
 
 

Körfezin İncisi 
Bahreyn 
 
İş/yaşam dengesinde dünyada ilk sırayı 
alırken,  
MENA bölgesinin en mutlu insanlarının 
yaşadığı ülke 
 

 
Körfezin incisi Bahreyn derken 2000 yılı aşan bir 
zamandan beri dünyanın en iyi doğal incilerinin 
çıkarıldığı ülke olma şöhretini kasdetmiyoruz; Serbest 
ekonomisi, 40 yılı aşkındır faal ve bölgenin FinTech 
üssü konumuna gelmiş finans sektörü yanısıra, Dünya 
Bankası’na göre MENA bölgesinde eğitim ve 
motivasyonu en iyi ve en uygun maliyetli insan 
kaynağı sunan ülke Bahreyn. HSBC Bank’ın ‘Expat 
Explorer Survey’ araştırmasına göre Bahreyn, yaşama 
ve çalışma için 2019’da dünyanın ikinci en güzel 
ülkesi.  

4000 yıllık ticari kavşak olarak nitelendirilebilecek 
Bahreyn Krallığı, Arap Körfezi bölgesinde 1930’larda 
ticari olarak petrolü işleyen ilk ülke olmuştu. Körfezin 
ekonomik çeşitlilikte en zengini Bahreyn, yaklaşık 
30.000 USD kişi başı gayri safi hasıla ile dünyanın en 
zengin ülkeleri arasında. 1.6 milyon nüfusun %55’i 

yabancı uyruklu. Global İş/Yaşam dengesi 
ölçümlemesinde MENA bölgesinin ilk sırada gelen 
ülkesi, iş operasyon maliyetlerinde diğer Körfez 
ülkelerine göre %40’lara varan bir avantaj da 
sağlıyor. Ülke para birimi Bahreyn Dinarı kuru USD 
karşısında 0.377 BHD olarak sabitlenmiştir.  

Dünya Bankası’nın ‘Doing Business 2020’ raporuna 
göre Bahreyn dünyanın en gelişmiş 10 
ekonomisinden biri. Orta-Doğu ve Kuzey-Afrika 
(MENA) bölgesinin en serbest ekonomisi olan 
Bahreyn, aynı zamanda dünyanın 10. en serbest 
ekonomisi.  

Doğrudan Yabancı Yatırımlar (FDI) bağlamında ülke 
2015 yılının 65 milyon USD rakamından 2018 yılında 
1.515 milyar USD rakamına ulaşmış, GSMH (GDP) 
noktasında ise petrol dışı sektörlerde yıllık %3 
büyüme gerçekleştirmiştir. 

%100 yabancı sermayeli ve sıfır vergili lokal şirket 
kurmaya imkan veren tek Körfez ülkesi olma özelliği 
taşıyan Bahreyn’de şirketlere çeşitli start-up de 
stekleri sunulurken, yabancı şirket sahipleri ve farklı 
ülkelerden getirebilecekleri çalışanları aileleriyle 
oturma izni alabiliyor.  

Bahreyn, $1.5 trilyon hacimli GCC bölgesi pazarına 
giriş için doğal bir kapı konumunda olup kara, deniz 
ve hava yolu bağlantıları son derece gelişmiştir. 
Bölgenin en büyük pazarı ve ekonomisi olan Suudi 
Arabistan ile sınır komşusu olması da ayrı bir önem 
taşır.  

Bahreyn’de Şirketleşme 

Limited şirkete eşdeğer “WLL” Bahreyn’de en yaygın 
şirket türü. En az iki en fazla 50 gerçek veya tüzel kişi 

ortağı olabilen WLL’de ortaklar şirket borçları ve 
yükümlülüklerinden sadece hisse tutarları ile sınırlı 
sorumludurlar. En az bir Genel Müdür atanmalıdır. 
Hisseler belirli faaliyet alanlarına özel şartlar dışında 
%100 yabancı elinde tutulabilir. Tek şahış şirketi 
diyebileceğimiz “SPC” ise sadece bir gerçek veya tüzel 
kişi tarafından kurulabilir. Şirket sahibi yine sadece 
sermaye tutarı kadar şirket yükümlülüklerinden 
şahsen sorumludur ve en az bir şirket müdürü 
atanmış olmalıdır.  

Geniş ifadeyle söylemek gerekirse Bahreyn’de ikamet 
vergilemesi diye bir kavram yoktur. Çalışanlar gelir 
vergisi ödemek durumunda değildir, ayrıca bir servet 
vergisi, sermaye kazancı veya veraset vergisi yoktur, 
şirketler için Kurumlar Vergisi veya Stopaj da söz 
konusu değildir. İşveren sadece elemanlar için ücret 
ile orantılı düşük bir sosyal sigorta primi öder. 
Kar/temettü dağıtımında herhangi bir sınırlama 
yoktur.  
 
2018 yılında Bahreyn-Türkiye arası ticaret hacmi %17 
artarak $500 milyonu geçerken uzmanlar halen 
potansiyelinin çok altında olduğunu söylemektedirler. 
Öte yandan Türk TAV Airports Holding ve GAMA 
Holding büyük projeleri olan yeni Bahreyn 
havalimanını tamamlamak üzere çalışmalarını 
sürdürmekte.   

 


