekonomik göstergeler, ticari talepler, istatistik vb.) ve danışmanlık 
(vergi, proje geliştirme, özelleştirme, ihaleler vb.) hizmetleri sunmak, yenileme ve teknoloji geliştirme 
konusundaki projelere destek vermek, Bulgaristan’da kurulu yerli yabancı firmaların yurtdışı fuarlara katılımlarını 
desteklemek ve fuarlar organize etmek olarak özetlenebilir. Ayrıca kendi faaliyet alanları dahilindeki AB 
operasyonel programlarının uygulayıcısı konumundadır. 
  
Yatırım Teşvikleri Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yatırımlar, büyüklüklerine 
göre belli kategorilerde sınıflanmaktadır ve buna göre çeşitli desteklerden yararlanabilmektedir. A sınıfı 
yatırımların sınırı 16,36 milyon Euro (32 milyon leva), B sınıfı yatırımların sınırı ise 16 milyon levadır. İşsizlik oranı 
ülke ortalamasına eşit olan ya da bu oranın üzerinde olan belediyelerde 8,18 milyon Euro’nun (16 milyon leva) 
üzerindeki yatırımlar A sınıfı, 4,09 milyon Euro’nun (8 milyon leva) üzerindeki yatırımlar ise B sınıfı olarak 
addedilecektir. Sanayide yüksek teknoloji yatırımlarında durum benzerdir: A sınıfı yatırımlar 8,18 milyon 
Euro’nun (16 milyon leva) üzerinde, B sınıfı yatırımlar ise 4,09 milyon Euro’nun (8 milyon leva) üzerindeki 
yatırımlardır.  Hizmetler sektöründeki yüksek teknoloji yatırımlarında da avantajlar sağlanmaktadır: 5,62 milyon 
Euro’nun (11 milyon leva) üzerindeki yatırımlar A sınıfı, 2,81 milyon Euro’nun (5,5 milyon leva) üzerindeki 
yatırımlar B sınıfı yatırım kategorisine girmektedir. 
  
Danışmanlık, hızlı idari prosedürler, şirkete özel idari hizmet, mülkiyet haklarına ilişkin bazı ayrıcalıklar, yatırım 
projesi ihtiyaçları kapsamında çalışanların mesleki eğitimine finansal destek, yatırımın olduğu yere kadar altyapı 
yapımı söz konusu mevzuat çerçevesinde sağlanan teşviklerdir. Teşvikler sadece ilgili yatırımcılara değil 
şemsiyesi altında üniversite, araştırma birimi, belediye veya valilik olan konsorsiyum ya da birleşmelere de 



sağlanmaktadır. 600’ün üzerinde işçi istihdam eden, A sınıfı yatırımcıdan beklenilenin üç katı yani 50 milyon 
Euro’nun (96 milyon leva) üzerinde yatırım yapan, sanayi bölgeleri inşaa eden, teknolojik parklar geliştiren 
yatırımcılar, ülkenin ya da belli bölgelerin ekonomik gelişimi açısından önemli yatırımcılar addedilmekte. En son 
sayılan koşullardan birine uyan yatırımlar devlet desteğine hak kazanmaktadır. 
  
Teşvikler 
İşsizlik oranı, Bulgaristan ortalama işsizlik oranlarının % 35 üzerinde olan bölgelerde yapılan yatırımlarda, 
sermayeye dönüştürülmesi ya da sosyal sigorta ödemelerine yatırılması koşuluyla 5 yıl kurumlar vergisi muafiyeti 
bulunmaktadır; 
Araştırma merkezleri veya üniversitelerle ortaklaşa yapılan AR–GE harcamaları vergi matrahından 
düşürülmektedir; 
Amortisman oranları, bilgisayar, yazılım ve yeni üretim ekipmanı için 2 yıl içinde sıfırlanmaktadır; 
5 milyon Euro’nun üzerindeki yatırım projelerinde ithal edilecek makina/ekipman için KDV’den muafiyet 
sağlanmaktadır; 
Sermaye transferi serbest yapılmaktadır. 
  
Dış Ticaret 
* Genel Durum 
Bulgaristan, küçük, dış ticaret açığı olan, dışa açık ve değişikliklere yavaş ayak uyduran bir ekonomidir. Düşük 
satın alma gücü, düşük emek verimliliği, öncelikli sektörlerde yatırım eksikliği ve üretimde AR-GE yetersizliği 
Bulgaristan’ın dış ticaretini olumsuz etkilemektedir. Dünya ticaretinde Bulgaristan’ın payı ‰ 1 civarindadır. 1998 
yılında dış ticaret/GSYİH oranı % 36 iken on yıl sonra ikiye katlanarak % 80’leri aşmıştır. 
  
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 tecrübe 
eksiklikleri ile halen karşılaşılmaktadır. 
  
2009 yılında Bulgaristan’ın toplam ihracatı % 22,5 azalarak 11.787 milyon Euro, toplam ithalatı % 33,3 azalarak 
16.726 milyon Euro, dış ticaret açığı ise % 50,1 küçülerek 4.939  milyon Euro olarak gerçekleşmiştir. Tablo 15’ten 
de görüleceği gibi, 2005-2008 yılları arasında Bulgaristan toplam dış ticaret hacmi sürekli artmış olmasına 
rağmen, artış oranı dönem içerisinde küçülmüştür. Küresel mali krizin etkilerinin en çok hissedildiği 2009 yılında 
ise dış ticaret hacmi % 29,2 oranında azalmış, 2006 yılının seviyesi altına dahi düşerek 28.512 milyon Euro olarak 
gerçekleşmiştir. İthalatındaki daralma, ihracatındakinden büyük olduğu için dış ticaret açığı önemli ölçüde 
küçülmüştür. Bulgaristan’ın toplam dış ticaret hacmi, GSYİH’ından küçüktür. 
  
Tablo 17’de verildiği üzere Bulgaristan, 2009 yılında dünyadan sırasıyla en çok ham petrol ve doğal gaz, makina 
ve cihazlar, hammaddeler, yiyecek, içecek ve sigara, tekstil hammaddeleri, yatırım malları, plastik ve kauçuk, ilaç 
ve kozmetik almıştır. Yaşanan kriz ithalatın nerdeyse bütün yelpazesini olumsuz etkilemiştir. Tablodan 2007-
2009 arasında ithalatlarındaki düşüşlere rağmen Bulgaristan’ın en çok ithal ettiği ilk üç ürün grubunun (ham 
petrol ve doğal gaz, makina ve cihazlar ile hammaddeler) değişmediği görünmektedir. Söz konusu dönemin ilk iki 
yılında ulaşım araçları Bulgaristan’ın önemli ithalat kalemleri durumundadır. Ancak mali kriz Bulgaristan’da araç 
ticaretini önemli ölçüde olumsuz etkilemiş, bu durum araç ithalatına da yansımıştır. Nitekim, 2009 yılında 
2007’ye göre ulaşım araçları ithalatı % 58,5 azalarak Bulgaristan’ın dış ticaretindeki önemini yitirmiştir. 
Otomobillerde düşüş daha da büyük olup % 65,1 oranında gerçekleşmiştir. Bunun tersine yiyecek, içecek ve 
sigara ithalatında % 41,2 oranında bir artış gözlenmiş, yıllar itibariyle söz konusu artış istikrarlı olmuştur. Cevher, 
demir-çelik ve demir dışı metal ithalatında önemli düşüşler meydana gelmiştir. 
  
En önemli ihraç kalemleri ise sırasıyla işlenmiş demir dışı metaller, petrol ürünleri, giysi ve ayakkabı, 
hammaddeler, gıda ve makina ve cihazlardır. 
  
Tablo 16’dan görüleceği üzere Bulgaristan’ın ihracatında AB üyesi ülkeler ile Türkiye dahil olmak üzere komşu 
Balkan ülkeleri ağırlıktadır. 2009 yılında Almanya, Bulgaristan’ın en çok ihracat yaptığı ülke olmuştur. 
Bulgaristan’ın Yunanistan’a yaptığı ihracat % 26,3 oranında azalarak söz konusu ülkenin Bulgaristan’ın 
ihracatında ikinci sıraya gerilemesine neden olmuştur. İtalya, 2009’da da 2008’deki yerini korumuş, Romanya, 
dördüncü sıraya yerleşmiştir. Bulgaristan’ın Türkiye’ye ihracatı % 35,8 gibi yüksek bir oranla küçülmüştür. Bu 
nedenle ülkemiz Bulgaristan’ın ihracat sıralamasında 2008’deki dördüncü yerden 2009’da beşinci yere 
düşmüştür. İthalatında ise geleneksel olarak petrol ve doğalgaz tedarikçisi Rusya ilk sırayı almaktadır. Diğer 
önemli ticaret ortakları ise  Almanya, İtalya ve Türkiye’dir. 
 
  



* Dış Ticaret Mevzuatı 
Bulgaristan gümrük rejimi ilke olarak liberal bir nitelik arz etse de, istisnai olarak ulusal güvenliğin, kamu 
düzeninin ve ahlakın, insanların, hayvanların ve bitkilerin hayatının ve sağlığının, ulusal zenginliği oluşturan sanat 
eserleri, tarihi ve arkeolojik değerlerin, sınai ve fikri hakların korunmasına ilişkin birtakım gerekçelere dayanan 
yasak ve sınırlamalar getirmektedir. Söz konusu kısıtlama ve yasaklamalar AB mevzuatına ve Bulgaristan’ın taraf 
olduğu uluslararası anlaşmalara dayanmaktadır. 
  
Bulgaristan’da izin rejimine tabi tutulacak mallar, kullanılmış veya yeni olarak değil güvenli veya güvensiz olarak 
ayrılmakta olup, söz konusu malların bu yöndeki denetimi ülke içerisindeki çeşitli yetkili kuruluşlarca 
yapılmaktadır. 
  
Genel ve sektörel bazda ithalat denetimleri, izinleri, kısıtlamaları ve sertifikasyon gerekleri ile ilgili olarak detaylı 
bilgi “1.6.5 Genel Olarak Ticari Ugulamalar” başlığı altında bulunabilir. 
  
TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ 
Ekonomik İlişkilerin Genel Durumu 
  
Ortak bir tarihsel ve kültürel geçmişi ve sınırı paylaştığımız komşumuz Bulgaristan, Türkiye açısından önemli bir 
ülkedir. Türk firmalarının Bulgaristan’daki yatırımları gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye aynı zamanda 
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. 
  
Nitekim, Bulgar resmi rakamlarına göre Bulgaristan’da faaliyet gösteren yabancı firmalar arasında Türk firmaları 
ilk sırada yer almaktadır. Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı Türk sermayeli Bulgar firması sayısı 1.250, 
Türk şirketlerinin Bulgaristan’da temsilcilik sayısı ise 118’dir. Bulgar Yatırım Ajansı verilerine göre Bulgaristan’da 
Türk sermayeli şirket yatırımları sayısı yaklaşık 200’dür, şahıs yatırımı sayısı ise 12 bin civarındadır. 
  
İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler sürekli gelişim içinde olmuştur. Örneğin, 2002-2007 yılları arasında 
Türkiye-Bulgaristan toplam ticaret hacmi yıllık ortalama % 26 gibi yüksek bir oranda artmış, 980 milyon Euro’dan 
3.100 milyon Euro’ya ulaşmıştır. Aynı dönemde Türkiye’nin Bulgaristan’a ihracatı yüzde 274 artarak 415 milyon 
Euro’dan 1.550 milyon Euro’ya yükselmiştir. Türkiye’nin Bulgaristan’ın toplam dış ticaretindeki payı da sürekli 
artmıştır. Diğer taraftan, 2006-2008 yılları arasında Türkiye Bulgaristan’ın en büyük ihracat pazarı olma ünvanını 
korumuştur. Bu dönem içinde Bulgaristan toplam ihracatının yüzde 10’dan fazlasını Türkiye’ye yapmıştır. Ayrıca 
bu dönem boyunca iki ülkenin karşılıklı ticareti sürekli dengede olmuştur. 
  
Ancak, uluslararası mali krizin etkisiyle 2008 yılında iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 
10 azalmıştır. Bulgaristan Merkez Bankası’nın 2008 verilerine göre Türkiye ile Bulgaristan arasındaki toplam 
ticaret hacmi 2.746 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Türkiye’nin Bulgaristan’a ihracatı 1.407 
milyon, Bulgaristan’dan ithalatı ise 1.339 milyon Euro olmuştur. Krizin etkilerinin daha da derinleştiği 2009’da iki 
ülke arasındaki ticaret hacmi % 34,7 daralmış, 1.793 milyon Euro seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 
Bulgaristan’a ihracatı % 33,6 azalarak 933,9 milyon Euro’ya, Bulgaristan’dan ithalatı ise % 35,8 azalarak 859,1 
milyon Euro’ya gerilemiştir. 
  
2009 yılında Türkiye Bulgaristan’a en çok metal ve metal ürünler ihraç etmiştir. Söz konusu ürün grubu, 2008 
yılına göre yaklaşık % 50 oranında bir düşüş yaşamış olmasına rağmen, 2008’de olduğu gibi 2009 yılında da 
Bulgaristan’ın Türkiye’den ithalatındaki birinci yerini muhafaza etmiştir. Metaller ve metal ürünler Bulgaristan’ın 
Türkiye’den ithalatının % 19,8’ini oluşturmaktadır. Tekstil sektörü ürünlerinin Türkiye’den ithalatında 2008’e 
göre % 25,7 düşüş kaydedilmiş ve söz konusu ürün grubu ikinci sıraya yerleşmiştir. Makinalar, cihazlar, elektrik 
malzemeleri ve yedek parçalarda düşüş % 36,7 oranında olmuş ve bu ürün grubu ikinci sıradan üçüncü sıraya 
gerilemiştir. En büyük düşüş ulaşım araçlarında yaşanmıştır: % 71,8. 
  
Bulgaristan’ın Türkiye’ye ihracatında % 39,4’lük payla ilk sırayı metal ve metal ürünleri almaktadır. Diğer önemli 
kalemler madencilik ürünleri, bitkisel ürünler, gıda, kimyasallar, makinalar, cihazlar, elektrik malzemeleri ve 
yedek parçalardır. 



  
Ekonomi, Enerji ve Turizm Bakanlığı verileri ile Bulgaristan’ın Türkiye ile 2009 yılı ticareti ürün bazında 
incelendiğinde Bulgaristan’ın ülkemizden ithalatında domates, çimento, tel ve kablo, aluminyum profiller, petrol 
bazlı ve madeni yağlar, turunçgiller, örme kumaşlar, plastik ambalaj, bakır teller ve çeşitli konstrüksiyon 
parçalarının hakim olduğu görülmektedir. Bulgaristan’ın Türkiye’ye ihracatında ise bakır ve bakır alaşımları, 
petrol bazlı ve madeni yağlar, ayçiçeği tohumu, işlenmemiş kurşun, purolar, demir-çelik hurdaları, işlenmemiş 
çinko, sunta, tel ve kablo ile haddelenmiş demir-çelik ürünleri ilk on sırada yer almaktadır. 
  
Bulgaristan özelinde Türk ihracatçı firmaları için potansiyel arz eden sektörler hakkında Müşavirliğimizce 
hazırlanan bir liste aşağıda yer almaktadır. Bu sektörlerin belirlenmesinde Müşavirliğimizce sektörün Bulgaristan 
ekonomisi ve ithalatındaki payı, sektörün gelecekte vaad ettiği 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. 
  
Önerilen sektörler: 
1)      Makina ve cihazlar, aletler, parçaları, 
2)      Plastik ve plastikten mamul eşya, PVC ürünleri 
Özellikle şişe, damacana, tank, depo, ambalaj malzemeleri, kutular, kasalar, sandıklar, tapalar, tıpalar, kapsül, 
kapak, tüp, boru ve hortumlar, sofra ve mutfak eşyası, ev, banyo ve tuvalet eşyası, okul ve büro malzemeleri, 
PVC kapı ve pencere doğramaları, 
3)      Kağıt ve karton, oluklu mukavva, kağıt hamurundan, kağıt ve kartondan eşya, 
Özellikle ambalaj, kutu, duvar kağıt ve kaplamaları, 
4)      Taze, kurutulmuş ve konserve meyvalar, sebzeler, kabuklu yemişler, turunçgil, 
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. 
5)      Mobilyalar, ağaç ürünleri ve aydınlatma, 
Özellikle, ahşap ev mobilyası, ofis mobilyaları, mağaza, showrom ve depolar için metal mobilya ve aksesuarlar, 
avizeler, aplikler ve lambalar, soketler ve fişler, prizler, 
mobilya tekstili, el ve makina halısı, kilimi ve perdeler, nevresim ve çarşaflar, masa örtüleri, 
kapı ve pencere pervazları, doğramaları, menteşeler ve 
ağaç yonga, levha, sunta, mdf ve kaplamalar, ahşap ve laminant parke ve doğramalar. 
6)      Seramik mamulleri 
Özellikle zemin ve duvar döşeme ve kaplama, banyo, tuvalet ve mutfak lavabo, küvet ve tezgahları, pisuarlar. 
7)      Ev için demir/çelik ve aluminyum mamulleri, 
Özellikle sobalar, eviye-lavabolar, musluklar, tüpler, tencere, tava vb. kap kacak, aspiratörlü davlumbazlar, 
merdivenler, ütü masası, çamaşırlık vb., 
8)      Taş, mermer, alçı, çimento ve bunlardan üretilen eşya, 
9)      Altyapı ekipmanları, ürünleri ve her türlü sıhhi ve elektrik tesisat ürünleri, 
Özellikle su arıtma ve kanalizasyon tesisleri için sistemler, su, yakıt ve doğalgaz boruları, muslukları, takım ve 
tankları, kazanlar, merkezi ısıtma kazan ve kalorifer petekleri, havalandırma cihazları, elektrik, telefon ve 
internet tel, kablo ve direkleri, santral ve kontrol-dağıtım tabloları, devreleri, merkezi ısıtma kazanları, kaldırım 
parke ve taşları, trafik sinyalizasyon sistemleri, trafik ve yol tabelaları ve işaretleri, tüpler, borular ve hortumlar. 
  
Ticari İlişkilerin Genel Durumu 
 
* Bulgaristan’daki Türk Müteahhitlik Hizmetleri 
Bulgaristan’da şu anda büyük bir altyapı eksikliği bulunmaktadır. AB üyeliği’nin ardından AB fonlarının da 
yardımıyla büyük enerji, ulaşım, kanalizasyon, su arıtma vb. altyapı projeleri hayata geçirilmeye başlanmıştır. 
Türk müteahhitlik firmaları da bu doğrultuda Bulgaristan’da yeni işler üstlenmektedir. Ancak 2009 yılında mali 
krizin Bulgaristan’da müteahhitlik sektörünü önemli ölçüde olumsuz etkilemesi, Türkiye’nin Bulgaristan’da 
gerçekleştirdiği müteahhitlik hizmetlerinde bir durgunluk yaşanmasına sebep olmuştur. Aşağıda yer alan listede 
Bulgaristan’da çeşitli işler üstlenmiş ve projeleri devam eden Türk mütahhitlik firmaları ve üstlendikleri işlerin bir 
bölümü sıralanmaktadır. 
   
İşveren                        : Bulgaristan Bölgesel Kalkınma Bakanlığı Karayolları Gn. Md. 
Bitim tarihi                 : Mart 2011 
  
İhale projesi                : Serdika Center Sofia Alışveriş ve Ofis Merkezi İnşaatı 
Yüklenici                    : Kayı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
İşveren  Firma            : ECE Projecktmanagement G.m.b.H 



Kontrat tarihi              : 15 Nisan 2008 
Bitim tarihi                 : 15 Temmuz 2010 
  
İhale projesi                : Sofya Metrosu Nadejda - Çerni Vrıh Hattı İnşaatı 
Yüklenici                    : Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. 
İşveren                                    : Sofya Belediyesi 
Kontrat tarihi              : Ağustos 2008 
Bitim tarihi                 : 45 ay içinde 
  
* Bulgaristan’daki Türk Yatırımları 
Bulgaristan Merkez Bankası verilerine göre 2009 yılında Bulgaristan’daki kümülatif Türk yatırımları 392 milyon 
Euro değerindedir. 2009 yılında yapılan yatırımlar ise 2008’e göre % 2,5 artarak 20,6 milyon Euro düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Bu veriler çerçevesinde Türkiye, Bulgaristan’ın yabancı yatırımcılar sıralamasında 20. 
konumdadır. Ancak anılan hesaplamaya üçüncü ülkeler üzerinden gelen Türk sermayesi dahil edilmemiştir. 
Bulgaristan’daki Türk yatırımlarının açıklanan resmi rakamın üzerinde ve 600-700 milyon Euro civarında olduğu 
tahmin edilmektedir. Örneğin Bulgaristan’ın en büyük üretici firmalarından biri olan Şişecam sermayesinin 
üçüncü bir ülke üzerinden transferi nedeniyle Türk yatırımı sayılmamaktadır. 
  
Bulgaristan’daki Türk yatırımlarının yelpazesi oldukça geniştir. Turizm, bankacılık, tekstil ve hazırgiyim, ev 
aletleri, oto yedek parça, ulaştırma, aluminyum, pvc, gıda, su şişeleme, odun işleme yatırım yapılan sektörlerin 
başta gelenleridir. 
  
2004 yılından bu yana Şişecam, Tırgovişte’deki iki fabrika projesine 380 milyon Dolar yatırım yapmıştır. 
Halihazırda Tırgovişte’de 1.500 kişinin çalıştığı iki fabrikada düzcam ve züccaciye üretilmektedir. Üretimin 
nerdeyse tamamı ihraç edilmektedir. 2009 yılında 153 milyon Dolar ciro gerçekleşmiştir. 2010 yılına kadar 
Tırgovişte’de inşa edilmesi planlanan Şişecam’ın yaklaşık 415 milyon Dolar tutarındaki yeni fabrika yatırımları ise 
uluslararası mali kriz nedeniyle ertelenmiştir. 
  
Diğer bir önemli Türk yatırımı da Şumen kentinde bulunan ve aluminyum mamülleri üreten “Alcomet” 
fabrikasıdır. 1999 yılında Bulgaristan Özelleştirme İdaresi’nden satın alınan şirkette 730’un üzerinde personel 
çalışmaktadır. İşletmenin satış gelirleri 2008 yılında 112 milyon Euro, 2009’da ise 82 milyon Euro düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 
  
Bulgaristan’da Türk sermayeli D-Commerce Bank ile Ziraat Bankası’nın Sofya şubesi faaliyet göstermektedir. 
Ziraat Bankası’nın Plovdiv ve Kırcaali şehirlerinde iki ofisi bulunmaktadır. D-Commerce Bank’ın şube sayısı ise 
35’e çıkmış bulunmaktadır. 
  
Mart 2008’de Türk sermayeli Dedeman firması Sofya ve Plovdiv’de 4 yıldızlı Princess otellerinin işletmesini 
üstlenerek Bulgaristan pazarına girmiştir. Dedeman her iki otelde de yenileme çalışmaları yaparak onları 5 yıldızlı 
hale getirmeyi amaçlamaktadır. Dedeman iki otelin daha işletmesini üstlenmeyi planlamaktadır. 
  
Diğer başlıca Türk yatırımları ise şu şekilde sıralanabilir: temizlik ve hijyen ürünleri sektöründe yer alan Varna 
merkezli Hayat-Kimya, otomotiv yedek parça imalatı yapan Plovdiv merkezli Tekno-Aktaş, Kazanlık’taki Arcomat, 
elektrikli devre üretimi yapan MikroAk, şişelenmiş su üreten Kom, ağaç ürünleri imalatı yapan Kastamonu 
Entegre’nin Gabrovnitsa firması, Şahinler’in Kırcaali’deki, Santinelli’nin Plovdiv’deki tekstil fabrikaları, otobüs 
işletmesi Etap Adres, ilaç sektöründe Nobel-Pharma. Bulgaristan pazarında faaliyet gösteren diğer Türk 
markalarından bazılarını ise Taç, Eczacıbaşı Vitra, Eti, Ülker, Ece, Colins, Ten, Koton, Sarar, İstikbal, Doğtaş, 
Yağmur, Isuzu, BMC, Temsa, Polisan, Betek ve Beko olarak sıralamak mümkündür. 
  
Bulgaristan’da mevcut önemli bir Türk yatırımı ise 2008 yılında el değiştirmiştir. 17 akaryakıt istasyonuna sahip 
Opet Aygaz Bulgaria, Yunan Helenik Petroleum’un Eko Bulgaria şirketine satılmıştır. 
  
Bulgaristan’ın kuzeyi, özellikle soydaşların yoğun olduğu “Deli Orman” bölgesi ve Türk sınırından kuzeye giden, 
Tırgovişte ve Ruse’yi içeren koridor yatırım teşviklerinin de bulunması sebebiyle Türk yatırımları için 
önerilmektedir. Ayrıca Varna ve Silistra hem büyük şehir olmaları hem de söz konusu teşvik bölgelerine dahil 
olmaları nedeniyle yatırım ve ticaret yapacaklara önerilmektedir. Şumnu, Stara Zagora, Harmanlı da Türk 
yatırımcılarımızın ilgisini çeken ve potansiyel vaad eden bölgeler olarak öne çıkmaktadır. Plovdiv-Sofya ile 
Plovdiv-Haskovo arasındaki yol ve çevresi ise özellikle lojistik yatırımları için önemli stratejik bölgelerdir. 
  
Dış Ticaret İstatistikleri 



*  İkili Anlaşma ve Protokoller, KEK Toplantıları 
- Bulgaristan ile Türkiye Arasındaki mevcut ve sona eren Anlaşmalar:  
- Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması (1979) (Fesh edilmiştir) 
- Ticaret ve Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşması (1994) 
- Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (1994) 
- Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması (1994) 
- Turizm İşbirliği Anlaşması (1997) 
- Serbest Ticaret Anlaşması (1998) (Sona ermiştir) 
- Enerji ve Altyapı Alanlarında İşbirliği Anlaşması ve Protokolu (1998) 
- Uzun Vadeli Sözleşme (1999) 
- İkili Hava Ulaştırma Anlaşması (2004) 
- Deniz Ticareti Taşımacılık Anlaşması (2004) 
- Bulgaristan, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren Türkiye ile AB arasında bir gümrük birliği oluşturan 1/95 sayılı 
 Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) ile Tarım ürünlerine ilişkin Rejim hakkındaki 1/98 sayılı OKK’nın ve Türkiye-AB 
Kömür-Çelik Serbest Ticaret Anlaşması’nın ve diğer tüm Türkiye-AB hukuki düzenlemelerinin bir parçası haline 
gelmiştir 
- Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması (2004) (İç onay prosedürleri devam etmektedir) 
- Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi ve Metroloji Alanlarında Danışma ve 
İşbiriliği Mekanizması Tesis Edilmesine Dair Mutabakat Zaptı (2009) (İç onay prosedürleri devam etmektedir) 
  
- Türkiye-Bulgaristan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) XVII. Dönem Toplantısı 24-25 Ocak 2007 tarihlerinde 
Sofya’da gerçekleştirilmiştir. Türk heyetine Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen başkanlık etmiştir. 
 
Ticari İlişkilerde Bilinmesi Gerekli Genel Konular 
  
Bulgaristan’da İş Yapmak İsteyenler İçin Pratik Bilgiler:  
  
* Ücretler 
Bulgaristan’da “Asgari Ücret” 1 Ocak  2009’den itibaren 240 levadır. 2010 yılında asgari ücret değişmemiştir. 
2009 yılında ortalama aylık ücret 591 leva (302 Euro) olmuş, Aralık 2009 ortalaması ise 625 leva (320 Euro) 
olarak gerçekleşmiştir. 
  
* Vergi ve Sigorta 
2010’dan itibaren sosyal güvenlik ve sağlık sigortası işveren payı aylık ücretin % 17’dir, çalışan payı ise % 12,1’dir. 
KDV oranı tüm ürünler için % 20’dir. 
Kurumlar vergisi oranı % 10’dur. 
Gelir vergisi oranı % 10’dur. 
  
İşsizlik oranı, Bulgaristan genelindeki işsizlik oranının % 35’ini geçen Belediyelerde kurulan imalat sanayi 
işletmelerinde belli şartlar yerine getirildiği takdirde vergiden muafiyet söz konusu olabilmektedir. 
  
* Elektrik ve Su 
Bulgaristan çapında faaliyet gösteren üç elektrik dağıtım şirketinin uyguladığı fiyat tarifelerine aşağıda verilen 
linklerden ulaşılmaktadır: 
Bulgaristan genelinde su fiyatları belediyelere göre değişim göstermektedir. Sofya’da sanayi kullanımı için suyun 
metre kübü, KDV dahil, 0,915 EUR – 1,099 EUR arasında değişmektedir. 
Cez Bulgaria 
http://www.cez.bg/en/prices/electricity-prices.html 
E.ON Bulgaria 
http://www.eon-bulgaria.com/english/customers/business_customers/products_prices/index.htm  
EVN Bulgaria 
http://www.evn-ep.bg/de/businesskunden/stromtarife.asp 
  
* Kira ve Satış 
Sofya’da ofis kiraları Şubat 2010’da metre kare başına aylık 4 EUR - 12 EUR arasında değişmektedir. 
Sofya’da ofislerin satış fiyatı Şubat 2010’da metre kare başına 650 EUR – 2.800 EUR arasında değişmektedir. 
  
* Kur 
17 Mayis 2010 tarihi itibariyle 1 USD = 1,5838 BGN 
1 Ocak 1999 tarihinden itibaren 1 EUR = 1,95583 BGN olarak sabitlenmiştir 

http://www.cez.bg/en/prices/electricity-prices.html
http://www.eon-bulgaria.com/english/customers/business_customers/products_prices/index.htm
http://www.evn-ep.bg/de/businesskunden/stromtarife.asp


  
Bulgaristan ile Türkiye Arasındaki Anlaşmalar 
- Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması (1994) 
- Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (1994) 
- Serbest Ticaret Anlaşması (1999). Bu anlaşma uyarınca Sanayi ürünlerinin ticaretinde iki taraf da gümrük vergisi 
almamaktadır. Tarım ürünleri içinse tercihli  vergi oranları uygulanmaktadır. 1 Ocak 2007 tarihinde Bulgaristan’ın 
AB’ye tam üye olması ile birlikte bu anlaşma hükümlerinin yerini Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği 
hükümleri almıştır. 
  
Şirket Türleri 
Bulgaristan’da % 100 yabancı sermayeli şirket kurulabilmektedir. Bulgaristan’da yabancı ortaklarla kurulan 
şirketler Bulgar ortağı olsun ya da olmasın Bulgar şirketi olarak kabul edilir ve Bulgaristan Ticaret Kanununa göre 
faaliyette bulunabilirler. Yabancıların kuracağı şirket ya limited ya da anonim şirket statüsünde olabilir. Her ikisi 
de sermayedarlarına sınırlı sorumluluk yüklemektedir. 
  
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) 
  
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) 
  
Şirket Kuruluşu 
Bulgaristan’da 2007 yılının sonuna kadar şirket kuruluşu bölgesel mahkemelere başvurularak mahkeme kaydıyla 
yapılmaktaydı. Ancak, yürürlüğe giren yeni Ticaret Sicili Kanunu gereğince, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren 
Bulgaristan’da firma kuruluşuna ilişkin farklı bir prosedür uygulamaya konulmuştur. Bu tarihten itibaren firma 
kayıtları ülke genelinde tek ticaret sicili tutmakla görevli kılınan Kayıtlar Ajansı’na başvurularak tek gişede 
yapılmaktadır. Başvuru, firma yetkili temsilcisinin bir bildirgeyi doldurması ve kanunun öngördüğü belgeleri 
bildirgenin ekinde ibraz etmesiyle gerçekleşmektedir. Kanunda aksi bir durum öngörülmedikçe firma kaydı 
başvuru gününü takip eden çalışma gününün mesai bitimine kadar yapılmaktadır. Ticaret siciline kaydın yapıldığı 
anda firmaya Bireysel Tanımlama Kodu verilmektedir. Mevcut olan firmaların ise üç yıl içerisinde, 2010 yılının 
sonuna kadar, Kayıtlar Ajansı’na başvurarak kayıtlarını yenilemeleri gerekmektedir. Söz konusu kayıt 
yenilemeleri ücretsizdir. Ticaret sicili kamuya açıktır. 
  
LTD şirket (OOD) kuruluşu için başvuruda gerekli olan belgeler: 
Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (Yönetici veya yöneticiler tarafından ibraz edilir) 
Şirket kuruluş sözleşmesi 
Şirkete ortak olan tüzel kişinin varlığını ve milli kanunlara göre söz konusu tüzel kişiyi temsil etme yetkisini haiz 
kişileri beyan eden belge (kurucu tüzel kişi yabancı ise veya kurucu tüzel kişi ticaret siciline kayıtlı değil ise) 
Kurucu tüzel kişinin ilgili organının 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) 
Özel yasaların gerektirdiği diğer belgeler 
LTD şirket kuruluşu için başvuruda 160 leva ticaret siciline kayıt ve 50 leva şirket adı alma ücreti ödenmektedir. 
  
Anonim şirket (AD) kuruluşu için başvuruda gerekli olan belgeler: 
Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ibraz edilir) 
Tüzük, kuruluş sözleşmesi (tek kişilik AD kuruluşunda) 
Ticaret Kanunu’nun 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 
Genel Kurulun şirket temsilcileri seçme toplantısı tutanağı 

http://www.dtm.gov.tr/pazaragiris/k-yktk/bulgaristan.htm


Tüzel kişiliği haiz kurucularda yetkili organlarının AD kuruluşunda yer alma kararı 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve kuruluş aşamasında hisse beyan eden kişilerin bir listesi 
Kurucuların Ticaret Kanunu’nun 160. maddesi 2. fıkrası gereğince düzenlenledikleri beyannameler 
Yönetim organları üyelerinin noter tasdikli görev kabulleri ve Ticaret Kanunu’nun 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 
Yatırılan sermayeyi gösteren belge (en az 50.000 leva) 
Özel yasaların gerektirdiği diğer 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 1.700 
leva ticaret siciline kayıt ve 50 leva şirket adı alma ücreti ödenmektedir. 
  
Yabancıların Yasal Statüleri 
Yabancıların Bulgaristan’daki yasal statüleri Anayasa, Yabancı Uyruklular Kanunu (1998) ve bu Kanunun 
Uygulama Yönetmeliği ile Vizelerin Verilmesine Dair Genelge hükümleri ile düzenlenmektedir. Bu alandaki 
Bulgar mevzuatının genelde AB’nin ilgili mevzuatıyla uyumlu olduğu söylenebilir. 
  
Bulgar Anayasası, aksi kanunla öngörülmediği müddetçe, yabancıların Bulgar vatandaşları ile aynı kanuni 
haklardan faydalanmasını ve aynı yasal yükümlülüklere tabi olmasını öngörmektedir. 
  
Bulgar mevzuatına göre yabancıların hakları aşağıdaki alanlarda sınırlandırılmıştır: 
  
Mülkiyet hakları: Yabancılar, yasal miras dışında toprak mülkiyetine hak kazanamazlar. Bulgaristan’ın AB üyeliği 
ile birlikte AB vatandaşlarına bu konuda kısıtlı istisnalar tanınmaktadır. 
  
Mesleki haklar: Yabancılar devlet memuru, gümrük memuru veya Dışişleri Bakanlığı memuru olarak istihdam 
edilemezler. Patent ofisinde, Elektronik Medya Konseyi vb. kuruluşlarda çalışamazlar, noter olamazlar. 
  
Bütün yabancılar Bulgaristan’a girişlerinde ziyaret amaçlarını ve kalacakları adresi beyan etmek zorundadır. 
  
Yabancıların Bulgaristan’a Girişleri 
Aksi bir anlaşma ile belirlenmedikçe tüm yabancılar Bulgaristan’a girişleri ve burada ikamet etmek için vize temin 
etmek zorundadırlar. 
  
* Vize Türleri 
Geçerli bir vize dahi Bulgaristan’a giriş garantisi vermeyebilir. Sınır kontrol görevlileri yabancının ülkeye kabulü 
için gerekli şartlara sahip olup olmadığı konusunda nihai karar verme yetkisine sahiptir. 
  
Yabancı Uyruklular Kanunu vize türlerini “transit vize, kısa süreli vize ve uzun süreli vize” olmak üzere üçe 
ayırmaktadır: 
  
Transit vize 24 saat içinde Bulgaristan üzerinden başka bir ülkeye transit geçecek kişiler için gereken vize 
türüdür. 
  
Kısa süreli vize bir yabancının altı aylık bir süre içinde toplamda 90 günden fazla kalmamak kaydıyla bir defalık 
veya çok sayıda giriş yapabilmesini sağlar. 
  
Uzun süreli vize yabancı uyruklunun Bulgaristan’a giriş yapıp sonrasında uzun süreli veya süresiz ikamet izni için 
başvurmasına el veren vize türüdür. Bu vizenin geçerliliği altı aydır ve sahibine 90 güne kadar oturum izni sağlar. 
  
Tüm vize başvuruları ilgili bir Bulgar diplomatik misyonuna veya konsolosluğuna yapılmalıdır. 
  
* Vize Muafiyet Kuralları 
Bazı devletlerin vatandaşları Bulgaristan’a vize gerekmeksizin girebilmektedir. İrlanda ve İngiltere hariç AB üyesi 
devletlerin vatandaşları her bir altı aylık sürede 90 güne kadar sürecek kalışları için vizeye ihtiyaç duymazlar. 
Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, İrlanda, İngiltere, Kanada, ABD ile İsviçre vatandaşları ise kalışları her bir altı 
aylık dönemde 30 günü geçmemek kaydıyla vizeye tabi değildirler. Süreler ilgili kişinin Bulgaristan’a ilk girdiği ve 
pasaportuna işlenen tarihten itibaren başlar. 
  



* İkamet İzinleri 
İkamet izinleri ülkede üç aydan daha fazla kalmaya niyetli yabancılar için verilmektedir. Bazı ülke vatandaşları 
(örneğin, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, İrlanda, İngiltere, Kanada, ABD ve İsviçre vatandaşları) için bu süre 
bir aydır. 
  
İki tür ikamet izni bulunmaktadır: 
Uzun süreli ikamet izinleri – en çok bir yıla kadar, 
Süresiz ikamet izinleri – sürekli bir oturum izni sağlar. 
  
Uzun süreli ikamet izinleri verilmesinde en sık rastlanılan gerekçeler şunlardır: 
Yabancı uyruklu kişi bir Bulgar şirketinin yönetim veya gözetim (supervisory) kurulunun üyesidir. 
Yabancı uyruklu kişi Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası (BCCI)’na 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. 
  
Bir yabancının ikamet iznine başvurabilmesi için öncelikle uzun süreli bir vize temin etmesi gerekmektedir. 
  
Uzun süreli ikamet izni başvurularında aranan genel belgeler: 
Başvuru sahibine ait geçerli bir pasaport, 
Başvuru sahibinin Bulgaristan’da kalacağı süre boyunca ikamet edeceği bir yeri temin ettiğine dair kanıtlar 
(örneğin kira kontratı), 
Standart başvuru formu, 
Gerekli yasal ücretleri yatırmış olduğuna dair belgeler, 
Başvuru sahibinin Bulgaristan’da kalacağı süre boyunca doğacak maliyetleri karşılayabilecek mali kaynaklara 
sahip olduğunu gösteren kanıtlar. 
  
Uzun süreli ikamet izni başvurusu uzun süreli vizenin süresinin dolmasına en az 7 gün kalmışken “Yabancı 
Uyruklular İdari Kontrol Ofisi (FNACO)”ne yapılmalıdır.  Uzun süreli ikamet izni şartlara göre yenilenebilir. 
Başvuru sahibi Bulgaristan topraklarında veya AB üyesi ülkelerden birinde bir önceki takvim yılı içinde ikamet 
etmedi ise yenileme talebi reddedilebilir. 
  
Bulgaristan Cumhuriyeti sınırları içerisinde ya da başka AB üyesi ülkelerinde kesintisiz olarak 12 ay ikamet 
etmeyen yabancıların devamlı ikamet hakkı veren kimlik kartlarının süreleri uzatılmayacak ya da devamlı ikamet 
hakları ellerinden alınacak. 
Madde 6’daki “mevcut takvim yılı içinde en az 6 ay ve bir gün” ibaresi “veya başka AB ülkesinde 12 kesintisiz ay 
boyunca” ibaresi ile değiştirilmektedir  /25. madde 1. fıkra, 6, 7 ve 8. bendlerde düzenlenen izinli sürekli oturum 
durumları hariç/. 
  
7 Mayıs 2009 tarihinde “Bulgaristan Cumhuriyetindeki Yabancılar Kanunu”nda yapılan değişikliklere göre; 
Bulgaristan vatandaşı olmayan her yabancı 1.000.000 leva yatırım yaptığı ya da mevcut yatırımlarını söz konusu 
rakamla yükselttiği takdirde, oturum hakkı veren kimlik kartı alabilir. Bu yatırım aşağıdaki alanlarda olabilir: 
a)      Denetlenen Bulgar pazarlarında Bulgar ticari kuruluşları hisseleri, 
b)      Hisse senetleri ve hazine bonoları, 
c)      Özelleştirme Kanunu doğrultusunda % 50’sinden fazlası devletin ya da belediyelerin sahip olduğu Bulgar 
ticari kuruluşuna ait mal-mülkte kullanım hakkı, 
d)     Özelleştirme Kanunu doğrultusunda devletin ya da belediyelerin sahip olduğu Bulgar ticari kuruluşlarında 
hisse payı, 
e)      Bulgar fikri mülkiyeti, 
f)       Bulgaristan Cumhuriyeti sınırları içerisinde imtiyaz anlaşmaları hakkı 
veya denetlenen pazarlarda hisse satışları olmayan Bulgar ticari kuruluşlarına, en az 6.000.000 leva yatırım 
yapanlar. 
  
Aynı Kanun ile yapılan değişiklikler neticesinde, “Bulgaristan Cumhuriyeti sınırları içerisinde ya da başka AB üyesi 
ülkelerinde kesintisiz olarak 12 ay ikamet etmeyen yabancıların devamlı ikamet hakkı veren kimlik kartlarının 
süreleri uzatılmayacak ya da devamlı ikamet hakları ellerinden alınacaktır.” Daha önceki Kanun’da  ikamet izninin 
uzatılabilmesi için Bulgaristan’da “mevcut takvim yılı içinde en az 6 ay ve bir gün” zorunluluğu bulunmakta idi. 
  



Uzun süreli ikamet izni sahibi yabancı Bulgar vatandaşlarına tanınan her türlü haktan yararlandığı gibi, onların 
tabi olduğu yükümlülüklere de tabi olur. Örneğin, Bulgar işveren tarafından istihdam edilebilir, sosyal güvenlik 
tazminatı alabilir ve sağlık sigortasından faydalanabilir. 
  
* Çalışma İzinleri 
Aksi kanunda belirtilmediği müddetçe, yabancılar Bulgaristan’da ancak bir çalışma izni aldıktan sonra 
çalışabilirler. 
  
Çalışma izni yerel işveren tarafından talep edilir ve İstihdam Ajansı tarafından verilir. Bir takım hukuki şartların 
yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Çalışma izinleri bir yıldan daha uzun bir sure için verilmez. Bazı şartlarda 
en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Çalışma izni temini için öncelikle yabancı uyruklunun bir uzun süreli vize sahibi 
olması gerekmektedir. Kısa süreli vize sahibi olanlar Bulgaristan’da iş arayamaz ve çalışma izni için 
başvuramazlar. 
  
Bulgaristan’da çalışma izni alma zorunluluğu bulunmayan yabancı uyruklular 
Aşağıda ana kategorileri sayılan yabancı uyruklu kişiler Bulgaristan’da bir çalışma iznine ihtiyaç duymaksızın 
çalışabilirler. 
  
Şirketlerin veya yabancı tüzel kişiliklerin şubelerinin müdürleri, 
Yerel şirketlerin bir iş ahdiyle istihdam edilmemiş İdari Kurul veya Yönetim Kurulu üyeleri, 
Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası (BCCI)’na kayıtlı bir yabancı firmanın ticari temsilcisi, 
Bulgaristan’da süresiz ikamet iznine sahip olanlar. 
  
Bulgaristan’da çalışma izni olmadan kısa süreli görevlendirme ile çalışabilecek yabancı uyruklular 
Kendi yabancı işvereni tarafından Bulgaristan’a bir iş seyahatine gönderilen yabancı uyruklular ile 
Bir yıllık bir süre içinde toplam üç ayı geçmemek kaydıyla Bulgaristan’da görevlendirilen yabancı uyruklular. 
  
Bu görevlendirme aşağıdaki özelliklerden birini kapsamalıdır: 
İthal edilmiş bir makine veya ekipmanın kurulumu veya garantili onarımı, 
Bir ekipmanın işletiminin eğitimi veya sipariş edilmiş ekipman, makine veya diğer bir benzer kalemin teslimi, 
Bir lisans sözleşmesi kapsamında eşyanın tedariki için ihracat kontratının bir parçası olarak eğitim, 
Yabancı bir tur operatörü ile bir Bulgar tur operatörü veya otel işletmesi arasında mevcut turist hizmet 
sözleşmesinin yerine getirilmesinin koordinasyonu ve kontrolü. 
  
Diğer tüm kategoriler için çalışma izni zorunludur. Çalışma izni genelde kanunun tüm şartların karşılandığı 
takdirde verilmektedir. (Örneğin, bir işletmede yabancı ve Bulgar çalışan sayıları arasında 1/10 oranı 
bulunmalıdır.) 
  
Çalışma izninin gerekmediği hallerde dahi işveren yabancı uyruklu çalışanlarını istihdam ettiği günden itibaren üç 
gün içerisinde Milli Gelirler Ajansına kayıt ettirmelidir. 
  
* Türk Vatandaşlarının Bulgaristan’a Giriş ve Bulgaristan’dan Transit Geçişlerinde Tabi Oldukları Düzenlemeler 
  
İki ülke vatandaşlarının tabi olduğu vize düzenlemesi 10 Mart 1993 tarihli Vize Anlaşması’na dayanmaktadır. 
Türk vatandaşlarının Bulgaristan’a giriş ve bu ülkeden transit geçiş için Bulgaristan’ın Ankara, İstanbul veya 
Edirne diplomatik misyonlarına veya konsolosluklarına vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Sadece 
diplomatik pasaport ile hizmet pasaportu hamilleri Bulgaristan’a yapacakları bir aya kadar ikamet süreli 
seyahatlerinde vizeden muaftır. Hususi (Yeşil) ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri ise vizeye tabidir. 
  
10 Mart 1993 tarihli Vize Anlaşması’nı tadil eden 23 Mart 2007 tarihli Anlaşmanın ilgili hükümleri uyarınca; 
  
Schengen Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Sözleşmenin Akit tarafları veya Avrupa Birliği üyesi devletler 
tarafından düzenlenen vizeler ya da Schengen Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Sözleşmenin Akit Tarafları ve 
Avrupa Birliği üyesi devletler veya İsviçre veya Lihtenştayn tarafından tanzim edilen ikamet izinlerine sahip 
geçerli umuma mahsus pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Bulgaristan Cumhuriyeti 
topraklarından 5 (beş) günü aşmamak kaydıyla vizesiz olarak transit geçiş yapabilirler. Bu transit geçiş Türkiye 
Cumhuriyeti’nden söz konusu vize veya ikamet tezkeresini düzenleyen devlete olabileceği gibi, bahsekonu 
devletten Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik de olabilir. 
Bulgaristan Cumhuriyeti’nin diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri, Bulgar gerçek ve tüzel kişileriyle sürekli 
ticari ve ekonomik ilişkileri olan ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine önemli katkıları olan Türkiye 



Cumhuriyeti vatandaşı işadamlarına, 1 (bir) yıla kadar geçerli, her 6 (altı) ay içinde 90 (doksan) günü aşmamak 
kaydıyla (ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır) kısa kalışlı çok girişli vize ita edecektir. 
  
 Ticari Engeller (Sektörel) 
Bulgaristan’da Ticaret Müşavirliğimizce tespit edilmiş bir ticari engel bulunmamaktadır. 
  
İthalat Mevzuatı 
 
Genel Olarak Gümrük Vergileri 
AB üyeliğinin ardından Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin bir tarafı haline gelen Bulgaristan ile Türkiye arasında 
gümrük birliği kapsamı sanayi ürünlerinin ticaretinde gümrük vergisi alınmamaktadır. Tarım ürünleri içinse 
AB’nin Türk tarım ürünlerine uyguladığı tercihli vergi oranları uygulanmaktadır. 
  
Gümrük vergi oranları http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN internet adresindeki 
AB’nin TARIC sayfasından öğrenilebilmektedir. 
  
KDV ve Diğer Vergileri 
KDV oranı tüm ürünler için % 20’dir. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren kurumlar vergisi oranı % 10’dur. Ancak 
işsizlik oranı, Bulgaristan genelindeki işsizlik oranının % 35’i geçen Belediyelerde kurulan işletmelerde aşağıdaki 
koşulların tümünün sağlanması durumunda vergiden muafiyet sözkonusu olabilir. 
Çalışanların % 80’i sözkonusu belediye hudutları içinde ikamet etmelidir. 
Vergi muafiyetinin sağlanacağı yıl şirketin herhangi bir vergi veya sosyal sigorta primi borcunun olmaması 
gerekmektedir. 
Şirketin varlıklarının muaf tutulan vergi miktarı kadar artırılması ya da vergi miktarı tutarında bir meblağın bir 
sonraki yıl işçilere yapılan ödemeler için kullanılması gerekmektedir. İşsizlik oranlarındaki değişiklikler, bu hakkı 
kazanmış firmanın takip eden 5 yıl boyunca hak kullanımını engellemez. 
Aşağıda sıralanan ürünlenlerde çeşitli oranlarda Özel Tüketim Vergisi alınmaktadır. 
Alkol ve alkollü içecekler, 
Tütün mamülleri, 
Enerji ürünleri ve elektrik enerjisi 
  
Gelir Vergisi Oranları 
2008 yılından itibaren gelir vergisi oranı % 10’dur. 
  
KDV İadeleri 
Bulgaristan’da KDV iadelerinden AB üyesi olmayan ülke vatandaşları, karşılıklılık ilkesi dikkate alınarak 
yararlandırılır.  Bu kapsama Türk vatandaşları (gerçek kişiler) da dahil edilmiştir. Ancak Türk tüzel kişilikleri 
(şirket, dernek, kurum vb.) henüz bu imkandan faydalanamamaktadırlar. Bir başka ifade ile bir Türk TIR sürücüsü 
kendi adına yaptığı harcamalara ilişkin KDV iadesinden faydalanabilirken, Türk nakliye firması yararlanamaz. Türk 
vatandaşlarının KDV iadelerini alabilmeleri aşağıdaki şartlara bağlıdır:  
1-      Hepsi bir yerde ve bir faturada/fişte olmak kaydıyla yapılan alışverişin tutarının en az 150 Euro olması, 
2-      Alışveriş yapılan yerde geçerli bir pasaport arz edilerek bir “KDV İadesi Talebi Belgesi”nin doldurtulması, 
3-      Pasaport, fiş/fatura ibraz edilerek ve alınan eşya ile birlikte Bulgaristan Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmiş 
ülke içindeki, havaalanı, liman ve karayolu sınır kapılarındaki temsilciliklere KDV İadesi Talebi Belgesinin 
onaylatılması. 
  
Bu koşulların yanısıra dikkat edilecek hususlar:  
- Söz konusu işlemler yolcunun AB topraklarını terkettiği en son gümrük kapısındaki/havaalanındaki gümrük 
müfettişince onaylanmalıdır. Eşya ile birlikte AB toprakları terkedilmeden vergi iadesinden faydalanılamaz. 
(Örneğin Kapıkule/Kapitan Andrevo’dan Türkiye’ye, Kalotina’dan Sırbistan’a çıkış yapılıyorsa faydalanılır). Ancak, 
Sofya’dan Almanya'nın Frankfurt kentinde aktarma yaparak AB dışındaki bir havaalanına uçakla yolculuk edecek 
- Türk vatandaşı gümrük onay işlemini ancak Frankfurt’ta yaptırabilir. 
- KDV İadesi başvurusu harcamanın yapıldığı/fatura-fiş tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde yapılmalıdır. 
- Alkol, tütün ve tütün mamülleri ile yakıt için yapılan harcamalarda KDV iadesi yapılmaz. 
İade doğrudan işlemler bittikten sonra ilgili kişiye gümrüklerde yapılabildiği gibi, bilahare kişinin belirteceği bir 
banka hesabına aktarma yoluyla da yerine getirilebilir. 
  
 
 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN


 
Genel Olarak Ticari Uygulamalar-İthalat Denetimleri, İzinleri ve Sertifikasyon Gerekleri 
  
Bulgaristan, BM Güvenlik Konseyi, AB ve AGİT kararları ile uyumlu bir şekilde silah ve silahlara ilişkin ekipmanın 
satış ve tedariğinde yasak veya gözetim uygulamakta ve ayrıca silah ve muhtemel ikili kullanımı olan mal ve 
teknolojilerin dış ticaretini kontrol etmektedir. 
  
Bunun yanısıra bazıları aşağıda sayılmış olan uluslararası konvansiyon ve anlaşmalar çerçevesinde üstlenilen 
yükümlülüklerden kaynaklanan yasak ve gözetim uygulanması da söz konusudur: 
- Nesli Tükenmekte Olan Yabani Bitki ve Hayvanların Ticaretine İlişkin Washington Konvansiyonu (CITES); 
- Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Konvansiyonu; 
- Ozon Tabakasının Korunmasına İlişkin Montreal Protokolü; 
- Bazı Tehlikeli Kimyasal Maddelerin ve Böcek İlaçlarının Uluslararası Ticareti İçin Gerekçelerle Uygunluğu 
- Önceden Sağlanmış Mutabakata İlişkin Prosedür Hakkında Roterdam Konvansiyonu; 
- Uyuşturucu Maddelere İlişkin 1961 BM Konvasiyonu, 1972 Konvansiyonu ve 1988 Viyana Konvansiyonu. 
  
Aşağıda sayılmış olan durumlarda Bulgaristan’da kayıt, lisans ve izin rejimleri uygulanmaktadır: 
 Mal ihracatı: 
Nükleer Enerjinin Tehlikesiz Kullanımı Kanununun hükümlerine uygun bir şekilde  ihracatı gerçekleşecek nükleer 
maddeler, radyoaktif maddeler ve diğer iyonize edici ışınım kaynakları; 
Patlayıcı Madde, Ateşli Silahlar ve Mühimmatın Kontrolüne İlişkin Kanuna göre ihracatı yapılacak patlayıcı 
madde, ateşli silahlar ve mühimmat; 
Biyolojik Çeşitlilik Kanunu, Şifalı Bitkiler Kanunu ve Ormanlar Kanununa göre ihracatı yapılacak yabani bitkliler ve 
müstahzarları; 
Orman Kanununa göre ihracatı yapılacak yabani mantarlar; 
Orman Kanununa göre ihracatı yapılacak işlenmemiş odun ve yakacak odun; 
Çevreyi Koruma Kanununa göre ihracatı yapılacak yabani hayvanlar ve müstahzarları, midye, deniz ve kara 
salyangozu, kurbağa; 
Avlanma ve Av Hayvanlarının Korunması Kanununa göre ihracatı yapılacak canlı av hayvanları ve genetik 
maddeleri, avda elde edilenler, av hayvanlarından boynuz ve diğer ürünler; 
Kültürel Anıtlar ve Müzeler Kanununa göre ihracatı yapılacak taşınabilir kültürel anıtlar 
  
Mal ithalatı: 
Nükleer maddeler, radyoaktif maddeler ve diğer iyonize edici ışınım kaynakları; 
Patlayıcı Madde, Ateşli Silahlar ve Mühimmat Kontrolüne İlişkin Kanuna göre ithalatı yapılacak patlayıcı madde, 
ateşli silahlar ve mühimmat; 
Biyolojik Çeşitlilik Kanununa göre ithalatı yapılacak ve Bulgaristan’da bulunmayan bitki ve hayvan türleri; 
Menkul kıymetlerin kullanımına benzer kullanımı olan halka arz edilecek poligrafik ürünler; 
Bitkileri Koruma Kanununa göre ithalatı yapılacak bitki koruma ürünleri; 
Tıpta İlaçlar ve Eczaneler Kanununa göre ithalatı yapılacak tıbbi ilaçlar; 
Veterinerlik Faaliyeti Kanununa göre ithalatı yapılacak veterinerlik ürünleri; 
Avlanma ve Av Hayvanlarının Korunması Kanununa göre ithalatı yapılacak canlı av hayvanları ve genler, 
  
Doku ve Hücre Nakli Kanununa göre insan dokuları ve hücrelerinin uluslararası değişimine ilişkin izin rejimi 
uygulanmaktadır. 
  
Genetik Değişim Geçirmiş Canlılar Kanununa göre ürün veya ürünün içerisinde bulunan madde olarak genetik 
değişim geçirmiş canlıların ithalatı, ihracatı ve transit geçişlerinde izin rejimi uygulanmaktadır. 
  
Yerli piyasaya sürülecek tekstil ürünleri için bazı şartlar aranmaktadır. Söz konusu ürünlerin etiketleri ve adlarına 
ilişkin şartlar yönetmelikle düzenlenmektedir. 
  
Gümrük idaresi, aşağıda sayılmış olan ve çeşitli merciilerce verilen belgelerin denetimini yapmaktadır: 
Hububat ithalatı ve ihracatı esnasında, “Hububatın Depolanması ve Ticareti Kanununa” göre istenen sertifika; 
Böcek ve kemirgenlerin beraberinde taşınabilecek bitki, bitkisel ürünler ve diğer mallar için bitki sağlığı 
sertifikası; 
Canlı hayvan, hayvansal ürünler, ek madde ve yemlerin ithalatı ve ihracatında istenen veterinerlik izni ve 
veterinerlik sertifikası; 
Şarap, ispirto, destile maddeler, ispirtolu içecekler ile üzüm ve şarap ürünleri ithalatında test ve analiz belgeleri; 
İşlenmemiş elmasların ithalatı, ihracatı ve transit geçişinde, Kimberly Süreci çerçevesinde sertifika; 



  
İthalatta aranan standartlar, teknik gereklilikler ve sertifikalar 
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. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’nın www.dtm.gov.tr internet sayfasında “teknik düzenlemeler” kısmına bakınız. 
  
Gümrük idaresi, AB’nin, ürünlerin güvenlik koşullarına uygunluk kontrolüne ilişkin 339/93 sayılı Kararı’nın 
şartlarının 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 tabi olacak mallar hakkında önceden bilgilendirildiğinde, 
Gümrükler Kanununun 78/a maddesi hükümlerini söz konusu mallar için uygulamaktadır. Bu çerçevede, 
Metroloji ve Teknik Denetim Devlet Ajansı, Tüketicileri Koruma Komisyonu, Sağlık Bakanlığı’nın ihtisaslaşmış 
devlet sağlık kontrolü organları, Milli Bitki Koruma Servisi, Tarım ve Gıda 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. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için Türkiye Cumhuriyeti Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı’nın http://www.tarim.gov.trinternet adresinden ve Bulgaristan Cumhuriyeti Tarım ve Gıda 
Bakanlığı Veterinerlik Servisi’ninhttp://www.nvms.government.bg/index.php adresinden yararlanabilir. 
  
  
Tarım Ürünü İthalatı ve Bitki Sağlığı Kontrolleri 
Bitki sağlığı kontrolü sınır kapılarında ürün Bulgaristan topraklarına girer girmez Tarım ve Gıda Bakanlığı’na bağlı 
Bitki Koruma Ulusal Servisi tarafından gerçekleştirilir. Aşağıdaki ürünler bitki sağlığı kontrolüne tabidirler: 
  
Tohumlar ve fideler dahil olmak üzere tüm bitkiler, 
Bitkisel ürünler, 
Besin takviye (nutrient media) ürünleri, 
Bitki koruma preparatları, 
Bitki nakliye vasıtaları, 
Bitki paketleri. 
  
Tarım ürünlerinin ithalatı esnasında, ihraçatcı ülkeden alınacak Bitki Sağlığı Sertifikası ile Bulgaristan’daki Bölge 
Bitki Koruma Servisinden (BBKS) alınacak “ithalat belgesi” aranmaktadır. Gerçek ve tüzel kişiler “İthalat  belgesi” 
alma hakkına sahip olup, bu konuda bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak tüm gerçek ve tüzel kişilerin tarım 
ürünleri ithalatı yapmadan önce BBKS’ne kayıt olması gerekmektedir. 
  
“İthalat belgesi” nin alınabilmesi için ithalatçı kayıt numarasının ibrazı  ile ithalatçının yazılı beyannamesi yeterli 
olmaktadır. Söz konusu ithalat belgesi düzenlenmesini takiben BBKS tarafından sınırdaki müfettişlere 
gönderilmektedir. 
  
“İthalat belgesi” bir günde düzenlenmekte olup “İthalat belgesi” alınması için ithalatın gerçekleşmesinden en az 
iki gün önce BBKS beyanname verilmesi  gerekmektedir. Beyannamenin verildiği gün malın ithal edilmesi söz 
konusu ise ekspres “İthalat Belgesi” düzenlenmekte ve bir ek ücret tahsil edilmektedir. Belge, düzenlendikten 
sonra sınır kapısına gönderilmektedir. 
  
Kontrollerle ilgili alınan ücret ve tarifeler “Tarım ve Gıda Bakanlığı Bitki Koruma Servisi tarafından tahsil edilecek 
ücret tarifesi” genelgesiyle belirlenir. 
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Fındık, antep fıstığı, yerfıstığı, kuru incir ve üzüm gibi kuruyemişlerin aflatoksin denetimi ise Sağlık Bakanlığı sınır 
birimlerince gerçekleştirilmektedir. 
  
Veterinerlik Kontrolleri 
Tüm hayvansal ürünler ile su ürünlerinin veterinerlik kontrolleri Bulgaristan sınır kapılarında Tarım ve Gıda 
Bakanlığı’na bağlı Ulusal Veterinerlik (NVMS) Servisi tarafından icra edilmektedir. Bu kontroller: 
belge incelemesi, 
ürün kimlik incelemesi, 
fiziki konrol, 
nakliye vasıtasının incelenmesi ve 
nakliye vasıtasının dezenfeksiyonunu kapsamaktadır. 
Veterinerlik ürünlerinin ithalatı ancak: 
NVMS Sınır denetmenlerine NVMS Genel Müdürü imzalı veterinerlik tıbbi ihracat lisansı ulaştıysa, 
bu ürüne ait, diğer tüm fatura vb. ihracat evraklarına ek olarak ihracatçı ülke yetkili organları tarafından 
onaylanmış orjinal veterinerlik sertifikası varsa, 
veterinerlik kontrolleri olumlu bir şekilde sonuçlandıysa, 
bu ürün, Veterinerlik Kanunu’nun 47. maddesi 1. paragrafı gereğince herhangi bir kısıtlamaya tabi değil ise 
ve tüm veterinerlik ücretleri tahsil edilmiş ise izin verilir. 
  
Yaş Meyve ve Sebze İthalatı 
AB Komisyonunun 669/2009/EC sayılı “Bir Takım Yem ve Hayvansal Olmayan Gıdaların İthalat Denetimlerinin 
Artırılmasına Dair Komisyon Yönetmeliği”ne göre ülkemiz menşeli domates, biber, kabak ve armutlar %10 sıklıkla 
zirai ilaç kalıntısı tespiti için analize tabi tutulmaktadır. Söz konusu ürünlerin tamamı ise bahsi geçen Yönetmelik 
kapsamında Ortak Giriş Belgesi denetimine tabi bulunmaktadır. Bu denetimleri Bulgaristan Sağlık Bakanlığı Kamu 
Sağlığı Bölge Müfettişliği (RİOKOZ) yürütmektedir. 
  
Söz konusu Ortak Giriş Belgesinin her bir ürün için ayrı ayrı hazırlanması, ilk sayfasının Bulgarca ve eksiksiz olarak 
doldurulması ve araç gümrük kapısına gelmeden en az 24 saat öncesinden faksla gümrüğe bildirilmesi 
gerekmektedir. 
  
Diğer taraftan, numune alma ve laboratuvar alt yapısı Bulgar sınır gümrüğünde olmadığı için analize 
gönderilecek olan araçlar Sofya, Filibe veya Varna’ya yönlendirilmekte, buralarda numune alındıktan sonra, 
alınan numuneler analiz için laboratuvarın olduğu Plevne’ye gönderilmektedir. Analiz sonuçları gelinceye kadar 
nakliye araçlarının bir an önce hedef ülkeye ulaşabilmeleri için RİOKOZ ile varılan mutabakat çerçevesinde, 
araçlar numune verdikten sonra hedef ülkeye doğru hareket etmekte, orijinal belgeler analiz sonuçlandıktan 
sonra hızlı kargo ile ithalatçı firmanın adresine gönderilmektedir. Bu nedenle, araç sürücülerinin yanında gerekli 
test, belgelendirme ve kargo bedellerini karşılayabilecek yeteri kadar paranın bulunması önem arz etmektedir. 
  
Serbest Bölgeler ve Mevzuatı 
Ülkede her biri önemli ulaşım rotaları üzerinde kurulu 6 serbest bölge bulunmaktadır. İki tanesi Tuna üzerinde 
Vidin ve Ruse’dedir. Diğer iki serbest bölge, Trans-Avrupa otoyolu kesişim noktaları üzerinde bulunmaktadır. 
Bunlardan biri Bulgar-Sırp sınırı üzerindeki Dragoman, diğeri ülkenin Yunanistan ve Türkiye ile sınırları üzerindeki 
Svilengrad’dır. Ülkenin ikinci büyük şehri Filibe’de de bir serbest bölge bulunmaktadır. Ülkenin Karadeniz’deki en 
büyük limanı olan Burgaz’da da bir serbest bölge kurulmuştur. 
  
Bölgelerdeki olanaklar, kolaylıklar ve hizmetler depolama, paketleme, markalama dağıtım, re-eksport v.b. genel 
ticari faaliyetler için elverişli ve uygundur. Serbest bölgeler yalnızca belirli şartlarda üretim faaliyetleri için 
uygundur. (Örn: Dahilde işleme ve diğer gümrük rejimlerinin uygulanması sayesinde) 
  
Serbest bölgelerde genellikle KDV ve gümrük vergisi uygulaması bulunmamaktadır. Bölgelerin işleyişi Gümrük 
Kanunu ve 2242 numaralı Serbest Bölgeler Hakkında Kararname çerçevesinde yürütülmektedir. Gümrük 
Kanunu’na göre serbest bölgeler Bulgar gümrük sınırları dışındaki alanlar olup, sabit giriş ve çıkış noktaları 
bulunmaktadır. Serbest bölgelerin yasal statüsü Anonim Şirket’tir. 
 
* Ruse Serbest Bölgesi 
Ruse Serbest Bölgesi, ülkedeki en büyük serbest bölgedir. Tuna nehri kıyıları üzerinde kurulmuş olup, Ruse kenti, 
Ruse limanı ve Bulgaristan ve Romanya’yı birbirine bağlayan Danube Köprüsü’ne yakındır. Bölge, halihazırda, 
30.000 metrekarelik alana sahip 29 binayı, 20.000 metrekarelik  depolama alanını, bir demiryolu istasyonunun, 
petrol ürünleri deposunu v.b. içeren 370 bin metrekare endüstriyel alanı işletmektedir. 
  



 
Bölgenin sunduğu avantajlar şunlardır: 
Yabancı ülke menşeli mal ve hizmetler KDV ve gümrük vergilerinden muaftır. 
İyi gelişmiş bir altyapıya sahiptir. 
24 saat güvenlik hizmeti sunulmaktadır. 
Bankacılık, gümrük, muhasebe hizmetlerine ve hukuki hizmetlere erişim kolaydır. 
  
İletişim Bilgileri: 
71, Tutrakan Blvd., P.O.B. 107 
7000 Ruse, Bulgaria 
Tel: +359 82 831 113 
Faks: +359 82 831 112 
E-mail: manager@freezone-rousse.bg 
Web: www.freezone-rousse.bg 
  
* Filibe Serbest Bölgesi 
Ülkenin ikinci büyük kenti Filibe’de kurulu olan Filibe Serbest Bölgesi, önemli ulaşım noktaları üzerinde 
bulunmaktadır. İyi kurulmuş bir demiryolu ağı ve karayolu ağından yararlanmaktadır. Filibe Uluslararası 
Havaalanı bölgeye yalnızca 10 km. uzaklıktadır. 
  
Filibe Serbest Bölgesi, firmalara özellikle ofis ve depo olanakları yönünden avantaj sağlamaktadır. Her bir 
firmanın ihtiyaçlarına göre ofis ve depolar uyarlanabilmektedir. 
  
Faaliyetleri için merkez büro olarak kullanmak isteyen firmalara Serbest Bölgenin sunduğu hizmetler şöyledir: 
Ticaret, depolama; 
Montaj, üretim; 
Paketleme, yeniden paketleme, markalama; 
Sekreterlik hizmetleri ve kolaylıkları; 
Modern telekomünikasyon ekipmanı; 
Alan üzerinde, yerinde gümrük işlemleri; 
İdari prosedür ve formalitelerin yürütülmesi; 
  
İletişim Bilgileri: 
242A Vasil Levski Street (Karlovsko Shosse), P.O. Box 75, 4003 Plovdiv, Bulgaria 
Santral: +359 32 906 233 
Ticaret Bölümü: +359 32 906 232 
E-mail: freezone@mbox.contact.bg 
Web:    www.freezone-plovdiv.com 
  
* Vidin Serbest Bölgesi 
Vidin Serbest Bölgesi, Batı Avrupa ve Ortadoğu arasındaki stratejik uluslararası yola çok yakın konumlanmıştır. 
Bölge bu nedenle iyi düzeydeki yol ve demiryolu koşullarından yararlanmaktadır. Tuna üzerindeki bir liman 
işletmesine de komşudur. Bölge, 7.000 metrekarelik kapalı depo ve 3.000 metrekarelik açık depolama alanı 
işletmektedir. Bölge ayrıca önemli bir elektrik (Bağımsız elektrik üretim tesisi de bulunmaktadır) ve su 
kapasitesine sahip olup, iyi bir altyapının yanısıra 100.000 metrekarelik bir alanda kiralama ve bina inşaatına 
olanak tanımaktadır. Bölge, yeni Tuna Nehri Köprüsü’nün inşaasının planlandığı yerin yanında konumlanmıştır. 
  
Yabancı işletmelerin bölgede kendi başlarına ya da Bulgar firmaları ile ortaklık kurmak sureti ile yürütebilecekleri 
faaliyetler şöyledir: 
İthal edilen ürünlerin nakliye, yükleme-boşaltma işlemleri; 
Saklama, depolama; 
İthal edilen ürünlerin işlenmesi (paketleme, markalama v.b.) 
Temsilcilik, acentalık v.b. ticari faaliyetler; 
Bankacılık ve diğer finansal işlemler, sigortacılık; 
  
İletişim Bilgileri: 
Tel: +359 94 2 28 37, 2 33 60 
Faks: +359 94 3 09 47 
E-mail: ftzvd@vidin.net 
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* Burgaz Serbest Bölgesi 
Burgaz Serbest Bölgesi, Bulgaristan’ın ikinci büyük Karadeniz limanı olan Burgaz limanı yanına kurulmuş olup, 
Burgaz bölgesinin coğrafi ve stratejik konumunun ve yoğun ticaret ilişkilerinin avantajlarından faydalanmaktadır. 
  
Burgaz Serbest Bölgesi, firmaların gümrükten henüz çekilmemiş ve daha sonra ihraç edilecek malları için açık 
saklama alanları ve kapalı depo olanakları sunmaktadır. Bölge ayrıca, modern altyapıya sahip terminallerinde 
üretim için depo olanakları da sunmaktadır. 
  
Terminaller: 
The Dry Port: Burgaz Serbest Bölgesinin ana terminali olup, uluslararası kara ve demiryolu sistemlerine direkt 
erişim sağlamaktadır. Toplam alanı 23 hektardır. Bu alanın 14.500 metrekaresi kapalı depo, 102.000 metrekaresi 
ise açık depodur. The Free Zone BDJ: 7.000 metrekarelik depo ve üretim alanına sahip, Burgaz Demiryolu 
İstasyonu’nda bulunan bir terminaldir. The Free Airport: Burgaz Uluslararası Havaalanı’nda bulunan terminal, 15 
hektarlık alana sahip olup, uluslararası kargo uçuşlarını idare etme kapasitesine sahiptir. 
  
İletişim Bilgileri: 
5 Trapezitsa St., P.O.B. 154, 8000 Bourgas, Bulgaria 
Tel: +359 56 842 047 
Faks: +359 56 841 562 
E-mail: info@freezonebourgas.com 
Web: www.freetradezone-bourgas.com 
  
* Svilengrad Serbest Bölgesi: 
Svilengrad Serbest Bölgesi, Bulgaristan’ın iki sınır komşusu Yunanistan ve Türkiye’ye çok yakın bir mesafede 
kurulmuştur. Svilengrad serbest bölgesinde yükleme-boşaltma, tüm nakliye işlemleri, depolama; yakıt ikmali; 
bankacılık ve diğer finansal hizmetler; dizel benzin satışı gibi hizmetler sunulmaktadır. 
  
İletişim Bilgileri: 
6500, Svilengrad, Bulgaria 
Tel: +359 379 73344- 73445 
Tel/Faks: +359 379 73541 
E-mail: freezone@infotel.bg 
Web: www.dutyfreezone.hit.bg 
  
* Dragoman Serbest Bölgesi 
Dragoman Serbest Bölgesi, Sofya-Belgrad-Viyana otoyolu ve demiryolu kesişimi yakınındaki Dragoman kentinde 
kuruludur. Bölgede depolama, ürün işleme, ticari faaliyetler, bankacılık ve finans hizmetleri, sigortacılık 
hizmetleri gibi faaliyetlerde bulunulabilmektedir. 
  
İletişim Bilgileri: 
33, G. Dimitrov Str., 2210 Dragoman, Bulgaria 
Tel/Faks: +359 7172 24 31, +359 2 954 93 39 
Sofya Ofisi: 40, Makedonia Blvd., Sofia 
 
 
Başlıca Basın-Yayın Kuruluşları, Radyo ve Televizyon Kanalları 
 
TV Kanalları 
Normal antenle izlenebilen Bulgar televizyon kanalları Kanal 1, BTV, Nova TV, TV 7 ve Pro.bg’dir. Ayrıca, kablolu 
TV'ye abone olunarak yaklaşık 150 civarında yerli ve yabancı kanal da izlenebilmektedir. 2009 yılında Blizoo adı 
altında birleşen Evrocom Bulgaria ve CableTel kablolu TV hizmetleri sunan şirketlerin en büyüklerindendir. 
Kablolu TV’de Türk kanalları bulunmamaktadır. 
  
Bulgar televizyonunda yayınlar Bulgarcadır. Yabancı filmler zaman zaman altyazılı orijinal dilinde, ancak genelde 
Bulgarca dublaj ile yayınlanmaktadır. 
  
Bulgaristan'da uydu anten kullanımı serbesttir. Ferdi uydu antenler aracılığıyla Türk özel ve resmi televizyon 
yayınlarının yanı sıra, çok sayıda yabancı kanal da net olarak seyredilebilmekte, bazı Türk özel radyo istasyonları 
da dinlenebilmektedir. 
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Radyo Kanalları 
En çok dinlenen ulusal radyo kanalları Darik, FM+, Horizont, Radio City, Vitosha, N-Joy, Fresh, Radio 1, BG Radio, 
Jazz FM, Z-Rock v.b. Bunların dışında yerel yayın yapan birçok radyo kanalları da mevcuttur. 
  
“FM“ radyo bandından müzik ağırlıklı yayın yapan yerli Bulgar istasyonlarının yanı sıra, mahallinden aktarıcılı 
olarak yayın yapan çok sayıda yabancı radyo kanalı da net olarak dinlenebilmektedir. “BBC (91.00)” ve “Radio 
France Internationale (103.6)” Sofya’da dinlenebilmektedir. 
  
Gazeteler 
En çok okunan günlük gazeteler Trud, 24 Çasa, Dnevnik, Standart, Monitor, Sega v.b. Pari gazetesi ekonomi 
konularını işleyen ve en çok okunan günlük gazetelerdendir. En çok okunan haftalık ekonomi ve politika gazetesi 
Capital’dir. Bulgaristan’da İngilizce yayınlanan tek haftalık gazete Sofia Echo’dur. 
  
Dergiler 
Tasarımdan modaya, ekonomiden politikaya, bilimden bilişime birçok konuyu işleyen çok sayıda dergi 
bulunmaktadır. Bazıları şöyledir: Ikonomika (Ekonomi), Manager (Ekonomi), Tvoyat Biznes (Ekonomi, yatırım), 
Eva (Bayanlara yönelik dergi), Elle (Bayanlara yönelik dergi), Bliasak (Bayanlara yönelik dergi), Bulka (Düğün), 
Svatba (Düğün), Juvella (Mücevher), Coiffure Beauty, Avtookazion (Otomobil), AVTOpazar (Otomobil), Auto 
Jurnal (Otomobil), Bacchus (Gurme), Menu (Gurme), HoReMag (Gurme), Nash Dom (Mobilya, iç mimari), Idealen 
Dom (Mobilya, iç mimari), Oshte za Kashtata (Mobilya), Agronom (Tarım), Agrobusiness (Tarım), Bulgarski 
Fermer (Tarım) v.b. National Geographic, Foreign Policy, Business Week gibi bazı dergiler Bulgarca olarak da 
yayınlanmaktadır. 
 
Sarı sayfalar (Ticari kataloglar): 
http://www.bgcatalog.com/index.php?lang=3&PHPSESSID=e7c7b07d5dd4d3d92d4ea4184f4cfdab 
http://www.need.bg/en/ 
http://beis.bia-bg.com 
  
Belli Başlı Ekonomik ve Ticari Kuruluşlar 
 
Ekonomi ve ticaret alanında faaliyet gösteren belli başlı kuruluşlar ve meslek odaları aşağıda yer almaktadır:  
* KOBİ Geliştirme Ajansı (Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency) 
Ekonomi, Enerji ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ve küçük, orta büyüklükteki işletmeleri destekleyen ve ticareti 
geliştirme ajansı olarak faaliyette bulunan bir kuruluştur. 
1, Sveta Nedelya Sq. 
Sofia 1000 
Tel: (359)(2) 932 92 11, 932 92 23 
E-mail: office@sme.government.bg 
Web: www.sme.government.bg 
 
* Yatırım Ajansı (Invest Bulgaria Agency) 
Ekonomi, Enerji ve Turizm Bakanlığı’na bağlı, büyük yabancı yatırımların teşviği ve devletle ilişkilerine destek 
veren bir ajanstır. 
31, Aksakov Street 
Sofia 1000  
Tel:(359 2) 985 55 00  
Faks:(359 2) 980 13 20 
E-mail: iba@investbg.government.bg 
Web: http://investbg.government.bg 
  
* Özelleştirme Ajansı (Privatisation Agency) 
29, Aksakov Street 
1000 Sofia 
Tel: (359)(2) 987 32 94, 980 98 27 
Faks: (359)(2) 980 26 47, 980 98 27 
E-mail: press@priv.government.bg 
Web: www.priv.government.bg 
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* Gümrük Ajansı (Customs Agency) 
47, Rakovski Street 
1202 Sofia 
Tel: (359)(2) 9859 42 10, 9859 45 28, 9859 42 33 
Faks: (359)(2) 9859 40 61 
E-mail: pr@customs.bg 
Web: www.customs.bg 
  
* Milli İstatistik Enstitüsü (National Satistical Institute) 
2, P. Volov Street 
1038 Sofia 
Tel: (359)(2) 985 72 47 
Faks: (359)(2) 985 76 40 
E-mail: info@nsi.bg  
Web: www.nsi.bg 
 
* Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası 
(Bulgarian Chamber of Commerce and Industry-BCCI) 
Bulgaristan’daki bölgesel ticaret ve sanayi odalarını ve sektörel odaları şemsiyesi altında toplayan ticaret odaları 
birliğidir. Bütçeden pay almaktadır. Başkanı, Türkiye’deki DEİK ile birlikte Türk – Bulgar İş Konseyi’nin eş 
başkanlığını yürütmektedir. 
9, Iskar Str. 
1000 Sofia  
Tel: (359)(2) 811 74 00 
Faks: (359)(2) 811 74 90, 987 32 09  
E-mail: bcci@bcci.bg 
Web: www.bcci.bg 
  
Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası’nın Arbitraj Mahkemesi’ne bağlı olarak firmalar arasında meydana gelen 
anlaşmazlıkların çözümünde mahkemeye gidilmeden arabuluculuk yapan Aracılık Merkezi (Mediation Centre) 
faaliyette bulunmaktadır. 
  
* Bulgaristan Sanayi Odası (Bulgarian Industrial Association-BIA) 
Bulgaristan’daki bölgesel ve sektörel sanayi odalarını şemsiyesi altında toplayan sanayi odaları birliğidir. 
Bütçeden pay almamaktadır. Bünyesinde arbitraj mahkemeleri de bulunmaktadır. 
16-20, Alabin Street 
1000 Sofia 
Tel: (359)(2) 932 09 11 
Faks: (359)(2) 987 26 04 
E-mail: office@bia-bg.com 
Web: www.bia-bg.com 
  
* International Fair - PLOVDIV  
Bulgaristan’da en büyük iki fuarın (Filibe İlkbahar Tüketici Malları ve Filibe Sonbahar Teknoloji Fuarları) 
organizatörüdür. 
37, Tzar Boris III - Obedinitel Blv. 
Plovdiv 4003 
Tel.: (359)(32) 903 600 
Fax: (359)(32) 902 432 
E-mail: fairinfo@fair.bg 
Web: www.fair.bg 
  
* Bulgaria Economic Forum – BEF 
Etkili bir sivil toplum örgütüdür. Ekonomi, ticaret ve enerji alanlarında konferans ve sempozyumlar 
düzenlemektedir. 
86, Vitosha Blvd., Floor 4 
1463 Sofia 
Tel: (359) (2) 951 52 59, 951 57 59 
Faks: (359) (2) 953 29 24 
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* Center for Economic Development – CED 
Etkili bir araştırma merkezidir. OECD ile ortak çalışmalar yapmaktadır. Düzenli olarak ekonomist ve diplomatlar 
için Bulgar devlet otoritelerinin sunum yaptığı toplantılar gerçekleştirmektedir. 
46, Chervena Stena Str., 
Sofia1421 
Tel: (359) (2) 819 07 77 
Faks: (359) (2) 819 07 76 
E-mail: ced@ced.bg 
Web: www.ced.bg 
  
* Association of the Bulgarian Enterprises for International Road Transport and the Roads – AEBTRI 
UND benzeri, mal ve yolcu taşımacılığı ve yolların düzenlenmesi ile ilgilenen etkili bir sivil toplum kuruluşudur. 
6, Iskarski prolom Str. 

Sofia 1680 

Tel: (359) (2) 958 14 75, 958 14 76, 958 14 13 

Faks: (359) (2) 958 10 91, 958 12 59 

E-mail: aebtri@aebtri.com 

Web: www.aebtri.com 

  

* State Agency for Metrological and Technical Surveillance 

21, Shesti Septemvri Str. 

1000 Sofia 

Tel: (359)(2) 939 67 00, 939 67 05 

Faks: (359)(2) 986 17 07 

E-mail: damtn@damtn.government.bg 

Web: www.damtn.government.bg 

  

* Patent Office 

52-B, G. M. Dimitrov Str. 

1040 Sofia 

Tel: (359)(2) 970 14 22 

Faks: (359)(2) 870 83 25 

Web: www.bpo.bg 

  

* European Bank for Reconstruction and Development-EBRD 

17, Moskovska Street 

1000 Sofia 

Tel: (359)(2) 932 14 14 

Faks: (359)(2) 932 14 41 

  

* Avrupa Yatırım Bankası 

2A, Saborna Street 

1000 Sofia 

Tel: (359)(2) 926 42 90 

Faks: (359)(2) 926 42 00 

  

* World Bank 

36, Dragan Tsankov Street 

World Trade Center 

1040 Sofia 

Tel: (359)(2) 969 72 29 

Faks: (359)(2) 971 20 45  

E-mail: itaushanova@worldbank.org 
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* İhracat Sigorta Ajansı (Bulgarian Export Insurance Agency) 

55, Al. Stamboliiski Blvd., Fl. 1 

Sofia 1301 

Tel: (359)(2) 923 69 11 

Faks: (359)(2) 987 06 65 

E-mail: baez@baez-bg.com 

Web: http://baez-bg.com 

  

* Rekabeti Koruma Kurumu (Commission for Protection of Competition) 

18, Vitosha Blvd. 

Sofia 1000 

Tel: (359)(2)  935 61 13 

Faks: (359)(2) 980 73 15 

E-mail: cpcadmin@cpc.bg 

Web: www.cpc.bg 

  

* Standardizasyon Kurumu (Bulgarian Institute for Standardization) 

Lachezar Stanchev Str. No: 13, "Izgrev" Complex 

1797 Sofia 

Tel: (359)(2) 817 45 23 

Faks: (359)(2) 817 45 35 

E-mail: info@bds-bg.org 

Web: www.bds-bg.org 

  

* Türk İşadamları v.b. Derneklerinin İsim, Adres, Telefonları: 

Türk - Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkan                        : Zeki Bayram 

Adres              : Vasil Levski Sok., No: 137, Kat: 3, Sofya 

Tel/Fax            : +359 2 945 39 55 

E-Mail             : office@tbcci.bg 

Web                : www.tbcci.bg 

  

* Bulgar ve Türk İşadamları Derneği (BULTİŞ) 

Başkan                        : Celal Özbalcı 

Adres              : Samara Sok., No: 7,  Kat: 6, Ofis: 1, 4003 Filibe 

Tel/Fax            : 00359 32 966 790 

E-mail             : bultisbg@gmail.com 

Web                : www.bultish.org 

 

Bulgaristan’da Bazı Resmi Kurumların Web Siteleri:  

Cumhurbaşkanı: http://www.president.bg/en/index.php 

Bakanlar Kurulu: http://www.government.bg/fce/index.shtml?s=001&p=0023 

Parlamento: http://www.parliament.bg/?lng=en 

Tarım ve Gıda Bakanlığı: http://www.mzh.government.bg/Default.aspx?lang=2&lmid=0 

Savunma Bakanlığı: http://www.md.government.bg/en/index.html 

Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanlığı (Bulgarca): http://www.minedu.government.bg/ 

Çevre ve Sular Bakanlığı: http://www.moew.government.bg/index_e.html 

Maliye Bakanlığı: http://www.minfin.bg/en/ 

İç İşleri Bakanlığı: http://www.mvr.bg/en/default.htm 

Dış İşleri Bakanlığı: http://www.mfa.bg/en/ 

Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı: http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=en 

Ekonomi, Enerji ve Turizm Bakanlığı: http://www.mee.government.bg/eng/index.html 

Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Bakanlığı: http://www.mtitc.government.bg/index.php 

Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı: http://www.mlsp.government.bg/en/index.htm 

Sağlık Bakanlığı: http://www.mh.government.bg 

Kültür Bakanlığı (Bulgarca): http://mc.government.bg/index.php?l=2 

Adalet Bakanlığı: http://www.justice.government.bg/new/Default.aspx 
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Bulgar Yatırımlar Ajansı: http://investbg.government.bg/ 

Milli İstatistik Enstitüsü: http://www.nsi.bg/Index_e.htm 

Özelleştirme Ajansı: http://www.priv.government.bg/apnew/Root/index.php?magic=0.0.0.0.2 

Bulgar Merkez Bankası: http://www.bnb.bg 

Bulgar Postaları (Bulgarca): http://www.bgpost.bg/English/Index.aspx 

Gümrük İdaresi: http://www.customs.bg/en 

Ekonomik Analiz ve Tahminler Ajansı: http://www.aeaf.minfin.bg/index_en.php 

KOBİ Geliştirme Ajansı: http://www.sme.government.bg/IANMSP/Default_en.aspx 

Bulgaristan Akreditasyon Servisi Ajansı: http://www.nab-bas.bg/index_en.php?page=main 

Bulgar Bilimler Akademisi: http://www.bas.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0200 

Bulgaristan Sanayi Odası: http://www.bia-bg.com/home+page/1/MlW-

gRWLI5SnMNKDI1KHchSrcNKncJafI9OjIRePUxKP 

Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası: http://www.bcci.bg 

Bulgaristan Belediyelerinin Milli Birliği: http://www.namrb.org/english/ 

Bulgaristan Rekabet Kurumu: http://www.cpc.bg/default.aspx 

Bulgaristan Standardizasyon Kurumu: http://www.bds-bg.org 

 

SORUNLAR, GÖRÜŞLER VE ÖNERİLER 

 

Vizeler, oturum ve çalışma izinleri 

 

Bulgaristan’ın uyguladığı vize işlemleri ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Türk işadamlarının bu ülkeye 

yaptığı kısa süreli iş ziyaretleri için vize bedelinin diğer bölge ülkelerine kıyasla yüksek olması ve 

başvuru tarihi ile vize işleminin neticelenmesi arasındaki sürenin uzunluğu bu sorunların başında 

gelmektedir. 

  

Vize temininde karşılaşılan sorunların önlenmesi için Türkiye nezdinde görev yapan Bulgaristan 

Cumhuriyeti diplomatik misyonları ile konsolosluklarına zamanında başvurulması ve evrakların 

tamamen doldurularak zamanında teslimi önem arz etmektedir. Diğer taraftan, Bulgaristan’da bir ihale 

kazanmış veya proje üstlenmiş firmalarımınızın bu tür işlerini belgeleyen sözleşmeleri de ibraz etmeleri, 

projeyi AB finanse ediyorsa bu hususu özellikle belirtmeleri ayrıca yardımcı olacaktır. 

  

Vizeler, oturum ve çalışma izinleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen raporun ilgili bölümlerine ve 

Müşavirliğimiz web sayfasına (www.musavirlik.gov.tr) bakınız. 

  

Nitelikli işgücü transferi 

Bulgaristan’da nüfus azalmakta ve yaşlanmaktadır. Ayrıca AB üyeliği ile birlikte bir çok nitelikli Bulgar 

AB üyesi ülkelere göç etmiştir. Bu ve başka diğer nedenlerden ötürü Bulgaristan’da bir çok sektörde 

nitelikli işgücü eksikliği bulunmaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi için Türkiye dahil olmak üzere AB 

üyesi olmayan üçüncü ülkelerden nitelikli personel transferi bir çok sıkı kural ve prosedürün 

tamamlanmasına bağlıdır. İlk başta dikkat edilmesi gereken kural 1/10 kotasıdır: Çalıştırılan sigortalı 

her 10 Bulgar çalışan başına ancak bir yabancı personel getirilmesine izin verilmektedir. Bu kişinin 

getirilmesi de ancak bu işte çalışacak bir Bulgar personelin temin edilememesine (gazete ilanları vs. 

yoluyla) bağlıdır. 

  

Yaş meyve ve sebze ithalatı ile transit geçişinde yaşanan sorunlar 

AB Komisyonunun 669/2009/EC sayılı “Bir Takım Yem ve Hayvansal Olmayan Gıdaların İthalat 

Denetimlerinin Artırılmasına Dair Komisyon Yönetmeliği”ne göre ülkemiz menşeli domates, biber, 

kabak ve armutlar %10 sıklıkla zirai ilaç kalıntısı tespiti için analize tabi tutulmaktadır. Söz konusu 

ürünlerin tamamı ise bahsi geçen Yönetmelik kapsamında Ortak Giriş Belgesi denetimine tabi 

bulunmaktadır. Bu denetimleri Bulgaristan Sağlık Bakanlığı Kamu Sağlığı Bölge Müfettişliği 

(RİOKOZ) yürütmektedir. 

  

Söz konusu Ortak Giriş Belgesinin her bir ürün için ayrı ayrı hazırlanması, ilk sayfasının Bulgarca ve 

eksiksiz olarak doldurulması ve araç gümrük kapısına gelmeden en az 24 saat öncesinden faksla 

gümrüğe bildirilmesi gerekmektedir. 
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Diğer taraftan, numune alma ve laboratuvar alt yapısı Bulgar sınır gümrüğünde olmadığı için analize 

gönderilecek olan araçlar Sofya, Filibe veya Varna’ya yönlendirilmekte, buralarda numune alındıktan 

sonra, alınan numuneler analiz için laboratuvarın olduğu Plevne’ye gönderilmektedir. Analiz sonuçları 

gelinceye kadar nakliye araçlarının bir an önce hedef ülkeye ulaşabilmeleri için RİOKOZ ile varılan 

mutabakat çerçevesinde, araçlar numune verdikten sonra hedef ülkeye doğru hareket etmekte, orijinal 

belgeler analiz sonuçlandıktan sonra hızlı kargo ile ithalatçı firmanın adresine gönderilmektedir. Bu 

nedenle, araç sürücülerinin yanında gerekli test, belgelendirme ve kargo bedellerini karşılayabilecek 

yeteri kadar paranın bulunması önem arz etmektedir. 

  

  

Hayvansal ürünler ve su ürünlerinin ihracatı ile transit geçişinde yaşanan sorunlar 

Bulgaristan’ın AB üyeliğinin ardından hayvansal ürün veya su ürünü taşıyan bazı Türk vasıtalarınının 

Bulgaristan’a girişinde veya ülkeden transit geçişinde de bir takım sorunlar yaşanmaktadır. 

  

Bu ürünlerde denetim yapmaya yetkili Bulgaristan Tarım ve Gıda Bakanlığı’na bağlı Milli Veterinerlik 

Servisinden elde edilen bilgiler aşağıda sunulmaktadır: 

  

Söz konusu ürünlerin ithalatı veya transit geçişlerinde ilgili AB mevzuatına dayanılarak iki belge 

aranmaktadır. 

Bunlarda ilki olan “ortak ithalat belgesi” Bulgarca’dır. 

Ortak ithalat belgesinin bir gün önceden giriş yapılacak hudut kapısı yetkililerine ibraz edilmesi 

gerekmektedir. 

Söz konusu belgenin yanısıra ithalatta veya transit geçişte veterinerlik sağlık sertifikası da malın 

beraberinde olmalıdır. 

  

Söz konusu sağlık sertifikası AB’ye giriş ülkesinin dilinde (Bulgaristan ise Bulgarca) ve AB’de gideceği 

son ülkenin dilinde (Avusturya ve Almanya ise Almanca) olmalı ve hazırlandıktan/doldurulduktan sonra 

yetkili organlarca onaylanmalıdır. 

  

AB ülkelerine bu tür Türk ihraç ürünleri taşıyan vasıtaların Bulgaristan sınır kapılarında sorun 

yaşamamaları için Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız ile temasa geçilerek konu hakkında gerekli 

bilgilerin temininin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

  

Türkiye’den Bulgaristan’a kırmızı et veya AB Komisyonunca isimleri yayınlanan 8 firmanın ürünleri 

dışında kanatlı eti ihracatı yapılmasına veya Bulgaristan üzerinden diğer bir ülkeye (AB üyesi olmayan 

bir ülkeye olsa dahi) bu ürünlerin transit geçişine Türkiye AB’nin ihraç edilebilecek ülkeler listesinde 

yer almadığı için izin verilmemektedir. 

  

Bulgaristan’ın Silah ve Çifte Kullanımı Olan Ürün ve Teknolojilerin Ticaretinin Kontrolüne İlişkin 

Mevzuatı 

  

Bulgaristan’dan transit geçiş yapan bir tırda yüklü malzemelerin askeri amaçla kullanılabilecek özellikte 

addedildiği durumlarda Bulgaristan’ın “Silah ve Çifte Kullanımı Olan Ürün ve Teknolojilerin 

Ticaretinin Kontrolüne İlişkin Mevzuatı” hükümleri gereğince Ekonomi, Enerji ve Turizm 

Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir. 

  

Bu mevzuatın bir örneğine Müşavirliğimiz web sayfası 

(http://www.musavirlikler.gov.tr/altdetay.cfm?AltAlanID=459&dil=TR&ulke=BG) aracılığıyla ulaşmak 

mümkündür. Hangi işlemlerin ve belgelerin gerektiği konusunda 

(http://www.exportcontrol.bg/Modulen.php?id=1525) adresinde ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Bu 

işlemlerin takip edilmesi için Bulgaristan’da yerleşik bir aracı firmanın ihracatçı/gönderici firma 

tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir. Bu izin işleminin mal Bulgaristan sınırına gelmeden çok 

önce başlatılması önerilmektedir. 

  

İnşaat firmalarının dikkat etmesi gereken hususlar 

29 Aralık 2006 tarihinde Bulgaristan Resmi Gazetesi’nde İnşaat Odası Kanunu yayınlanmıştır. Söz 

konusu Kanun inşaat firmalarının ve bunların mesleki örgütünün uyması gereken şartları 

http://www.musavirlikler.gov.tr/altdetay.cfm?AltAlanID=459&dil=TR&ulke=BG
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düzenlemektedir. İnşaat Odası Kanunu’na Bulgaristan’da inşaat faaliyetinde bulunan yerli ve yabancı 

firmalar tabidir. 

  

Kanun; Bölgesel Planlama Kanunu’nun 137. maddesi, 1. fırkasında tanımlanmış 1. ila 5. 

kategorilerindeki inşaat işlerini ve Milli Ekonomik Faaliyetler Sınıflaması’nın İnşaat Bölümü’nde 

düzenlenmiş inşaat ve montaj işlerini yapan firmalara “İnşaat Firmalarının Merkezi Meslek Sicili”ne 

kaydolma zorunluluğu öngörmektedir. Sicil kamuoyuna açıktır ve Oda’nın web sayfasında 

yayınlanmaktadır. 

  

Söz konusu Kanun ile Sofya merkezli bir tüzel kişilik olarak İnşaat Odası kurulmaktadır. Oda, İç 

Tüzüğüne uygun olarak il merkezlerinde şube açmaktadır. Ayrıca İnşaat Firmalarının Merkezi Meslek 

Sicili’ni kurmakla ve tutmakla görevli kuruluştur. Oda Yönetim Kurulu üyeleri inşaat firması 

temsilcilerinden oluşmaktadır. 

  

Birinci kategoride sicile kayıt yaptırmış inşaat firmaları, diğer kategorilerdeki inşaat işlerini yapabilme 

yetkisine sahiptir. İkinci kategoride sicile kayıt yaptırmış inşaat firmaları ise birinci kategori işler 

haricindeki kategorilerin işlerini de yapabilmektedir. Üçüncü, dördüncü ve beşinci kategoride bulunan 

firmalar ise sadece kendi kategorisine ait işleri yapabilmektedir. 

  

İnşaat Sicili’nin tutulması Oda’nın Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve Ağustos 2007 tarihinde 

Resmi Gazete’de yayınlanan Tüzük ile düzenlenmektedir. 

  

Sicile kaydı yapılacak firmaların uyması gereken şartlar şöyledir: 

  

- Vergi ve zorunlu sigorta borçlarının ve bunlara ilişkin faiz borçlarının bulunmaması, 

- Tasfiye durumunda bulunmamaları, 

- Beyan ettikleri inşaat ve montaj işlerininin yapımını mümkün kılacak teknik donanıma sahip olmaları, 

- İş sözleşmeleri ile istihdam edilen gerekli personele sahip olmaları (inşaatların teknik yönetimini ve 

inşaat işlerinin kontrolünü sağlayacak, kullanılan inşaat malzemelerinin iş güvenliği temel gereklerine 

uygunluğunu gözetecek, iş güvenliği şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip edecek, kriz 

durumlarında yönetimi sağlayacak personel ve mevzuat gereğince iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi 

gereken diğer personel),  

- Teknik personelin bu işi yapma yetkisine ve teknik personelin dışındaki personelin gerekli mesleki 

tecrübeye sahip olması,  

- Çalışanların iş gereklerini yerine getirmediklerinden dolayı meydana gelecek zararlar için 

sigortalarının bulunması gerekmektedir. 

  

Bu şartların yanısıra birinci kategoride yer alacak firmaların önceki yıl ortalama personel sayısının 

50’den, gayri safi gelirlerinin 3 milyon levadan ve maddi sabit varlıklarının 500.000 levadan az 

olmaması, ikinci kategoride yer alacak firmaların ise önceki yıl ortalama personel sayısının 30’dan, 

gayri safi gelirlerinin 1,5 milyon levadan ve maddi sabit varlıklarının 200.000 levadan az olmaması 

şartlarına uymaları gerekmektedir. 

  

Sicile kayıtlı her firma beyan etmesi gereken değişiklikler hakkında meydana geldikleri tarihten itibaren 

14 gün içerisinde yetkilileri bilgilendirmek durumundadır. Bir yıl içerisinde üç defa bunu yerine 

getirmediği takdirde firma sicilden çıkartılmaktadır. Sicilden çıkartılmanın diğer nedenleri firmanın 

kapatılması, her yıl 30 Haziran’a kadar önceki yılın mali raporunun ibraz edilmemesi, tasfiye 

prosedürüne girmesi ve Bulgaristan’da sürekli faaliyette bulunmayan yabancı firmalar hariç olmak üzere 

bir firmanın üç yıl boyunca inşaat işleri gerçekleştirmemesidir. 

  

Küçük çaplı iş yapan (örneğin onarım) firmaların kaydedilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz 

konusu sicil internette Bulgarca yayınlanmaktadır. Sicilde yer almayan firmalar işverenle sözleşme 

imzalayamayacaktır. Kanuna göre; sözleşmenin halihazırda imzalanmış olduğu hallerde işi üstlenen 

inşaat firması sicil işlemlerini tamamlamamış ise bu işlem tamamlanana kadar inşaatı biten birimin 

kullanıma girmesine izin verilmeyecektir. 

  

İnşaat firmalarından büyüklüklerine göre 1.200 ila 30 bin Bulgar Levası arasında bir giriş ücreti, yıllık 

olarak da 1.200 leva aidat alınacaktır. Beyanname Oda’nın web sayfası (www.ksb.bg) aracılığıyla da 

http://www.ksb.bg/


(İngilizcesi henüz aktif değil) doldurulmaktadır. Bu beyanname ile birlikte bazı başka belgenin de 

doldurularak ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 

  

Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar, Görüş ve Öneriler: 

-  Sözleşme yapın: Bulgaristan’da senet ve çek kullanımı yaygın değildir. Bankacılık sistemi ise 

nispeten gelişmiştir. Bir ihtilaf halinde izlenecek prosedürü sözleşmede açıkça belirtin. Unutmayın ki, 

işlerin iyi olduğu dönemde kimsenin sözleşmeye ihityacı olmaz. Ancak, olası ihtilafları düşünerek 

aradaki ilişkiyi kayda geçirin. Zorunlu olmamakla beraber sözleşmelerin Bulgar Noterliklerinde kaydı 

resmiyetini güçlendirir. İmzaların teyidi açısından yararlıdır.  Sözleşme yaparken mümkünse bir Bulgar 

avukattan faydalanın. Müşavirliğimizce önerilen avukat listesini Müşavirliğimiz web sayfasından 

(www.musavirlikler.gov.tr) temin edebilirsiniz. 

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

ve tüketicinin korunması gibi temel gerekleri koruyup gözetleyen teknik mevuzatının gereklerini yerine 

getirin ve aranan sertifikaları temin edip Bulgarca örneğini de eşya beraberinde bulundurun.  Sözkonusu 

mevzuat Türkiye’de de uygulandığı için yetkili Türk kurumlarından mevzuat hakkında bilgi temin 

edebilirsiniz. Yetkili kurumlar için bakınız: “www.dtm.gov.tr” ve teknik düzenlemeler sayfası. 

- 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. 

- Firmalar ile temasta mümkün ise Bulgarca bilen eleman kullanınız. 

- Ürünüzü tanıtan Bulgarca katalog hazırlayınız ve potansiyel alıcı firmalara gönderiniz. 

- Ürünüzle 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, 

- Güncel ithalatçı/distributör/imalatçı listesini e-mail dtsofia@bitex.com aracılığıyla isteyiniz. 

- Müşavirlik web sayfasını www.musavirlikler.gov.tr ziyaret ediniz. Bu web sayfasında Bulgaristan 

genelinde güncel ihale duyuruları, yatırım haberleri, uyarılar, mevzuat ve yasal prosedürler ile ekonomik 

ve ticari haberler de yayınlanmaktadır. Birtakım internet kaynakları ile çeşitli basın yayın organları 

Müşavirliğimizce günlük olarak taranmakta ve tespit edilen güncel ihale ve projelere ilişkin bilgiler 

belirli bir format çerçevesinde düzenlenerek web sayfamızda yayımlanmaktadır. “Güncel ihale 

duyuruları”na Müşavirliğimizin 

http://www.musavirlikler.gov.tr/haberdetay.cfm?HaberID=5611&ulke=BG&dil=TR adresinden 

ulaşmak mümkündür. Diğer taraftan, Müşavirliğimizce takip edilen web sayfalarına Müşavirliğimiz web 

sayfası 

 http://www.musavirlikler.gov.tr/detay.cfm?AlanID=5&dil=TR&ulke=BG) üzerinden link de 

verilmektedir. 
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