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Türkiye – Bulgaristan İş Forumu 

19 Kasım 2018, Sofya 

 

Bulgaristan Ekonomi Bakanı Sayın Emil Karanikolov, 

T.C Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, 

Sayın Büyükelçilerimiz, 

Bulgaristan Yatırım Ajansı ve Bulgaristan Ulusal KOBİ Ajansı Başkanları, 

Türkiye ve Bulgaristan İş Dünyasının Başkan ve  Temsilcileri, 

İSO, Edirne, Lüleburgaz, İpsala, Çerkezköy, Uzunköprü, Babaeski, Çorlu, Keşan, 

Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalarımızın Değerli Temsilcileri,  

Değerli Basın Mensupları, 

 

Türkiye – Bulgaristan İş Forumu’nda sizleri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına 

saygıyla selamlıyorum. 

Bu yıl, Sayın Bakan Karanikolov ve Bulgar dostlarımızla, ikisi Sofya’da, birisi İstanbul’da 

olmak üzere, 3. kez bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Zannederim bu bile, aramızda 

güçlenen ticari ve yatırım ilişkilerinin güzel bir kanıtı. 

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul’da Haliç’ten geçerken, sahil tarafına baktım. Sveti Stefan 

kilisesi, diğer adıyla, Demir Kilise, zarafetiyle, ışılıyordu. 

Viyana’da dökülen 500 ton demirin, Tuna ve Boğaz yoluyla taşınmasıyla 1898’de inşa edilen 

kilisenin, restore edilerek, yıl başında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından açılması da, güzel bir dostluk örneğiydi.  

Dostluklar önemli. Bir işadamı ve Türk İş Dünyasının 32 yıldır dünyaya açılan Platformu olan 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK’in Başkanı olarak, beni daha da mutlu eden şey, bugünkü İş 

Forumumuza, dün itibarıyla, 280 Bulgar ve 240 Türk İşadamının kayıt yaptırmasıydı. Dilerim, 

toplantımızın sonunda fiili katılım bundan da fazla olur. Dilerim, aramızdaki karşılıklı yatırım ve ticaret 

işbirliği de, en az bu katılımcı sayısının verdiği ivme kadar artar.  

Türk sermayesinin Avrupa’ya açılan en önemli kapısı olan Bulgaristan’da, ciddi miktarda Türk 

yatırımı var. Hepsi burada, sektör sektör saymayacağım. Onlarla iftihar ediyor ve sayılarının 

artmasını diliyorum. Ticaret ve yatırımlarımızın önünü açacak olan siyasi irade, sayın Bakanlarımız 

da aramızda. Varsa; öneri, veya sorunlarımız, onları çözmek için buradalar. Kendilerine teşekkür 

ediyorum. 
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Bu noktada, bilinen bir konuyu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Türkiye’nin ihracatında 

AB’nin payı tekrar %50’nin üstüne çıktı. Buna tüm Avrupa’yı da ilave edersek, oran daha da yüksek. 

Ve Bulgaristan ile aramızdaki sınır kapımız, bizim için, sadece Bulgaristan sınır kapısı değil, tüm 

Avrupa’nın sınır kapısı. Günümüzde, Lojistiğin ne kadar önemli olduğu da hepimizin malumu. Sebebi 

ne olursa olsun ve hangi taraftan kaynaklanırsa kaynaklansın, Kapıkuledeki bekleme süreleriyle ilgili 

hep şikayet duyuyoruz. Bugün, Çin, tren yoluyla, dünyanın öbür ucundan, 1 haftada Avrupa’ya mal 

teslim etme noktasındayken, bizim, bir gümrük kapısında, bırakın bazen günler ile ifade edilen 

bekleme sürelerini, saatlik gecikmelere bile tahammülümüz yok.  

Bu konudaki çözüm çabalarının önemli bir göstergesi olarak, Sayın Bakanımız Ruhsar 

Pekcan, Hamzabeyli, Dereköy ve Kapıkule sınır kapılarına bizzat giderek, yerinde durum tespiti 

yaptılar. Eminim, bu konuda, yakın zamanda, her iki ülke tarafında, çok daha yapısal değişimler 

yaşayacağız.  

Elbette, karşılıklı yatırım ve ticaretimizin gelişiminde önemli bir sorumluluk da, DEİK’in tüm 

dünyaya yayılmış 145 İş konseyinden biri olarak, 27 yıldır faaliyette olan ve bu dönemde 

Başkanlığını Sayın Osman Ak’ın yaptığı Türk-Bulgar İş Konseyi ile, karşı kanat kuruluşlarımız 

Bulgaristan Yatırım Ajansı ve Bulgaristan Ulusal KOBİ Ajansına düşüyor ve onlar da, doğrusu 

layıkıyla da çalışıyorlar.  

 

Sayın Bakanlarım, Değerli Katılımcılar, 

“Büyük ambar, küçük ölçekle dolmaz” diyor Bulgar dostlarımız. İkili ticaretimiz 10 yılda 1,5 

milyar $’lık bir arttı, katkısı olan herkese teşekkürler. Türkiye olarak, biraz dış ticaret açığı veriyoruz, 

hem dengelemeli, hem de karşılıklı olarak daha da arttırmalıyız. Ülkelerimiz arasındaki ikili yatırım ve 

ticari potansiyel çok daha yüksek seviyelerde ve bu potansiyeli layıkıyla doldurabilmek için, daha 

büyük ölçeklere ihtiyacımız var. Umuyorum ki, bugün buradan, yüksek ölçekli yeni yatırım ve işbirliği 

kararlarıyla ayrılacağız.  

Sözlerime bu duygularla son verirken, programımızı teşrif eden, Ticaret Bakanımız Sayın 

Ruhsar Pekcan ve Bulgaristan Ekonomi Bakanı Sayın Emil Karanikolov’a, Bulgaristan Yatırım Ajansı 

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

ve üyelerimize, Genel Sekretaryamıza ve katılan herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 

Nail Olpak 

DEİK Başkanı 


