Yatırım Yoluyla Oturum ve
Vatandaşlık Planlaması

Bulgaristan
YATIRIMCI PROGRAMI VE VATANDAŞLIK

Başkent: Sofya
Yönetim Biçimi: Cumhuriyet
Resmi Dil: Bulgarca
Nüfus: 8.987.000
Yüzölçümü: 110.994 km²
Para Birimi: Leva

Bulgaristan
Vatandaşlığı ile
Avrupa Birliği’nin
kapılarını aralayın
Bulgaristan Yatırım Yolu ile Vatandaşlık Programı, Bulgar Hükümeti’ne bağlı Yatırım Destekleme Birimi tarafından
belirlenen kriterlerin sağlanması koşuluyla yabancılara Bulgaristan pasaportu elde etme olanağı sağlıyor.

Bulgaristan Yatırımcı Programı
Başvuru Koşulları
Program kapsamında, 1 milyon Bulgar Levası
(yaklaşık € 512.000) değerinde Bulgaristan Devlet
tahvili alarak Bulgaristan vatandaşlığı
elde edebilirsiniz.
Bulgaristan yatırımcı programına başvuru için iki
ayrı seçenek sunulmaktadır.
Standart Yatırım: 1 milyon Bulgar Levasının
(yaklaşık € 512.000) beş yıllık yatırım süresiyle
Bulgaristan Hükümet Tahvil Portföyüne
yatırılması gerekir. 5 yılın sonunda tüm yatırım
tutarı geri alınır. Yatırımın karşılığı olarak,
öncelikle sürekli oturma izni verilir, 5 yılın
sonunda ise Bulgaristan vatandaşlığına
hak kazanılır.
Hızlandırılmış Yatırım: Yatırım tutarını iki
katına çıkararak daha hızlı vatandaşlık elde etme
olanağı sunar. €1.024.000 devlet tahvili yatırımı
ile 2,5 yıl sonunda Bulgaristan vatandaşlığına
hak kazanılır.

Aile Üyelerinin Başvuruya Katılımı
Daimi Oturum İzni
Başvuru sahibinin eşi ve 18 yaşından küçük çocukları,
ana başvuru daimi oturum izni aldığında başvuruda
bulunabilirler. Başvurunun onaylanabilmesi için iki
adet Bulgaristan seyahati gerekir.
Vatandaşlık
Ana başvuru sahibi ebeveyn vatandaşlık aldığında
çocuklar vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler.
Başvuru sahibinin eşi ise, daimi oturum izni aldığı
tarihten 5 yıl sonra vatandaşlık başvurusunda
bulunabilir.

Bulgaristan Yatırımcı Programı
Avantajları
Yüzde 100 Bulgaristan devlet güvencesindeki
yatırımın tamamı 5 yıl sonra geri alınabilmekte,
program kapsamında hızlandırılmış yatırım seçeneği
bulunmaktadır. Aile bireylerini başvuraya dahil etme
esnekliğinin yanı sıra sunduğu iş fırsatları, sağlık
ve eğitim gibi tüm sosyal haklardan yararlanabilme
imkanı ile yatırımcılara Avrupa Birliği’nin kapılarını
açmaktadır. Bulgaristan’da yaşam zorunluluğu
gerektirmeyen program kapsamında Bulgarca bilme
şartı da koyulmamıştır. Yabancı dil, eğitim seviyesi,
profesyonel deneyim gibi ön koşullar aranmamaktadır.
Çifte vatandaşlık hakkı sunan Bulgar pasaportuna
sahip olarak 140’ tan fazla ülkeye vizesiz seyahat
edebilirsiniz.

Kısaca Bulgaristan
Güneydoğu Avrupa’da ideal bir konuma sahip olan Bulgaristan,
Balkan yarımadasının doğu bölümünde yer alır. Zengin ve farklı bir
kültüre, ılıman iklime sahip olan Bulgaristan en zengin biyoçeşitliliğe
sahip Avrupa ülkelerinden biridir. 2004’de Nato, 2007’de Avrupa’nın
sabit üyesi olarak kabul edilmiştir. Kimya ve maden sanayi açısından
gelişmiş olan ülke, ticaretini daha ziyade doğu bloğu ile yapmaktadır.
Bulgaristan’ın EFTA ülkeleri (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn),
Makedonya, İsrail, Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ ve Bosna-Hersek
ile Serbest Ticaret Anlaşmaları bulunmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri
arasında en düşük vergi oranı Bulgaristan’a aittir.
Subtropikal ve ılıman iklimin hakim olduğu ülkede dört mevsimin
uyumu gözlenmektedir.

€512.000 devlet
tahvili

AB içerisindeki en
düşük vergi oranları

Vizesiz Seyahat

Hızlandırılmış
yatırım seçeneği

İkamet
zorunluluğu yok

Eş ve çocukları
başvuruya dahil
edilebilme

YENİ BİR HAYAT FARKIYLA BULGARİSTAN’DA BİR GELECEK

1
Programa uygunluğunuzun belirlenmesi sonrasında sözleşmeniz hazırlanır.

2
Yatırım hesabı açılarak, devlet tahvili aktarımı gerçekleştirilir.

3
İlk Bulgaristan seyahatiniz organize edilir ve daimi oturum izninizin başvurusu yapılır.

4
İkinci Bulgaristan seyahatinizde daimi oturum kartınız teslim edilir ve diğer aile bireylerinin
daimi oturum başvurusu yapılır.

5
Başvuru seçeneğinize göre hedeflenen yıl sonunda vatandaşlık işlemleriniz tamamlanır.

İngiltere merkezli Terranova Global çatısı altında faaliyet gösteren Yeni Bir Hayat olarak
Terranova Global Londra ve Malta ofislerinin yanı sıra konusunda lider uluslararası çözüm
ortakları ile birlikte çalışıyoruz. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz tüm programlarda olduğu
gibi Bulgaristan Vatandaşlık Programı’nda da farkımızı ortaya koyuyoruz. Uluslararası
güçlü iş birliklerimiz sayesinde, başvuru sürecinizi özveriyle yürütmekte, beklentinize
uygun yatırım seçeneği, başvuru dosyanızın titizlikle hazırlanması, sunulması ve takibi
gibi bütün aşamalarda yanınızda yer almakta, size yardımcı olmaktayız. Bizimle iletişime
geçtiğiniz andan, ikinci pasaportunuzu alacağınız ana kadar, butik bir hizmet sunan global
bir firma ile çalışmanın ayrıcalığını her zaman hissedeceksiniz.

Eğer kendiniz ve aileniz için farklı bir gelecek hayal ediyorsanız,
Türkiye’de gideceğiniz en doğru adres Yeni Bir Hayat’tır.

Yeni Bir Hayat
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B/27 34330
Levent İstanbul TÜRKİYE
T. +90 212 325 01 25
www.yenibirhayat.com.tr | bilgi@yenibirhayat.com.tr

