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Türkiye – Bulgaristan İş Forumu  

 

Bulgaristan Ekonomi Bakanı Sayın Emil Karanikolov, 

Ekonomi Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin, 

Sayın Büyükelçiler, Sayın Başkonsolos,  

Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Tsvetan Simeonov, 

Türk-Bulgar İş Konseyi Başkanı Sayın Osman Ak, 

Türkiye ve Bulgaristan İş Dünyasının Saygıdeğer Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Türkiye-Bulgaristan İş Forumu’nda sizleri, şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-

DEİK adına selamlıyor, forumumuzun güzel sonuçlara vesile olması dileğiyle, Bulgar 

misafirlerimizin dünkü Paskalya Bayramı’nı kutluyorum, Çestit Velikden! 

Sayın Bakanlarım, Değerli Katılımcılar, 

Geçtiğimiz hafta, liderlerimiz, Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını yürüten 

Bulgaristan’ın, Nazım Hikmet’in şiirlerinden de aşina olduğumuz, Karadeniz kıyısındaki güzel 

kenti Varna’da bir araya geldi. AB-Türkiye Liderler Zirvesi sonrasında, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın da, AB temsilcilerinin de verdiği mesajlar, diyaloğun sürdürüleceği 

yönündeydi. Varna zirvesinin hemen ardından, Bulgar dostlarımızı Türkiye’de ağırlamaktan 

memnuniyet duyuyoruz. 

Varna’daki zirveden çıkan “diyalogu sürdürme” mesajının; hem Avrupa Birliği, hem 

Bulgaristan, hem de Türkiye için ciddi önem arz ettiği kanaatindeyim. Gerek Balkanlar’ın, 

gerekse Avrupa Birliği’nin, uzun vadede huzur, güven ve istikrarının, ülkelerimizin işbirliği ve 

ilişkilerinin gücü sayesinde kalıcılık kazanacağına inanıyorum.  

Bu yönde ortak hassasiyet taşıyan ülkelerimiz arasındaki üst düzey ziyaretlerin 

katkısıyla, ekonomik ve siyasi ilişkilerimiz her geçen gün gelişecektir. İki ülkenin komşuluğu, 

ortak kültürel ve tarihi birikimini de düşününce, ülkelerimizin ilişkilerini daha da sıkı 

tutmasının gerekliliğini ortaya koyuyor.  

Bulgaristan ve Türkiye arasındaki bu avantajları daha iyi değerlendirebilmemiz 

halinde, bu potansiyel, ekonomik ve ticari anlamda bizlere sınırsız fırsat ve imkanlar 

sunacak, ihtiyacımız olan sürdürülebilir yatırım ortamını sağlayacaktır. 

Bu noktada DEİK’e ve iki ülkenin heyecanlı iş dünyası temsilcilerine önemli görevler 

düştüğü kanaatindeyim.  



 

 

 

 

Değerli Katılımcılar, 

DEİK Bulgaristan İş Konseyi olarak, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi ile, 7 

Şubat’ta Sofya’daydık ve Bulgaristan Ekonomi Bakanı Sayın Emil Karanikolov ile yapılan 

görüşmelerde hazır bulunduk. 

Bugün de izninizle, misafirlerimize DEİK hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. 

DEİK, Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini organize eden bir platform olarak, 

yurt içi ve yurt dışındaki yatırım fırsatlarını analiz etmek ve ülkeler arası karşılıklı ticareti 

artırmak için, gönüllü üyelik esasına göre çalışan bir kurum. Türkiye’nin dünyaya açılan 

penceresi ve yabancı yatırımcının Türkiye’ye açılan kapısı olarak, tam 32 yıldır ülkeler 

arasında köprüler kuruyoruz.  

Faaliyetlerimizi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanımızın belirlediği yolda, 

Ekonomi Bakanımızın koordinasyonu ve desteğiyle sürdürüyoruz. 

137’si ülke ve bölge bazlı olmak üzere, 144 iş konseyimiz var. Bu konseyler arasında 

yer alan ve aslında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne açılan kapısı olan Bulgaristan iş konseyimiz 

de, 27 yıldır iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yeniden inşası ve güçlenmesi için 

çalışıyor.  

Bu gözle değerlendirdiğimizde görüyoruz ki: 

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016-2017 Küresel Rekabetçilik Endeksi’ne göre, 138 

ülke içerisinde Bulgaristan 50’nci sırada yer alıyor. Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı 

adlı raporunda da Bulgaristan, 190 ülke içerisinde oldukça iyi bir profil çiziyor ve 39’uncu 

sırada yer alıyor. Aynı zamanda güçlü bir teknolojik altyapısı var. Bu ve benzeri özellikleriyle 

Bulgaristan, Türkiye’nin iş insanları için cazip bir yatırım ortamı vaadediyor.  

Türkiye ise, geçtiğimiz 15 yılda, pek çok G-20 ülkesini geride bırakan bir trendle 

büyüyor. Bildiğiniz gibi 2017 yılında G-20 ülkeleri arasında %7,4’lük büyüme oranıyla zirveye 

yerleşti. Eğitim, işgücü piyasası, AR-GE, doğrudan yatırım alanlarında, oldukça reformist 

politikalar izliyor  ve sürekli daha iyiyi hedefliyoruz. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre, 2017 yılında Türkiye’de, başta otomotiv 

olmak üzere makine, mücevher, savunma ve havacılık, meyve ve sebze mamulleri ve süs 

bitkileri sektörlerinde, tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı. Yine biliyorsunuz, Türkiye 

müteahhitlik sektörü, dünyanın her yerine hizmet götürebilen kapasitede ve tecrübeli bir 

sektör olarak, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında öne çıkıyor. 

Bugün, ülkelerimiz arasında başlıca ticaret yapılan sektörler arasında; petrol yağları 

ve mineralli yağlar, bakır, otomotiv, demir-çelik mamulleri ve makine öne çıkıyor.  

 

 



 

 

 

 

Az önce de belirttiğim avantajlarımızı kullanarak Türkiye-Bulgaristan birlikteliğinin 

ekonomik potansiyelini daha da üst seviyeye taşıyabiliriz. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin; 

savunma sanayi, demir-çelik, tekstil, mobilya ve inşaat sektörlerinde de genişlemesi için 

çalışmalarımız sürmeli.  

Üstelik, iki ülkenin de, bu potansiyeli daha üst seviyeye taşımak için her fırsatı 

değerlendirmeye hazır ve oldukça istekli olduklarını, bu salona bakınca daha iyi 

görebiliyorum. Türkiye-Bulgaristan İş Forumu’nun, bu anlamda önemli bir network ve bilgi 

akışı fırsatı sunduğuna, önümüzdeki süreçte iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivmesini ciddi 

ölçüde artıracağına inanıyorum.  

Sözlerime son verirken, ülkelerimizin Ekonomi Bakanlıklarına ve Sayın 

Bakanlarımıza, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgaristan Yatırım Ajansı ve 

Bulgaristan Ulusal KOBİ Ajansı yetkililerine, Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Osman Ak ve İş 

Konseyi üyelerimize, Genel Sekretaryamıza teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

 

Nail Olpak 

DEİK Başkanı 

 


