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Kasım ayında petrol sektörü Saud! 
Aramco’nun h!sseler!n!n b!r kısmını 

satı"a sunaca#ı haberler! !le çalkalandı. 
Neden?  Bu nak!t para !le !lg!l! b!r karar 
mı yoksa stratej!k b!r karar mı? Bende 
çok merak ett!m. Neden dünyanın en bü-
yük petrol "!rket!, dünyanın 297.7 m!lyar 
var!l rezerv sah!b! "!rket!, dünyanın 13.2 
m!lyon var!l petrol e"de#er! üret!mle en 
üst sırada üret!m yapan "!rket!, kend!n! 
halka arz ets!n? Gelm!" geçm!" en büyük 
!lk halka arz !"lem! olarak kabul ed!len 
Saud! Aramco’nun halka arzı !le 25.6 m!l-
yar $ kaynak toplanmı" ve Aramco’nun 
p!yasa de#er! M!croso$ ve Apple "!rketle-
r!n! geçm!"t!r. 2018 yılında Saud! Aramco 
111m!lyar $ kâr ederken, Apple’ın kârı !se 
59.5 m!lyar $ olarak gerçekle"m!"t!r. Su-
ud! Prens!, "!rket!n de#er!n!n 2 tr!lyon $ 
oldu#u konusunda ısrarlı olsa da küresel 
fon yönet!c!ler! Aramco’nun gerçek p!ya-
sa de#er!n!n 1.2 tr!lyon !le 1.7 tr!lyon $ 
arasında oldu#unu bel!rt!yorlar. Yan! her 
durumda 1 tr!lyon $‘ın çok üzer!nde b!r 
de#ere ve dünyanın en büyük !k!nc! re-
zerv!ne sah!p b!r m!ll! petrol "!rket!nden 
bahsed!yoruz. 

Gel!n önce Saud! Aramco "!rket! k!md!r, 
bu konudan ba"layalım. Saud! Aramco 
1933 yılında Cal!forn!a-Arab!an Stan-
dard O!l Company olarak ve II. Dünya 
Sava"ı sırasında Avrupa ve Amer!ka’nın 
petrol !ht!yacını kar"ılamak !ç!n kurul-
mu"tur. 1944 yılında !se !sm!n! Arab!an- 
Amer!can O!l Company olarak de#!"t!r-
m!"t!r. 1973 yılında k! Yum K!ppur Sava"ı 
!le b!rl!kte %sra!l’! destekleyen ülkelere 
konan ambargo neden! !le olu"an anla"-
mazlık sonucu Suud! hükümet! m!ll!le"-
t!rmeye ba"lamı" ve 1981 yılında %100 
Suud! Arab!stan devlet!n!n olmu"tur. 
Dünya üstündek! en kârlı "!rket olan ve 
Fortune Global 500, 2019 l!stes!nde gel!r-

ler açısından 6. sırada ama kâr açısından 
1. sırada yer alan Saud! Aramco "!rke-
t!nde 65 b!n k!"! çalı"maktadır (&ek!l 1). 
Suud! Aramco kâr açısından kend!ne en 
yakın olan Apple !le aralarında b!r App-
le "!rket!n!n sı#aca#ı kadar daha açıklık 
mevcuttur. Suud! Aramco Petrol üret!m! 
açısından !se Dünyada "!rket bazında en 
çok günlük petrol üret!m! yapan "!rkett!r 
(&ek!l 2). Onu en yakın Rosne$, Kuwa!t 
Petroleum, Nat!onal Iran!an O!l, Ch!na 
Nat!onal Petroleum, ExxonMob!l ve Pet-
robras ve d!#erler! !zlemekted!r.  Sadece 
bu %1.5’l!k halka arz kısmından b!le 25.6 
m!lyar $ gel!r sa#lanmı"tır k!, bu Al!ba-
ba’nın 2014 yılında %15’l!k halka arzı !le 
topladı#ı rekor 25 m!lyar $’dan çok daha 
büyük b!r rakamdır. Halka arzdan önce 
b!le Saud! Aramco’nun nak!t akı"ı 85.5 
m!lyar $ olarak gerçekle"m!"t!r. Görül-
dü#ü üzere Saud! Aramco’nun ne para-
ya !ht!yacı vardır, nede rezerv sıkıntısı 
çekmekted!r. Üstüne üstlük hal! hazırda 
devletle"t!r!lmes!n!n üstünden sadece 38 
yıl geçm!"ken, neden tekrar, h!sseler!n!n 
küçük b!r kısmı dah! olsa halka arz etmek 
yoluna g!tm!"t!r?

Hep!m!z!n b!ld!#! g!b! Suud! Arab!stan’ın 
ana gel!r kayna#ı petrol ve do#al gaz ge-
l!rler!d!r ve bütçe gel!rler!n!n yakla"ık 
%23’ünü kapsamaktadır. Ayrıca Suud! 
Kralı gücünü Aramco "!rket!nde k! h!sse-
ler!nden elde etmekted!r. Bu nedenle her 
ne kadar "!md!l!k sadece Suud! Arab!stan 
p!yasasında !"lem gören b!r "!rket olsa da 
ve küresel yatırımcılar dı"arda bırakılmı" 
olsa da "!rket h!sseler!n! almak !ç!n ısrarlı 
olan Amer!kalı ve Avrupalı fonların b!l-
d!#! öneml! durum !se ülke !çer!s!ndek! 
hukuk s!stem!n!n Kral tarafından yön-
lend!r!lmes! ve h!ssedarları korumak !ç!n 
yen! yürürlü#e g!ren kanunların henüz 
ne oranda Kral’a ra#men uygulanab!l!r 
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oldu#unun b!l!nmemes!n!n ta"ıdı#ı r!sk-
lerd!r. Buna ra#men bu fonların ısrarlı 
!lg!s! devam etmekted!r k!; bu kadar kârlı 
ve büyük b!r "!rkete yatırım yapmak anla-
"ılab!l!r b!r durumdur.   N!tek!m %1.5’luk 
h!sse !ç!n 25.6 m!lyar $ para toplanmı"-
tır k!; buda Saud! Aramco’yu yakla"ık 1.7 
tr!lyon $’lık b!r "!rket noktasına get!r-
mekted!r. Bu sayede 2019 yılında dünya-
nın p!yasa de#er! en yüksek "!rket! konu-
muna gelm!"t!r (&ek!l 3). Bu halka arzın 
temel!nde ekonom!k serbestle"t!rme, 
ekonom!k modernle"me ve yabancı ya-
tırımcıyı ülkeye çekme n!yet! mevcuttur. 
Tüm bunlarda ekonom!s! sadece petrol 
ve do#al gaz gel!rler!ne ba#lı olan Suud! 
Arab!stan’ın artık ekonom!k gel!r çe"!t-
l!l!#! yaratab!lmek !ç!n kaynak olu"tur-
ma olarak yorumlanmaktadır. Bununla 
b!rl!kte h!çb!r Körfez ülkes!n!n yapmaya 
cesaret edemed!#! "ey! yaparak, m!ll! pet-
rol "!rket!n!n de$erler!n! halka arz !ç!n 
!ncelemeye açık hale get!rm!"t!r. Bu çok 
önemsenecek b!r adımdır. Bu adımla Su-
ud! Prens! ülkeye nak!t para get!rmen!n 
yanında, sah!p oldu#u gücü ve bu güce 
ba#lı h!ssen!n b!r kısmını satarak aslında 
dünyanın en büyük petrol "!rket!ne halkı 

ortak ederek -her ne kadar "!md!l!k çok 
küçük b!r yüzde olsa da- aslında gücünü 
pek!"t!rmey! ve 2016 yılında açıkladıkları 
reform paketler!n! uygulama n!yet!nde 
olduklarını ve tab!! petrol ve do#al gaz 
!le gelen gücün devamlılı#ını sa#almaya 
yönel!k çabalar olarak görülmel!d!r. Her 
ne kadar halka arz ed!len "!rket yüzdes! 

sembol!k b!r rakam g!b! dursa da m!ll! 
petrol "!rket! hem dünyanın en büyük, en 
de#erl! "!rket! konumuna gelm!" hem de 
Apple ve Google g!b! teknoloj! devler!n! 
geçm!"t!r. Buda önümüzdek! yüzyılda 
petrol "!rketler!n!n en güçlü "!rketler ola-
caklarını hatırlatmı"tır. 
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