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Giriş
Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu
Bir yatırım şirketi olarak faaliyet gösteren
Kamu Yatırım Fonu (Public Investment Fund,
PIF), Kraliyet Kararnamesi ile 1971 yılında kurulmuş ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na bağlanmıştır. Öncelikli amacı kamu işletmelerinin iç
ekonomideki faaliyetlerine kredi vermek olan
PIF, birçok şirketi ve kilit projeyi finanse etmiş
ve ülke ekonomisinde stratejik öneme sahip projelerde finansal destek sağlamıştır. 300 milyar
dolar değeri ile dünyanın en büyük yatırım
fonları içerisinde yer alan PIF 2015 yılında Bakanlar Konseyi kararı ile Muhammed Bin Selman’ın başkanı olduğu Ekonomi ve Kalkınma
İşleri Konseyi’ne bağlanmıştır. Suudi Arabistan’da
Vizyon 2030 kapsamında PIF’in amaçları yeniden
şekillendirilmiştir. Bu amaçlar, Suudi Arabistan’ın
ekonomik dönüşümünü harekete geçirirken, gelecekte küresel ekonomiyi şekillendirecek yeni
sektörlerin ve fırsatların ortaya çıkarılmasına
öncülük etmek, Suudi ekonomisinin rekabet gücünü arttırmak ve küresel bir yatırım merkezi ve
dünyanın en etkili yatırımcısı olmak şeklinde
sıralanmıştır. 2015 yılından sonra Vizyon 2030
yolunda PIF’e daha kapsamlı bir otorite ve
stratejik sorumluluklar yüklendiği görülmektedir.

Öncelikli amacı kamu
işletmelerinin iç ekonomideki
faaliyetlerine kredi vermek
olan PIF, birçok şirketi ve kilit
projeyi finanse etmiş ve ülke
ekonomisinde stratejik öneme
sahip projelerde finansal
destek sağlamıştır.

Kamu Yatırım Fonu’nun Vizyonu
ve Hedefleri
Ekonomi ve Kalkınma İşleri Konseyi tarafından belirlenen stratejiler ışığında, PIF’in ulusal
varlıkları genişlerken aynı zamanda iç ekonomik
kalkınmaya katkıda bulunması da beklenmektedir.
Bu bağlamda Muhammed Bin Selman’ın koordinatörlüğündeki PIF için 2015 yılında yeni bir
başlangıç yaptığı yorumunda bulunulabilir. Bu
başlangıçta PIF’in yatırımları, sermaye varlıkları,
sektörlerin gelişimi, emlak ve altyapı gelişimi,
Giga projeler, uluslararası yatırımlar ve uluslararası
gelir başlıklarında yapılandırılmıştır.
• Sermaye Varlıkları: PIF, sermaye varlıklarının
değerini arttırarak Suudi Arabistan’ı bölgesel
ve küresel bir lider yapmayı hedeflemektedir.
• Sektörlerin Gelişimi: Şirketlere ve yeni sektörlere yatırımları ifade etmektedir. Bu kapsamda PIF, ekonominin çeşitlendirilmesini
ve gelişmesini desteklemek, özel sektör katılımını arttırmak, küçük ve orta ölçekli işletmeler için yüksek vasıflı işler ve fırsatlar yaratılması ile bilgi ve teknolojinin yerelleştirilmesini hedeflemektedir.
• Emlak ve Altyapı Geliştirme: Gayrimenkul
ve altyapı varlıklarını kapsamaktadır. Bu yatırımlar ve projelerdeki temel amaç ekonomik
kalkınmayı desteklemek için altyapıyı geliştirmek ve yerli ve yabancı yatırımcılardan
emlak sektörü aracılığıyla sermaye elde etmektir.
• Giga Projeler: Ekonominin çehresini tamamen
değiştirecek ve büyük bir ekonomik alan yaratacak yatırımları içermektedir. Bu yatırımlar
uzun vadede önemli bir değer yaratacak çok
yönlü, benzersiz ve çok kapsamlı şekilde tasarlanmaktadır.
• Uluslararası Stratejik Yatırımlar: Stratejik
ortaklıklar yoluyla uzun vadeli uluslararası
orsam.org.tr
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doğrudan ve dolaylı yatırımları kapsamaktadır.
PIF, stratejik yatırımlar ile teknolojik ve ekonomik etkileri olabilecek endüstrilere odaklanmayı ve Suudi Arabistan’ı dünya genelinde
erişilebilir kılmayı hedeflemektedir.
• Uluslararası Çeşitlendirilmiş Havuz: Çeşitlendirilmiş gelir kaynakları sağlamak için
gerçekleştirilen yatırımları (kamu ve özel
sermaye, gayrimenkul ve altyapı) içermektedir.
Bu hedefler doğrultusunda Vizyon 2030 yolunda Muhammed Bin Selman önderliğindeki
PIF’in ulusal yatırımları1,

Sektörlerin Çeşitlendirilmesi
1. Suudi Askeri Endüstriler Şirketi’nin (SAMI)
kurulması
2. Eğlence Yatırım Şirketi’nin kurulması
3. Suudi Emlak Finansman Şirketi’nin kurulması
4. Suudi Geri Dönüşüm Şirketi’nin kurulması
5. Ulusal Enerji Verimliliği Hizmetleri Şirketi’nin
(Süper Esco) kurulması
6. KOBİ finansmanını artırmak için Fon kurulması
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7. Özel Ulaşım ve Şehir Gezileri için Heli-Taksi
Şirketi Kurulması

Emlak ve Altyapı Projeleri
1. Toplu Konut Geliştirme Şirketi Kurmak
2. PIF’in Arazi Değerini En Üst Düzeye Çıkarmak
ve Ana Şehirlerde Yeni Kentsel Modeller Yaratmak
3. Riyad’daki Kral Khalid Uluslararası Havalimanı
Şehri’ni Geliştirmek
4. Cidde’deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Şehri’ni Geliştirmek
5. Mekke ve Medine’de Hac ve Umre Deneyimini
Geliştirilmek ve Otel ve Konaklama Kapasitesini Artırmak
6. Asir’de Bir Turizm ve Eğlence Hedefinin Geliştirilmesi

Giga Projeler
• NEOM Projesi: Özellikle 2017 yılı Suudi
Arabistan’ın Giga projeleri ile dünya gündeminde yer aldığı bir yıl olmuştur. Suudi Arabistan, 2015 yılında “Vizyon 2030” olarak
tanımladığı ve ülkeyi teknoloji, endüstri, inovasyon vb. konulara odaklayacak çalışmalar
kapsamında yapılan ilk proje NEOM olmuştur.

Suudi Arabistan’ın Sıra Dışı Yatırım Fonu

NEOM, Suudi Arabistan’ın kuzeybatısında
26.500 km2 alandan oluşan, hem Mısır hem
de Ürdün’ü kapsayan ve yüzölçümü ile Katar,
Bahreyn, Lübnan ve diğer küçük devletlerin
yüzölçümünden daha büyük toprağa sahip
olan bir projedir. Kızıldeniz’deki konumuyla
dikkat çeken bu projenin değeri 500,000
milyar dolardır ve Ayrıca 2030 yılına kadar
ülke GSYH ’sına 100 milyar dolarlık bir
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yeni gelecek anlamına gelen NEOM, başlangıçta sadece Suudi Arabistan tarafından finanse edilirken, dünyanın her yerinden finansman
çeken uluslararası bir proje haline gelmiştir.
Bunun altında hiç şüphesiz, bölgenin jeopolitik
bir kavşak noktasında yer alması, dünya nüfusunun %40’nın 4 saatten daha kısa sürede
NEOM’a ulaşabilecek olması, dünya ticaretinin
yaklaşık %10’nun Kızıldeniz’den gerçekleştirilmesi yatmaktadır. Kendi kendine yetebilen
“yapay akıllı bir şehir” hayali ile inşa edilen
NEOM, su ve enerji, gıda, biyoteknoloji, teknoloji, dijital bilim, medya, eğlence ve üretimden oluşan 9 alana odaklanmaktadır.2 Havanın temiz olması için rüzgâr tribünlerinin
ve güneş panellerinin kullanılacağı, ulaşımın
yeşil ulaşım sistemleri ile sağlanacağı, nanobiyoloji ve biyomühendislik konularında bölgenin merkezi olacağı, dikey kent çiftlikleri,
güneş enerjili seralar ve deniz suyundan dönüştürülecek su kaynakları ile taze yiyeceklerin
olacağı, ileri imalat teknolojilerinin (nanoteknoloji, 3 boyutlu yazıcılar, sensörler, nesnelerin interneti konusundaki cihazlar, elektrikli
arabalar, robotik teknolojileri) üretim alanları
arasında yer alacağı, yapay zekâ, sanal gerçeklik, akıllı cihazların yoğun olarak kullanılacağı, dünyanın en seçkin yönetmenlerine
ilham vereceği ve eğlence performansı ile
eşsiz bir deneyim sunacağı düşünülen
NEOM’un 2025 yılında tamamlanması beklenmektedir.3

• Kızıl Deniz Projesi: Suudi Arabistan’ı, teknoloji, endüstri, inovasyon vb. konulara odaklayacak bir diğer çalışma Kızıldeniz Projesi’dir.
Suudi Arabistan’nın Kızıldeniz kıyılarındaki
34,000 km2’lik alanda 22 adanın lüks tatil
yerlerine dönüştürülmesini içeren Kızıldeniz
Projesi, 2 aşamalı bir projedir. Projenin ilk
aşaması, beş ada üzerine inşa edilecek 3.100
odalı toplam 14 lüks otel, dağ ve çöl bölgelerinde iki tatil beldesi, marina, dinlenme
tesisleri, özel havaalanı ve altyapı tesislerinden
oluşmakta olup 2022 yılına kadar tamamlanması beklenmektedir. İkinci aşamada ise bu
devasa projede otel odaları sayısının
10.000’e kadar varacağı ve 22 adadan oluşan
bir turizm merkezinin tamamlanmış olacağı
düşünülmektedir. Bugüne kadarki en iddialı
turizm geliştirme projelerinden olduğu iddia
edilen Kızıldeniz Projesi, 200 km2 ‘lik sahil
şeridi ve 90 el değmemiş adadan oluşan
adalar, sönmüş yanardağlar, çöller, doğal hazineler ve zengin çeşitlikteki vahşi yaşamı
içermektedir. Yılda 1 milyondan fazla turistin
ağırlanacağı tahmin edilen bu proje sayesinde
ülke GSYH’sinin 5,3 milyar dolar artacağı
ve bununla birlikte 1 milyondan fazla kişiye
yeni iş imkânı açacağı düşünülmektedir.4
• Qiddiya Projesi: Suudi Arabistan’ı, Vizyon
2030 yolunda belirlenen hedeflere ulaştıracak
olan Qiddiya projesi, Giga projelerin sonuncusudur. Qiddiya, Riyad’ın batısında 334
km2’lik bir alanı kapsayan ve üç aşamada
hayata geçirilecek olan, dünyanın en büyük
eğlence projesidir. Bu proje ile ülkede kültür,
spor ve eğlence dolu bir gelecek inşa edilmesi
ve Suudi toplumunun çeşitli kesimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.
Disney World’ün 2,5 katı, New York’taki
Central Park’ın ise 100 katı büyüklükte olan
Qiddiya, eğlence, spor ve kültür merkezinde,
eğitim akademileri, dünya çapında yarışma
orsam.org.tr
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layacağı düşünülen Qiddiya’nın 2030 yılında
tamamlanacağı düşünülmektedir.

ve oyunlar, motor sporları, çöl ve asfalt
pistleri, su ve kar eğlence aktiviteleri, açık
havada macera aktiviteleri, safari deneyimleri,
doğa sporları, tarihi, kültür ve eğitim aktivitelerine ev sahipliği yapacak spor tesisleri,
ticaret merkezleri, restoranlar, kafeler, oteller
ve gayrimenkul projelerini içinde barındıracak
şekilde tasarlanmıştır.5 Qiddiya projesinin
57.000 kişiye yeni iş imkânı açacağı ve Suudi
toplumunun yurtdışı turizmi için harcadığı
yıllık 30 milyar $’ı azaltarak, ülke içi turizm
gelirlerini arttıracağı düşünülmektedir.6 Ülke
GSYH’sına 4,5 milyar dolarlık bir katkı sağ-

• Uluslararası stratejik ortaklıklar
• Uluslararası Çeşitlendirilmiş Yatırımlar Girişimleri
• Kurumsal Girişimler
1. İnsan Sermayesi Yeteneklerini Geliştirmek
2. PIF’in Faaliyetlerini Desteklemek İçin Bilgi
Sistemlerinin ve Altyapının Geliştirilmesi
3. PIF’in Ülkedeki ve Dünyadaki Varlığını Güçlendirmek

Kamu Yatırım Fonu’nun Faaliyetleri
Tablo 1. 2015-2019 Yılları Arasında Kamu Yatırım Fonu Tarafından Taahhüt Edilen ve Gerçekleşen Yatırımlar
Ülke

Tarih

Yatırım ve Yatırım Değeri (Milyar $)

Sektör

Güney Kore

Şubat 2015

POSCO7

1.36

Mühendislik ve İnşaat

Fransa

Ekim 2015

COFACE8

3.0

Kredi Sigortası

Rusya

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile Ortak
Temmuz 2015
Yatırım9

10

Altyapı ve Tarım

Fransa

Ekim 2015

Özel Fonlar10

2.0

Yenilebilir Enerji ve
KOBİ

İngiltere

Haziran 2016

UBER11

3.5

Teknoloji

NA

Nisan 2016

Mısır Yatırım Fonu ile Ortak Yatırım

16.0

NA

Almanya

Temmuz 2016 HAPAG-LLOYD12

775 M

Gemi Sanayi

Ürdün

Ağustos 2016

Ürdün Doğrudan Yatırım Fonu İle Ortak
Yatırım13

3

Altyapı, Turizm ve Enerji

Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE)

Kasım 2016

Noon.Com14

1

E-Ticaret

Kuveyt

Kasım 2016

ADEPTIO

15

2

Gıda Sektörü

Japonya

Mayıs 2017

SOFTBANK16

45

Teknoloji

17

ABD

Mayıs 2017

BLACKSTONE

20

Yatırım

ABD

Aralık 2017

AMC Entertainment Holdings (MOU)18

NA

Film Sektörü

ABD

2018

TRILINC Global Impact Fund19

50 M

Tüm Sektörler

ABD

Mart 2018

PENSKE Media Corporation20

200 M

Medya Sektörü

21

ABD

Mart 2018

MAGIC LEAP

461 M

Teknoloji

ABD

Nisan 2018

SIX FLAGS22

NA

Eğlence

Rusya

Haziran 2018

TUSHINO Airfield Development/Project23

100 M

Altyapı

İngiltere

ARCELOR Mittal Tubular
Temmuz 2018
PRODUCTS JUBAIL (AMTPJ)

300 M

Çelik

25

Fransa

Mayıs 2018

ACCORINVEST

5,4

Otel ve Emlak

ABD

Ağustos 2018

TESLA26

2

Mobilite

ABD

Eylül 2018

LUCID MOTORS27

1

Mobilite

NA

Tarımsal Ürünler

Ukrayna
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Suudi Arabistan emlak
sektöründe Vizyon 2030
yolunda özellikle mega
projelerinde ve altyapı
projelerinde var olan
kapasitesinden daha fazlasına
ihtiyaç duymaktadır.

Suudi Arabistan, Güney Koreli POSCO şirketinin %38’ini (Mühendislik ve İnşaat Bölümü)
1,36 milyar $’a satın almıştır. Ayrıca, Suudi hükümetinin işleteceği bir inşaat firması kurmak
için de iş birliği yapılmıştır. Bu iş birliği neticesinde POSCO ile büyük demiryolları, oteller
gibi inşaatların yapımı hedeflenmektedir. Suudi
Arabistan emlak sektöründe Vizyon 2030 yolunda

özellikle mega projelerinde ve altyapı projelerinde
var olan kapasitesinden daha fazlasına ihtiyaç
duymaktadır. Bu kapsamda POSCO ile bu ihtiyacın giderileceği düşünülmektedir.
Nesnelerin internetinden, yapay zekâdan, robotiklerden, mobil uygulamalardan ve bilgisayar
teknolojilerinden bulut teknolojilerine, yazılımlardan, tüketici internet şirketlerinden, finansal
teknolojiden, sağlık bilimlerinden, hesaplama
biyolojisinden ve ulaşımdan tüm teknoloji sektörlerine ve coğrafyalara yatırım yapan PIF, 2017
yılında en büyük teknoloji yatırım fonlarından
biri olan SoftBank’a 45 milyar $ yatırım yaparak,
bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştirmiştir. Suudi Arabistan’a heyecan verici ve
yeni çıkan teknoloji fırsatlarına kolayca erişim
sağlayacak olan SoftBank, Vizyon 2030 yolunda
bilgiye dayalı bir ekonominin gelişimine katkıda
bulunacaktır.29 Ayrıca Kamu Yatırım Fonu, teknoloji ve ortaya çıkan trendlerin en büyük yatı-

orsam.org.tr
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rımcılarından biri olma hedefi doğrultusunda,
ulaştırma ve teknoloji sektörlerinde dünya liderlerinden biri olan UBER’in de %5 hissesini
satın alarak 3,5 milyar dolarlık bir yatırım yapmıştır. UBER, ülkeye getireceği yenilikler ile
beraberinde ülkede var olan reformların geliştirilmesine de yardımcı olacaktır. Özellikle kadınların şehir içi ulaşımında UBER’i tercih
edeceği belirtilmektedir. Suudi Arabistan’da
UBER’in sürücülere, şehir içi ulaşımda kullananlara ve özellikle şehirlere büyük fayda sağlayacağı düşünülmektedir.30
Tüm bu yatırımların yanında PIF, 2017 yılı
Ekim ayında turizm sektöründen The Spaceship
Company ve Virgin Orbit ile 1 milyar dolarlık,
2018 yılı mart ayında eğlence sektöründen ENDEAVOR ile 400 milyon dolarlık bir anlaşma
imzaladığını duyurmuştu ancak Washington Post
yazarı Suudi muhalif Cemal Ahmed Kaşıkçı’nın
2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından her iki şirket
krallık ile olan anlaşmasını feshetmiştir.
Muhammed Bin Selman önderliğinde 2018
yılı Ekim ayında ikincisi düzenlenen ‘Çölde Davos’ olarak adlandırılan Gelecek Yatırım Girişimi’nde de gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin
etkileri görülmüştür. Zira Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın bu cinayet ile bir bağlantısı
olabileceği şüphesi ortaya çıkmıştır. Bu şüphe
ise uluslararası katılımı etkileyerek yatırımcıların
krallığın yatırım zirvesini boykot etmesine sebebiyet vermiştir. Teknoloji şirketlerinden Google
ve Uber, bankacılık devlerinden JP Morgan,
Chase, HSBC, Credit Suisse, medya kuruluşlarından The New York Times ve Financal Times
gibi daha birçok kuruluş Gelecek Yatırım Girişimi’ni boykot edenler arasında yer almıştır.31
Ancak bu boykot sadece bir sene sürmüş ve
2019 yılı Ekim ayında PIF, üçüncü ‘Çölde Davos’
ekonomik formunu düzenlemiş ve bu foruma
güçlü bir katılım gerçekleşmiştir.
Bakış: 107

Gelecek Yatırım Girişimi’nde üç yıldır tam
olarak hayata geçirilemeyen ve PIF için en
önemli finansman kaynağı olan Aramco’nun
halka arzında uluslararası yatırımcıların iş yapmak
adına yarıştıkları dile getirilmiştir.32 Aralık 2019’da
dünyanın bugüne kadar ki en büyük halka arzı
olan Aramco’nun, şirket hisselerinin %1,5’i 32
riyalden (8,53$) satılmıştır. İlk halka arzından
25,59 milyar $ gelir elde eden Aramco, Çinli eticaret devi Alibaba’yı geride bırakmıştır. Piyasa
değeri 1,1 trilyon $ olan teknoloji devi Apple’ı
da geride bırakan Aramco, halka arz sonrasında
2,06 trilyon $ piyasa değerine ulaşmıştır. Kendisini
takip eden en büyük beş petrol şirketinin (Exxon
Mobile, Total, Royal Dutch Shell, Chevron ve
BP) toplam değerinden daha büyük bir piyasa
değerine ulaşan Aramco, dünyanın en karlı şirketi
olmuştur.

Muhammed Bin Selman
önderliğinde 2018 yılı Ekim
ayında ikincisi düzenlenen
‘Çölde Davos’ olarak adlı
Gelecek Yatırım Girişimi’nde
de gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetinin etkileri
görülmüştür.

Tüm bu gelişmelere ek olarak Veliaht Prens
Muhammed Bin Selman önderliğindeki PIF,
uluslararası yatırımlarına devam etmektedir. 23
Aralık 2019’da MDL Beast müzik festivalini
düzenleyen Suudi Arabistan, Vizyon 2030 yolunda
devlet tarafından sübvanse edilen bu etkinlikte
dünyaca ünlü influencerları33 ülkesine davet etmiştir. Ekonomiyi çeşitlendirmek adına eğlence
sektörünü önemli bir faktör olarak gören Suudi
Arabistan, davet ettiği influencerlara müzik fes-
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tivalini tanıtmaları için ödeme yapmıştır.34 Eğlence
sektörü yanında spor sektörünü de ihmal etmeyen
Suudi Arabistan, Premier Lig takımlarından
Manchester United kulübünün, finansal bir yatırım
olarak düşünüldüğünü ve 3 milyar sterlin teklif
edildiğini açıklamıştır.35 Ayrıca, 24 Aralık 2019’da
da Juventus ve Lazio, İtalya Süper Kupa finalinin
Riyad’da oynanması ve futbolcu isimlerinin formalara Arapça olarak yazılması için iki İtalyan
kulübüne 10 milyon € ödeme yapıldığı açıklanmıştır. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanan mücadele, Lazio’nun 3-1’lik üstünlüğüyle
tamamlanmıştır.36

Sonuç ve Değerlendirme
Uzun süredir önde gelen ve önemli bir ekonomik oyuncu olan PIF, büyük şirketlerin kurulması ile ülkenin kalkınmasına yardımcı olacak
yatırım kuruluşlarının gelişimine katkıda bulunmuş
ve ekonomi için stratejik öneme sahip projelere
finansal destek sağlamıştır. Geniş stratejiler ışığında, PIF’in ekonomik rolü, ulusal ekonomik
dönüşümü teşvik etmek ve bu dönüşümü sürdürülebilir kılmaktır. Bununla birlikte uluslararası
varlık portföyünü genişletmek (uluslararası sektörlere ve pazarlara yatırım yoluyla), hedeflerine
etkili bir şekilde ulaşmak ve sürdürülebilir gelirleri
en üst düzeye çıkarmak amacıyla stratejik ortaklıklar kurmak hedeflenmiştir. Ne var ki, PIF
gelişimini henüz tamamlayamamış ve geçtiğimiz

yıllarda devasa miktarlarda yatırımlar yapsa dahi
küresel düzeyde tercih edilen tek ortak olma hedefine ulaşamamıştır. Özellikle Ekim 2018’de
PIF’in gelişimi durma noktasına gelmiştir. Suudi
muhalif Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi Suudi
Arabistan’ın özellikle ABD ve Avrupa’daki imajına büyük zarar vermiştir. Bu durum yatırımcılardan bazılarının PIF’den uzaklaşmasına bazılarının ise var olan tüm ticari ilişkilerini iptal etmesine neden olmuştur.
Tüm bunlara rağmen Kamu Yatırım Fon’u
hükumet için sosyal gerilimlere karşı koymak
açısından önemli bir araçtır. PIF yurtiçi ve yurtdışındaki stratejik yatırımları sayesinde, ekonomik
açıdan kemer sıkma politikalarına gidilmesi durumunda halkın buna itiraz etme ihtimaline karşı
şirketlerin ve güvenlik teşkilatının sadakatinin
sağlanması ve kraliyet mahkemesinde iç politik
baskının artması durumunda uluslararası destek
sağlanması mümkün hale gelecektir. Bu kapsamda
PIF’in, bir güç aracı olarak görülebileceği ve
göz ardı edilemeyecek bir politik iş birliğinin
ortaya çıkmasını sağlayabileceği düşünülmektedir.
Bu çalışmada Vizyon 2030 yolunda Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun gerçekleştirdiği
sıra dışı yatırımların neler olduğu ve ekonomik
boyutu belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma güncelliğini koruyan nicel bir analizdir ve yatırımların
devamlılığı süresince güncellenme özelliğine sahiptir.

orsam.org.tr

9

10

Suudi Arabistan’ın Sıra Dışı Yatırım Fonu

Son Notlar
1

The Public Investment Fund Program (2018-2020),
https://www.pif.gov.sa/style%20library/pifprograms/PIF%20Program_EN.pdf

2

NEOM, https://www.neom.com/en-us/

3

The Public Investment Fund Program (2018-2020), https://www.pif.gov.sa/style%20library/pifprograms/PIF%20Program_EN.pdf

4

INDEPENDET, https://www.independentturkish.com/node/92111/d%C3%BCnya/suudi-arabistan-1-milyon-turizm-i%C5%9F%C3%A7isi-ar%C4%B1yor

5

QİDDİYA, https://www.qiddiya.com/

6

ARAB NEWS, https://www.arabnews.com/node/1530496/saudi-arabia

7

BUSINESS, https://www.thenational.ae/business/saudi-arabia-buys-38-per-cent-of-koreancontractor-posco-e-c-for-1bn-1.97201

8

REUTERS, https://www.reuters.com/article/saudi-politics-fund-investment/factbox-saudi-sovereign-funds-investments-abroad-idUKL8N1WV4HI

9

Russia-Saudi Investment Fund, http://rsifund.com/

10

France in the United Kingdom, https://uk.ambafrance.org/France-welcomes-success-of-talkswith-Saudi-Arabia

11

THE WALL STREET JOURNAL, https://www.wsj.com/articles/uber-raises-3-5-billion-fromsaudi-fund-1464816529

12

HAPAG-LLOYD, https://www.hapag-lloyd.com/en/press/releases/2017/05/hapag-lloyd-anduasc-complete-merger.html

13

Thebussınesyear, https://www.thebusinessyear.com/jordan-2019/investment-funds/b2b

14

BLOOMBERG, https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-13/alabbar-saudi-pif-toset-up-1-billion-mideast-e-commerce-firm

15

BLOOMBERG, https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-29/saudi-arabian-wealthfund-takes-50-stake-in-alabbar-s-adeptio

16

BUSINESS INSIDER, https://www.businessinsider.com/saudi-arabia-45-billion-with-softbank-2018-10

17

BLOCKSTONE, https://www.blackstone.com/media/press-releases/blackstone-to-launch-$40billion-infrastructure-investment-vehicle-and-new-infrastructure-business

18

BUSINESS WIRE, https://www.businesswire.com/news/home/20171211006293/en/AMC-Entertainment-Announces-MoU-Public-Investment-Fund

19

BARRONS, https://www.barrons.com/articles/jamal-khashoggi-case-puts-financial-ties-tosaudi-arabia-under-strain-1539994250

Bakış: 107

Suudi Arabistan’ın Sıra Dışı Yatırım Fonu

20

GULF BUSINESS, https://gulfbusiness.com/saudis-pif-acquires-stake-us-media-business200m/

21

REUTERS, https://www.reuters.com/article/saudi-politics-fund-investment/factbox-saudi-sovereign-funds-investments-abroad-idUKL8N1WV4HI

22

REUTERS, https://www.reuters.com/article/saudi-politics-fund-investment/factbox-saudi-sovereign-funds-investments-abroad-idUKL8N1WV4HI

23

Russian Direct Investment Fund, https://rdif.ru/Eng_fullNews/3334/

24

BLOOMBERG, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-04/saudi-fund-said-toconsider-boosting-stake-in-arcelormittal-jv

25

REUTERS, https://www.reuters.com/article/saudi-politics-fund-investment/factbox-saudi-sovereign-funds-investments-abroad-idUKL8N1WV4HI

26

FINANCIAL TIMES, https://www.ft.com/content/ca35d8fa-9bba-11e8-9702-5946bae86e6d

27

REUTERS, https://www.reuters.com/article/saudi-politics-fund-investment/factbox-saudi-sovereign-funds-investments-abroad-idUKL8N1WV4HI

28

NOOZ, http://noozz.com/saudi-pifs-unit-acquires-ukrainian-mriya-agro-holding/

29

The Public Investment Fund Program (2018-2020), https://www.pif.gov.sa/style%20library/pifprograms/PIF%20Program_EN.pdf

30

THE GUARDİAN, https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/01/uber-investmentsaudi-arabia-royal-government-tech

31

ALJAZEERA, https://www.aljazeera.com/news/2018/10/pr-politics-davos-desert-sees-masscancellations-181016133311613.html

32

ALJAZEERA , https://www.aljazeera.com/news/2019/10/saudi-arabia-set-host-davos-desertinvestment-summit-191029070258594.html

33

İnfluencer: Bir ürünün sosyal medya üzerinde fenomen olan isimler tarafından doğrudan takipçilerine tanıtılması ve deneyimlerinin aktarılması sistemidir. Youtbe, Twitter, Instagram,
Twitch gibi platformlarda fenomen olan isimlerin bir ürün veya markanın tanıtım reklamını
kendi sayfası üzerinden yaptığı işin adıdır.

34

THE VERGE, https://www.theverge.com/2019/12/23/21035306/influencers-models-promotesaudi-arabia-music-festival-mdl-beast-diet-prada-instagram

35

THE SUN, https://www.thesun.co.uk/sport/football/7497210/man-utd-mohammed-bin-salman/

36

KRAL SPOR, https://kralspor.ensonhaber.com/m/haber.php?s=araplar-parayi-basip-finali-riyada-aldirdi-2019-12-24
orsam.org.tr

11

12

Suudi Arabistan’ın Sıra Dışı Yatırım Fonu

Notlar

Bakış: 107

ORSAM Yayınları
ORSAM, süreli yayınları kapsamında Ortadoğu Analiz ve Ortadoğu Etütleri dergilerini yayınlamaktadır.
İki aylık periyotlarla Türkçe olarak yayınlanan Ortadoğu Analiz, Ortadoğu’daki güncel gelişmelere dair uzman
görüşlerine yer vermektedir. Ortadoğu Etütleri, ORSAM’ın altı ayda bir yayınlanan uluslararası ilişkiler
dergisidir. İngilizce ve Türkçe yayınlanan, hakemli ve akademik bir dergi olan Ortadoğu Etütleri, konularının
uzmanı akademisyenlerin katkılarıyla oluşturulmaktadır. Alanında saygın, yerli ve yabancı akademisyenlerin
makalelerinin yayımlandığı Ortadoğu Etütleri dergisi dünyanın başlıca sosyal bilimler indekslerinden Applied
Sciences Index and Abstracts (ASSIA), EBSCO Host, Index Islamicus, International Bibliography of Social
Sciences (IBBS), Worldwide Political Science Abstracts (WPSA) tarafından taranmaktadır.

