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Doç. Dr. Güzin Bayar – Manama Ticaret Müşaviri 

BAHREYN 



KÖRFEZ 



TEMEL GÖSTERGELER 
GSYİH (Nominal)-

2019   
38,5 milyar dolar           

KİŞİ BAŞINA GSYİH 
(SAGP) /  BÜYÜME 
HIZI (%) (Reel) -
2019 

48 bin ABD Doları / %1,8 

Yüzölçümü 778 km2 

Nüfus 
1,5 milyon, 712,4 bini yani, %47,4’ü Bahreyn 
vatandaşı Arap, diğerleri Hint’li, Pakistan’lı, 
Bangladeşli 

Yönetim Şekli Anayasal monarşi 

Kral Hamad Bin İsa Al Halifa  

Dış Ticaret 
İhracat:18,1 milyar dolar; İthalat: 17,3 milyar 
dolar 

Üyelikler 
 

Dünya Ticaret Örgütü, Körfez İşbirliği Konseyi, 
İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği Serbest 
Ticaret Alanı, ABD ile STA, Singapur ile STA, 
EFTA ile STA 
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Çin,  15.6  

Avusturalya,  7.1  

BAE,  7.0  

S.Arabistan,  7.0  

Brezilya,  6.4  

ABD,  6.3  Japonya,  5.3  

Hindistan,  5.2  

Almanya,  4.3  

İngiltere,  3.7  

İtalya,  2.7  

İsviçre,  

2.4  

Fransa ,  

2.3  

[KATEGORİ ADI]; 

[DEĞER]-14.sırada 
Diğer,  22.5  

 Bahreyn’in Petrol Dışı İthalatındaki Başlıca Ülkeler (2019 % pay) 
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 Bahreyn’in Petrol Dışı İhracatındaki Başlıca Ülkeler (2019 % pay) 

S. Arabistan,  23.2  

ABD,  12.4  

BAE,  11.8  

Umman,  6.5  

Mısır,  5.8  

Hollanda,  4.3  

Kuveyt,  3.7  

Hindistan,  

3.4  

[KATEGORİ ADI]; 

[DEĞER]-9. sırada 

Tayland,  2.4  

Diğer,  23.4  
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Ürün Kodu Ürün Adı BH Dünyadan 

İthalatı 

BH İth Payı TR'nin BH'e 

İhracatı 

TR’nin_BH 

İth Payı 

26011100 Demir cevherleri ve konsantreleri (ağlomere 

edilmemiş) 
1.010.111.187 7,6 6.111.541 0,6 

28182000 Aluminyum oksit (suni korendon hariç) 905.216.685 6,8 0 0 

87032431 Jip; kıvılcım ateşlemeli (3000cm3 üzeri) 323.071.130 2,4 0 0 

89052000 Yüzer veya dalabilen sondaj ve üretim platformları 
311.197.525 2,3 0 0 

84111200 Turbojetler (> 25 kn fakat <= 44 kn)   

277.065.339 
2,1 0 0 

85171200 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için 

telefonlar 
250.060.291 1,9 0 0 

71081210 Altın külçeler (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, 

para yerine kullanılmayan) 218.120.041 1,6 70.653 0,0 

87032331 Jip; kıvılcım ateşlemeli (1501-3000cm3 arası) 
211.752.233 1,6 0 0 

84091000 Hava taşıtlarının motor aksam-parçaları 167.769.170 1,3 12.462 0,0 

87032311 Özel Arabalar, kıvılcım ateşlemeli 1501-3000 cm3 

arası 
163.011.611 1,2 4.604.386 2,8 
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Bahreyn’in İthalatı ve Türkiye 

 Bahreyn’in en çok ithal ettiği ilk 10 üründen sadece “özel arabalar, 

kıvılcım ateşlemeli (1501-3000 cm3 arası)”nda %1’i aşan pazar 

payına sahiptir; pazarın %2,8’ini kontrol etmektedir. 2019 yılı itibariyle 

Bahreyn’in en çok ithal ettiği ilk 10 üründen 6’sında Türkiye’nin 

Bahreyn’e ihracatı sıfırdır.  

 

 Bahreyn’in ithalatında 12. sırada yer alan “tütün içeren sigaralar”da 

Türkiye pazarın yarısından fazlasına hakimdir (%63,5).  

 

 Bahreyn’in ithalatında Türkiye’nin 2019 yılında en yüksek pazar 

payına sahip olduğu ürünler : “kontrol-dağıtım tabloları 

(gerilim=<1000 v)” (%6,7), “demir-çelikten diğer inşaat aksamı” 

(%6,6), “tedavide ve korunmada kullanılan ilaçlar” (%3,1), “özel 

arabalar, kıvılcım ateşlemeli (1501-3000 cm3 arası)” (%2,8), “altın 

mücevherci eşyası” (%1).  
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Bahreyn'in İhracatında İlk 10 Ürün 

GTİP Kodu GTİP Adı  
2018 2019 

Değişim 
(%) 

26011200 

Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri-
aglomere edilmiş 989.490.462 

         
1.119.483.340  13,14 

76051100 
Aluminyum teller-Enine kesitinin en geniş yeri 7mm.yi geçenler 

745.630.740 
             

534.653.624  -28,30 

76012000 
İşlenmemiş alüminyum alaşımları 

504.578.649 
             

508.871.960  0,85 

76011000 
İşlenmemiş alüminyum alaşımsız 

164.798.863 
             

406.257.797  146,52 

76061200 

Aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi 
geçenler)-içecek kutularında kullanılan 356.980.064 

             
316.880.276  -11,23 

73081000 
Köprüler ve köprü aksamı 

281.359.034 
             

267.665.089  -4,87 

72071900 

Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller-ağırlık itibariyle 
%0,25'den az karbon içerenler 308.687.236 

             
219.470.051  -28,90 

31021000 

Azotlu mineral veya kimyasal gübreler-üre (sulu çözelti halinde 
olsun olmasın) 187.457.232 

             
218.457.807  16,54 

29051100 
Metanol (metil alkol) 

165.330.785 
             

152.246.695  -7,91 

72031000 
Demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen ürünl. 

291.676.058 
             

142.013.976  -51,31 
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Yıl İhracat $ 

/ Bin 

İhracat 

Değişim % 

Genel 

İhracata 

Oranı % 

İthalat $ / 

Bin 

İthalat 

Değişim % 

Genel 

İthalata 

Oranı % 

Hacim $ / 

Bin 

Denge $ / Bin 

2007 76.651 117,1 0,07 119.423 166,3 0,07 196.074 -42.772 

2008 308.223 302,1 0,23 95.516 -20,0 0,05 403.740 212.707 

2009 113.712 -63,1 0,11 24.289 -74,6 0,02 138.001 89.423 

2010 172.024 51,3 0,15 71.682 195,1 0,04 243.706 100.342 

2011 160.418 -6,7 0,12 111.454 55,5 0,05 271.872 48.965 

2012 208.520 30,0 0,14 158.922 42,6 0,07 367.442 49.597 

2013 199.065 -4,5 0,13 172.478 8,5 0,07 371.543 26.587 

2014 204.085 2,5 0,13 294.342 70,7 0,12 498.428 -90.257 

2015 225.296 10,4 0,16 104.471 -64,5 0,05 329.766 120.825 

2016 193.281 -14,2 0,14 127.780 22,3 0,06 321.061 65.500 

2017 227.469 17,7 0,14 186.751 46,2 0,08 414.221 40.718 

2018  298.704 31,3 0,18 186.842 0,0 0,08 485.546 111.862 

2019  266.453 -10,8 0,15 191.813 2.7 0,09 458.266 74.639 

2019 İlk 9 Ay 188.960 -14,8 0,14 142.612 -6,4 0,09 331.572 46.348 

2020 İlk 9 Ay 154.126 -18,4 0,13 135.149 -5,2 0,09 289.275 18.977 
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İhr $  GTİP 4’lü Adı 2019 Ocak-Eyl 2020 Ocak-Eyl Değişim (%) 

2402 Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, 

sigarillolar ve sigaralar 
50.499.794 22.014.817 -56,4 

9999 Başka yerde sınıflanmayan ürünler 285.000 8.224.750 2785,9 

9013 Sıvı kristalli tertibat, lazerler, diğer optik cihaz ve aletler 8.566.963 7.407.366 -13,5 

3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan 

ilaçlar (dozlandırılmış) 
5.321.181 6.524.040 22,6 

8803 88.01 ve 88.02 pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam 

ve parçaları 
3.398.883 5.677.063 67,0 

0407 Kuş ve kümes hayvanlarının kabuklu yumurtaları 3.139.489 4.826.707 53,7 

9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 5.808.049 4.143.865 -28,7 

8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; 

redresörler) ve endüktörler 
696.976 3.575.678 413,0 

7113 Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya 

kıymetli metallerle kaplama metallerden) 
3.042.315 3.315.870 9,0 

8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek 

tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik 
2.177.023 3.302.778 51,7 
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Türkiye’nin Bahreyn’e İhracatı 

 2018’de ihracat 298,7 milyon dolar, ithalat 186,8 milyon dolar. 2019’da 

ihracat 266,5 milyon dolar, ithalat 191,8 milyon dolar. İhracatta %10,8 

düşüş, ithalatta %2,7 artış. 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde geçen 

yılın aynı dönemine göre ihracatımızda %18,4 azalış ve ithalatımızda %5,2 

artış.  

 2020 yılı ilk 9 ayda 2019 yılına göre ihracatta yaşanan %18,4 oranında 

düşüşün kaynakları : 1) tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, 

sigarillolar ve sigaralar, 2) demir cevherleri ve konsantreleri,  3) demir veya 

çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış 

demir veya çelik, 4) elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, 

kabinler, diğer mesnetler, 5) petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 

edilen yağlar, 6) diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları, 7) 

elektrik enerjisi üretim grupları ve rotatif elektrik konvertörleri. 

 TAV ve GAMA’nın projelerini bitirme aşamasına gelmeleri  en büyük 

sebep. Ayrıca korona sebebiyle mobilya ihracatında önemli düşüş. 

 Sigara dışı ihracattaki düşüş, çok daha küçük oranda, %4,6 civarında. 

Aynı dönemde genel ihracattaki azalış %10,9. 
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Türkiye’nin Bahreyn’e İhracatı 
 

 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın ilk 9 ayına göre bir çok kalemde 

önemli ihracat artışları var: 

 

 1) Elektrik transformatörleri, statik konvertörler, 2) hava taşıtlarının 

aksam ve parçaları, 3) plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan 

hazır giyim eşyası, 4) kuş ve kümes hayvanlarının kabuklu 

yumurtaları, 5) tedavide veya korunmada kullanılmak üzere 

hazırlanan ilaçlar, 6) ısı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için 

cihazlar, elektrikli olmayan şofbenler, 7) izole edilmiş teller, kablolar 

ve diğer elektrik iletkenler, 8) santrifüjler; sıvıların veya gazların filtre 

edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar 

 

 Ayrıca bir çok gıda ürününde ihracat artışları : ayçiçeği yağı, tavuk 

eti, peynir, pasta, kek, bisküvi, peynir, balık, hububat, turunçgiller, 

bulgur, meyve suları, bal, zeytinyağı… 
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İth $  GTİP Dörtlü Adı-Türkiye’nin Bahreyn’den İthalatı 
2019 Ocak-Eyl. 2020 Ocak-Eyl. 

Değişim 
(%) 

7601 İşlenmemiş aluminyum 115.826.993 114.842.783 -0,8 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 

yağlar 

5.275.367 3.960.867 -24,9 

7606 Aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi 

geçenler) 

2.278.686 3.456.273 51,7 

8803 88.01 ve 88.02 pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam 

ve parçaları 

241.501 2.739.041 1034,2 

8906 Diğer deniz taşıtları    2.605.900   

2818 Suni korundum, aluminyum oksit ve aluminyum hidroksit 4.107.890 1.801.475 -56,1 

8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri   1.433.542   

5205 Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle pamuk 

oranı >=%85 ve perakende olarak satılacak 

  1.359.005   

3920 Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz) 1.871.419 938.028 -49,9 

7019 Cam lifleri (cam yünü dahil) ve bunlardan eşya (iplik, 

dokunmuş mensucat gibi) 

439.119 527.273 20,1 
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 KORONA VE BAHREYN 
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Korona Virüs Salgını Kapsamında Alınan Ekonomik ve Ticari Tedbirler 

 Mart ayında açıklaman ilk paketin toplam tutarı 4,3 milyar Bahreyn 

Dinarını (11,4 milyar dolar) bulmaktadır; bu rakam Bahreyn GSYH’sının 

%29,6’sına denk gelmektedir.  

 

 Nisan-Haziran: 3 ay bütün vatandaşların maaş ödemeleri, elektrik su 

paraları, belediye ve turizm vergileri muafiyeti, devlete ait binalarda 

kira muafiyeti, borç ertelemeleri… 

 

 Temmuz-Eylül : özel sektörde krizden en çok etkilenen firmalara : 

Bahreyn’lilerin maaşlarının %50’si Bahreyn vatandaşlarının ikamet 

ettikleri birincil konutların elektrik ve su paraları , Tamkeen destekleri  

 

 Otelcilik sektörü (oteller ve eğlence tesisleri), turizm sektörü (seyahat 

acenteleri ve hac operatörleri), yiyecek ve içecek sektörü 

(restoranlar, kafeler ve nargile kafeler), spor salonları ve sinemalar 

salgından en çok etkilenen sektörler 
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Korona Virüs Salgını Kapsamında Alınan Ekonomik ve Ticari Tedbirler 

 Korona salgınının etkilerinin sürmesi sebebiyle Eylül ayı sonunda 

Bahreyn, Ekim-Aralık dönemini kapsayacak üçüncü destek paketini 

de açıklamıştır.  

 

 En çok etkilenen sektörlerde Bahreyn’lilerin maaşlarının %50’si, 

Bahreyn vatandaşlarının birincil konutlarının elektrik ve su faturaları, 

kredi ertelemeleri, belediye ve turizm vergileri muafiyeti 
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Korona Virüs Salgını Kapsamında Alınan Ekonomik ve Ticari Tedbirler 

 Khalifa Bin Salman Limanının tam kapasite çalışıyor. Tüketici 

ürünlerinin %99,5’ü ülkeye bu limandan gelmektedir. Limanda Covid-

19’a karşı sıkı tedbirler alınmıştır; bütün araçlar varmadan 72 saat 

öncesinden geçtikleri ülke limanlarını bildirmek zorundadır. Araçlar 

sterilize edilmekte, personelin ateşi ölçülmekte, sosyal mesafe 

kurallarına uyulmaktadır.  

 

 Bahreyn Sağlık Bakanlığı, her bir korona hastasının (hasta ismini 

vermeden) hastalığı nereden kaptığını, hastanın nerelerde 

bulunduğunu yayımlamaya başlamıştır. İlgili internet sitesi: 

https://www.moh.gov.bh/Covid19/ContactsTracing 

 

 BeAware adlı akılı cep uygulaması –hasta ve karantinadakilerin 

yerlerini (hasta bilgileri gizliliğine uyarak) gösteriyor. 

https://www.moh.gov.bh/Covid19/ContactsTracing
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Koronavirüs Salgınının Ülke Ekonomisi ve Ticareti Üzerindeki Etkileri 

 Ne zaman biteceğini bilmeden kesin bir şey söylemek zor. Bahreyn için EIU tahmini 

%5, IMF tahmini %4,9 küçülme. Bölge tahmini IMF -%4,7, Oxford Economics -%7,6. 

 

 Korona virüs etkisiyle talep düşüşünden ve turizmin durmasından olumsuz 

etkileniyor.  

 

 Petrol fiyatlarının çok düşmüş olması bütçe gelirlerinin %70’i petrol ve ürünleri 

ihracatından geldiği için ülkeyi olumsuz etkiliyor.  

 

 Toplam bütçe gelirleri yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre % 29 

azalmıştır.  

 

 2020'nin ilk yarısında bütçe açığı 2019 ile karşılaştırıldığında % 98 artışa denk 

gelmektedir. Bütçe açığının geçen yılki GSYİH'nın 4,6'sı seviyesinden bu yıl 

GSYİH'nın 15,5'i seviyesine kadar yükseleceği tahmin ediliyor. 

 Bütçe tedbirleri: devlet harcamalarında %30 kısıntı. 
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Koronavirüs Salgınının Ülke Ekonomisi ve Ticareti Üzerindeki Etkileri 

 Ülke ekonomisi için olumlu gelişmeler de vardır. Alba (Alüminyum Bahreyn) 

şirketinin 6. Hattının açılmasıyla şirketin dünyanın Çin dışındaki en büyük 

alüminyum ergitme tesisi haline gelmiştir; üretim kapasitesi %50 artmıştır.  

 2021 yılında BAPCO’nun Sitra’daki rafinerisini Suudi Arabistan’ın 

doğusundaki Saudi Aramco tesisine bağlayacak yeni boru hattının 

BAPCO’nun işleme kapasitesini %40 artırması (267.000 varil/gün’den 380,000 

varil/gün’e) da GSYH artışını olumlu etkileyecektir. Genişleme projesiyle ilgili 

çalışmalar sürüyor. 

 Bahreyn İhale Kurulu tarafından yayınlanan verilere göre, Bahreyn hükümeti 

tarafından 2020'nin ilk yarısında toplam 1,7 milyar dolar değerinde 769 ihale 

verilmiştir. İnşaat ve mühendislik sektörü, toplam 588,3 milyon $ 'lık ihale 

bedeliyle yılın ilk altı ayında en büyük payı almıştır. İnşaat ve mühendislik 
sektörünü sırasıyla petrol ve gaz sektörü, malzeme ve ekipman sektörü ile 

hizmetler sektörü izlemiştir. Bu sektörlerin toplam ihale bedelleri sırasıyla 

416,3 milyon dolar, 292,6 milyon dolar ve 202,4 milyon dolardır. Havacılık 

sektörü, aynı dönemde 172,2 milyon dolar tutarında ihale vermiştir. 
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Koronavirüs Salgınının Ülke Ekonomisi ve Ticareti Üzerindeki Etkileri 

 İhalelerin değeri açısından Tatweer Petroleum, toplam 396,5 milyon 

doları değerindeki ihaleleriyle listesinin başında yer almıştır ve ardından 

Elektrik ve Su İdaresi 305,3 milyon dolar tutarında ihaleleriyle ikinci, Konut 

Bakanlığı 238,6 milyon ABD Doları ihaleleriyle üçüncü sırada yer almıştır. 

Bayındırlık, Belediye İşleri ve Şehir Planlama Bakanlığı ve Gulf Air sırasıyla 

165,2 milyon dolar ve 156,4 milyon dolarlık ihaleler vermiştir. Diğer kamu 

kurumları için verilen ihalelerin toplam değeri ise yaklaşık 410 milyon 

dolardır. 

 Büyük projeler duracaktır-Bahreyn metrosu ve Kral Hamad Köprüsü 

 Ancak başlamış işlere, alt yapı projelerine ve sosyal konut projelerine 

devam edilmektedir. İnşaat malzemeleri ihracatı potansiyeli sürüyor. 

 Ticarette aksama yok. Liberal ekonomik ve ticareti sistem, gümrük 

tarifeleri düşük, bürokrasi az, elektronik uygulamalar ve e-devlet 

gelişmiş. Körfez İşbirliği Konseyi üyesi olarak Konseyin ortak gümrük 

tarifesini uygulamaktadır (KİK Gümrük Birliği çerçevesinde).  

 



21 

İhracatımızda / İkili Ticari İlişkilerimizde Karşılaşılan Sorunlar 

Vize Krizi 
 

 18 Aralık 2019'da başladı-Kapıda vize uygulamasına önceden duyurmadan 

son verdi ve vatandaşlarımızı kapıya yığdı. Vize krizinin ilk haftalarında 

ülkede inşaat işleri olan firma sahiplerimiz, restoranı olan firma sahiplerimiz, 

ülkenin Ekonomik Kalkınma Kurulu ile görüşme halinde olup ülkeye yatırım 

yapma aşamasında olan firma sahiplerimiz, fuar ücretlerini ödeyip fuara 

gelecek firmamız bile ülkeye vize alıp da girememiştir!  

 

 Sonrasında az da olsa iyileşme yaşandı. Fuarlara gelecek firmalarımız 

organizatör firmanın araya girmesiyle vize alabilmeye başladı. Yine çeşitli 

devlet kuruluşlarıyla olan işleri için gelecek olanlar bu kuruluşların araya 

girmesiyle vize alabilmeye başlamıştı.  

Sürecin ticarete negatif etkisi olmadı. 
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Fuarlar 

 

 Bahreyn’deki fuarların listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: 

 

 http://www.btea.bh/event-listing  

 

 Ticaret Bakanlığınca, 2019 yılında Bahreyn’de düzenlenen 5 fuar Bireysel 

Katılımı Desteklenen Fuarlar listesine alınmıştır.  

 Bireysel katılımı desteklenecek fuarlar Ticaret Bakanlığı tarafından 

firmalarımızın talepleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.  

 Bahreyn’deki fuarlara katılmak isteyen firmalarımız kayıtlı oldukları İhracatçı 

Birlikleri aracılığıyla bireysel katılım desteği için Ticaret Bakanlığına 

başvurabilir.  

 Bahreyn küçük bir ülkedir ve ticari ilişkilerde yüz yüze görüşmeler önemlidir.  
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FUAR BAŞLANGIÇ BİTİŞ KONU 

BAHRAIN INTERNATIONAL 

GARDENING SHOW - BIGS 
20.02.2019 24.02.2019 ÇİÇEKÇİLİK/PEYZAJ 

BIDEC 2019 28.10.2019 30.10.2019 SAVUNMA SANAYİ 

JEWELLERY ARABIA BAHRAIN 19.11.2019 23.11.2019 MÜCEVHERAT 

ARABAL  19.11.2019 21.11.2019 ALÜMİNYUM 

CHOCOLATE AND COFFEE EXPO 2019 4.12.2019 07.12.2019 

 

KAHVE VE ÇİKOLATA 

  

2019 Yılında Bireysel Katılımın Desteklendiği Fuarlar  
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E-Ticaret 
 

 Bahreyn, %98 oranındaki internet yaygınlık (penetration) oranıyla dünyada lider 

durumdadır. Ülkede 100 kişi başına 119 cep telefonu aboneliği düşmektedir. 

Teknoloji kullanımının bu kadar yaygın olduğu ülkede e-ticaret de yaygın 

olarak kullanılmakta ve devlet tarafından da teşvik edilmektedir.  

 Ülkede e-devlet imkânları da gelişmiş durumdadır.  Birleşmiş Milletler 2018 e-

Devlet Gelişmişlik Endeksi Bahreyn’e Asya ülkeleri içinde 6. sırada yer vermiştir. 

Bahreyn Krallığı dünya sıralamasında ise 26. sırada yer almıştır.  

 Bahreyn e-ticaret piyasasının büyüklüğü 2019 yılında 798 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Bu rakamın 2020 yılında 897 milyon dolara çıkması 

beklenmektedir. E-ticaretten en büyük payı sırasıyla giyim, elektronik, oyuncak 

ve hobi, mobilya, gıda, kişisel bakım almaktadır.  

 Nielsen şirketinin anket bulgularına göre Körfez ülkelerinde salgın döneminde 

çevrimiçi alış-veriş artmıştır. BAE tüketicilerinin %31’i, Kuveyt tüketicilerinin 

%26’sı, Bahreyn ve Umman tüketicilerinin %47’si paketli gıdalarda korona 

sonrasında da çevrimiçi alış-verişe devam edeceğini söylemiştir. 
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E-Ticaret 
 

 E-ticaret hacminin sektörel dağılımı 261,1 milyon dolar giyim, 235,5 milyon 

dolar medya ve elektronik, 185,6 milyon dolar oyuncak ve hobi, 122,2 

milyon dolar mobilya ve aksesuar ve 92,4 milyon dolar gıda ve kişisel bakım 

olarak sıralanmaktadır. 

 

 Ülkedeki e-ticaret ortamı ve kullanılan e-ticaret siteleri hakkında 

Müşavirliğimizden bilgi alınabilir. 

 

 Ülkeye ihracatı yapılmak istenen ürünlerde piyasanın durumu, ürünler, 

fiyatlar hakkında bilgi almak için de e-ticaret sitelerinden faydalanılabilir. 
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Gümrükler 
 

 Bahreyn’in gümrük prosedürlerine aşağıdaki sayfadan ulaşabilirsiniz: 

 

 http://www.bahraincustoms.gov.bh/trader_business.php?SID=WWxRd01rcH

VUblJRVkVreQ%253D%253D  

 

 Bahreyn’in ithalatta uyguladığı gümrük vergilerine aşağıdaki sayfadan 

ulaşabilirsiniz: 

 

 http://www.bahraincustoms.gov.bh/traiff_find.php?SID=WWxRd2VFNVRXbnB

pVkRBelRXYzlQUT09  
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İhaleler 
 

 Bahreyn’de değeri 10,000 Bahreyn Dinarını (26,667 ABD doları) aşan kamu 

ihaleleri Bahreyn İhale Kurumu tarafından ilan edilir. Bahreyn’de bütün 

devlet ihaleleri tek merkezde, İhale Kurumunda toplanmakta, başvurular, 

sonuçlandırmalar Kurumda yapılmaktadır. Süreçte ihaleyi veren devlet 

kurumunun görüşleri alınmaktadır. Türk firmalarının ülkede açılan ihaleleri 

Kurumun resmi ihale sayfalarından takip etmesi tavsiye edilmektedir:  

 

 www.tenderboard.gov.bh  

 

 https://etendering.tenderboard.gov.bh  

 

 https://twitter.com/#!/Bahrain_Works  
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ÖNERİLER 

 

Bahreyn insanı Türkiye’yi çok seviyor. Türk dizileri, turizm 

Özellikle gıda, giyim, mobilya, çeşitli elektrikli makina 

sektörlerinde Türk malı imajı gayet iyi.  

Bahreyn ekonomisi ve dış ticaret rejimi liberal. Ticaret engelleri 

yok. Tarifeler düşük. Bürokrasi fazla değil. 

Alım heyetlerine ilgi çok güzel. Çok etkili bir araç.  

Yüz yüze görüşmelerin önemi, ticaret heyetleri çok güzel geçti. 

Canlı inşaat sektörü 

 Suudi Arabistan, BAE, Çin ve ABD’nin rekabeti 

 Türk iş insanları Bahreyn hakkında yeterli bilgiye sahip değil. 

Bahreyn iş insanları Türkiye hakkında en çok İngilizce’nin 

yaygın olarak konuşulmamasından şikayetçi. 

 Taşımacılıktaki sorunlar 
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ÖNERİLER 

 

 Sanal fuarlar ve heyetler-TİM ve İhracatçı Birlikleri 

 

 Müşavire Danışın 

 

 Dış Talepler Bülteni 

 

 E-Ticaret 

 

 Kolay İhracat Platformu-Akıllı İhracat Robotu 

 

https://www.kolayihracat.gov.tr/  

 

 Sanal Ticaret Akademisi: 

 

https://akademi.ticaret.gov.tr/  
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T.C. Manama Büyükelçiliği 

Ticaret Müşaviri 

manama@ticaret.gov.tr 

Villa No:924, Road No:3219, Bu Ashira, Block 332 

PO Box 10062 Manama/Kingdom of Bahrain 

Tel: +973-17 530 908 


