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Abstract
Developments following Iranian revolution, Iranian-Iraqi war, Iraq’s invasion of Kuwait, and more recently 
the Arab Spring have provided an important regional and global role for the Cooperation Council for the 
Arab States of the Gulf (GCC) in both economic and politic terms. The energy resources and the financial 
wealth that GCC countries command put them into the center-place in world energy and financial markets. 
Iran’s efforts to develop nuclear weapons and the possibility of a United States and Israeli led Western mili-
tary intervention into Iran increase the importance of GCC in the near future. Developments related to Iran 
and Arab spring creates internal and external security problems for the countries in the region. This fact has 
led GCC countries to seek for military and politic cooperation. The meeting on May 14 did not result in a 
concrete step towards such cooperation, but it is possible that in the meeting of GCC countries in December, 
at least Bahrain and Saudi Arabia, will try to establish a confederation type union. Such a union will mean 
an economy with over 600 billion dollar gross domestic product. Such a union can play the role in Middle 
East (ME) that Germany plays in European Union (EU) and set the stage for an EU type of economic and 
political integration in ME. 
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Firmaları, sermayeyi ve insanları giderek daha çok bir araya getiren 
küreselleşme sürecine karşın, üretim, ticaret ve ekonomik bağlantılar 
anlamında Ortadoğu dünyanın en parçalı bölgesi olmayı sürdürmek-
tedir.

Giriş

Körfez Arap Ülkelerinin İşbirliği Konseyi (KİK) 
Basra Körfezi’ne sınırı olan altı Arap ülkesi Bah-
reyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, 
Suudi Arabistan ve Umman tarafından 1981 
yılında kuruldu. Konseyin kuruluşunun siyasi 
nedenleri farklı olsa da ekonomik anlamda Av-
rupa Birliği (AB)’ne benzer bir oluşum amaçlan-
mıştır. Konsey bu yılın Mart ayında bölgesel bir 
ekonomik işbirliği örgütü olmanın ötesine geçe-
rek bir konfederasyon oluşturmayı amaçladığını 
ilan etti. Bu girişimin gerisinde yatan iki temel 
nedeninin Tunus’ta başlayan ve Arap Baharı ola-
rak adlandırılan sosyal, ekonomik ve politik dö-
nüşümlerin konsey üyesi ülkelerdeki ekonomik 
ve politik yapıları da etkileme olasılığı ve Orta-
doğu’daki İran merkezli gelişmeler olduğu ileri 
sürülebilir. Konseyin kuruluşunda ifade edilen 
amaçlar şöyle özetlenebilir: i) Ekonomi ile ilgili 
alanlardaki kurumsal yapıları yakınlaştırmak, ii) 
Bilimsel ve teknik gelişme için işbirliği yapmak, 
iii) Ortak ekonomik ve sosyal girişimler gerçek-
leştirmek, özellikle ülkelerin özel sektörleri ara-
sındaki işbirliğini geliştirmek, iv) Ortak bir as-
keri güç oluşturmak, v) Halklar arasındaki bağı 
güçlendirmek ve vi) Ortak bir para birimi kul-
lanımına geçmek. Bu amaçların AB’nin amaçları 
ile örtüştüğü ileri sürülebilir. Başlangıçta içeril-
meyen siyasi birlik ise bugün bir konfederasyon 
önerisi ile gündeme gelmiştir.  

AB’de izlenen sürece benzer bir biçimde, eko-
nomik entegrasyonun ilk adımı olan Gümrük 
Birliği (GB) 2003 yılında ilan edilmiştir. İkinci 
adım olan Ortak Pazar (OP) ise 2008 yılı başında 
yürürlüğe konmuştur. OP her bir üye ülkenin di-
ğer ülkelerin firmalarına ve vatandaşlarına eko-
nomik anlamda eşit davranmayı şart koymuştur. 

Bu çerçevede özellikle yatırımların ve ticaretin 
önündeki engeller kaldırılmıştır. Ekonomik en-
tegrasyon yönünde atılması gereken en büyük 
adımlardan birisi ise ortak bir parasal birliğin 
oluşturulması ve ortak bir para biriminin yaratıl-
masıdır. Bu çerçevedeki girişimler ise 2009 yılın-
da başlatılmıştır. 2011 yılı Mart ayında Bahreyn’e 
ortak bir askeri gücün gönderilmesi ise KİK’nin 
askeri ve siyasi ortaklık yönünde attığı önemli bir 
adım olarak değerlendirilebilir.  

14 Mayıs 2012’de Körfez Arap Ülkelerinin 
Riyad’da Bahreyn ve Suudi Arabistan arasında 
daha yakın bir birlik oluşturmak için bir toplantı 
yaptılar.1 Özellikle Bahreyn ve Suudi Arabistan, 
İran’ın bölgede artan etkinliği ve nüfuslarının Şii 
kesimindeki toplumsal hoşnutsuzluğa karşı di-
ğer KİK üyelerinden önce bir birlik oluşturmayı 
amaçlamaktadırlar.2 Suudi Arabistan birlikleri-
nin Mart 2011’de Bahreyn’deki demokrasi yanlısı 
gösterileri bastırmak üzere bu ülkeye gönderil-
meleri KİK çerçevesini aşan bir işbirliğinin ilk 
adımı olarak görülebilir. Bahreyn Enformasyon 
bakanı, her bir ülkenin bağımsızlığını ve ayrı ay-
rı Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğini koruyacağı, 
ancak dış ilişkiler, güvenlik, askeri ve ekonomik 
bir birliğin oluşturulmasının planlandığını du-
yurdu. Ancak 14 Mayıs’ta yapılan toplantı so-
nunda Suudi Arabistan dışişleri bakanı, amacın 
iki ülkeli değil, altı ülkeli bir birlik oluşturmak 
olduğunu, bu amaçla tarafların çalışmayı sürdü-
receklerini ve bu konudaki görüşmelerin bu yılın 
Aralık ayında yapılacak toplantıda gerçekleştiri-
leceğini ilan etti. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Umman’ın AB benzeri bir birlik oluşturma-
nın önemli bir adımı olan ortak para birimi ve 
Riyad’da kurulacak bir merkez bankasını içeren 
para birliği oluşturulması çabalarına katılma-
maları ve KİK ülkeleri arasındaki diğer politik 
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ve sosyo-ekonomik anlaşmazlıklar da dikkate 
alındığında, konfederasyon veya daha gevşek bir 
ekonomik ve politik birliğin ancak Bahreyn ve 
Suudi Arabistan arasında oluşturulabileceği ileri 
sürülebilinir.  Bu çerçevede bu çalışmanın amacı, 
olası bir Bahreyn ve Suudi Arabistan ekonomik 
birliğinin önemini tartışmaktır. 

KİK’in Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi 

Malik ve Awadullah (2011)3’ın da vurguladıkları 
gibi Ortadoğu’da sınırlar yalnızca politik anlam-
da değil, ama ekonomik anlamda da önemlidir. 
Firmaları, sermayeyi ve insanları giderek daha 
çok bir araya getiren küreselleşme sürecine kar-
şın, üretim, ticaret ve ekonomik bağlantılar an-
lamında Ortadoğu dünyanın en parçalı bölgesi 
olmayı sürdürmektedir. Ekonomik anlamdaki bu 

parçalı yapı, 350 milyonluk nüfus, ortak dil, din, 
kültür ve zengin ticaret geleneği ile örtüşme-
mektedir. Arap ülkeleri arasında ticaret oldukça 
düşüktür. Bölgesel ekonomilerin birbirlerinden 
ve dünyanın geri kalanından kopukluğu, onların 
küreselleşmenin aktif katılımcıları olmalarını en-
gellemektedir. Bunun bir nedeni bölge ülkeleri-
nin ekonomilerinin büyük ölçüde petrol ve doğal 
gaza dayanmaları ve ticaretin temelini oluşturan 
tamamlayıcı ürünler üreten ekonomiler olmayış-
larıdır. Bu durum Ortadoğu’da ekonomik birlik 
oluşturma yönünde çabalar olmadığı biçiminde 
alınmamalıdır. Ortadoğu’da ekonomik birliği 
sağlamak yönünde Arap Ortak Pazarı (AOP), 
Büyük Arap Serbest Ticaret Anlaşması (BASTA) 
ve KİK gibi pek çok girişim gerçekleştirilmiştir. 
KİK, AB’den sonra dünyadaki en büyük ekono-
mik birliklerden birisidir. Ancak dünyanın en 

Aralık ayında yapılacak toplantıda Bahreyn ve Suudi Arabistan arasında bir birlik oluşturulması olası görülmektedir.
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yüksek kişi başına gelirine sahip ülkelerinden 
altısını içeren KİK içi ticaret hacminin büyük-
lüğü (üye ülkelerin ticaret hacmin yaklaşık ola-
rak %7’si) AB ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret 
Bölgesi (KAST) ile kıyaslandığında ekonomik 
birlik tanımlaması ile tümüyle örtüşmemekte-
dir. Bu durumun en önemli nedenlerinden birisi 
üye ülkelerin çeşitlenmemiş, petrol ve doğal gaz 
temelli ekonomiler olmasıdır. Yüksek kişi başına 
gelire karşın düşük nüfus ise, toplam satın alma 
gücünü düşürdüğünden düşük birlik içi ticaretin 
bir diğer nedenini oluşturmaktadır. AB benze-
ri bir ekonomik entegrasyona giden yolda KİK 
bir serbest ticaret bölgesi, bir gümrük birliği  ve 
bir ortak pazar oluşturmuştur. Bu çerçevede or-
tak yönetime ilişkin olarak da çeşitli kurumlar 
oluşturulmuştur. Bunların en önemlileri Yüksek 
Konsey, Bakanlar Konseyi ve Genel Sekreterlik 
kurumlarıdır. Ancak 2001 yılında kararlaştırı-
lan ve 2010 yılında gerçekleştirilmesi planlanan, 
ekonomik birliğin temel unsurlarından biri olan 
ve ortak bir merkez bankasını içeren parasal bir-
lik hedefi henüz gerçekleştirilememiştir. Parala-
rını dolara karşı sabitleyen KİK üyelerinin yakın 
gelecekte de bu parasal birliği gerçekleştirmesi 
zor gözükmektedir. 

Altı üyeli KİK’in nüfus bağlamında en büyük 
nüfusa sahip ülkesi Suudi Arabistan’dır. Suu-
di Arabistan’ın nüfusu KİK ülkeleri nüfusunun 
yaklaşık olarak %70’ini oluşturmaktadır. KİK ül-
keleri birlikte dünya petrol rezervlerinin yaklaşık 
olarak %40’ına sahiptir. Ayrıca KİK ülkeleri dün-
ya petrol üretiminin yaklaşık olarak beşte birini 
gerçekleştirmektedirler. Benzer bir biçimde, KİK 
ülkeleri yaklaşık olarak dünya doğal gaz rezervle-
rinin dörtte birine sahiptirler ve dünya doğal gaz 
üretiminin yaklaşık olarak %8’ini gerçekleştir-

mektedirler.  Bu çerçevede, KİK ülkelerini diğer 
petrol ve doğal gaz üreten ülkelerden ayıran ö-
nemli bir özellik her iki enerji kaynağını çıkarma 
maliyetinin de bu ülkelerde göreli olarak düşük 
olmasıdır. Bu durum KİK ülkelerini rekabet an-
lamında diğer petrol ve doğal gaz üreticilerinden 
daha avantajlı kılmakta ve bu ülkelerde enerji 
sektörünü servet üreten temel sektör haline ge-
tirmektedir. Bu yolla üretilen servet bu ülkelerde 
ekonomik altyapının oluşturulmasının, ekono-
mik kalkınmanın ve yaşam standardını yükselt-
menin finansmanını kolaylaştırmaktadır. Kişi 
başına gelir ölçütüne göre dünyanın en zengin 
ülkeleri arasında olan KİK üyesi ülkelerinin 2010 
yılı itibariyle temel ekonomik özelliklerini şöyle 
özetleyebiliriz:4 Arap Baharının derinden etkile-
diği, ancak Suudi Arabistan’ın da asker gönder-
mesi ile belli ölçülerde kontrol altında tutulan 
toplumsal başkaldırının olduğu ülke olan Bah-
reyn 1.2 milyon nüfusa sahiptir. Bahreyn’de kişi 
başına gelir 40,500 dolardır. Ekonomik büyüme 
oranı ise %4.5’tir. Kuveyt’in nüfusu Bahreyn’in 
nüfusunun iki katı kadardır. 48,900 dolarlık kişi 
başına gelir düzeyi ile dünyanın en yüksek onun-
cu yaşam standardına sahip ülkesidir. Ayrıca Ku-
veyt dünya petrol rezervlerinin %9’una sahiptir. 
Umman 3 milyon nüfusa sahiptir. Umman’ın 
azalan petrol rezervleri nedeniyle ekonomisi gi-
derek turizme dayanmaktadır. Katar kişi başına 
gelir ölçütüne göre dünyanın en zengin ülkesidir; 
850 bin nüfusa sahip olan Katar’da kişi başına 
gelir 179,000 dolardır. Katar zengin petrol re-
zervleri yanında, dünya doğal gaz rezervlerin de 
%14’üne sahiptir. Suudi Arabistan 26 milyon nü-
fusu ile KİK’in en büyük ülkesidir. Dünya petrol 
rezervlerinin %20’sine sahip Suudi Arabistan’da 
kişi başına gelir 24,200 dolardır. Birleşik Arap 
Emirlikleri KİK ülkeleri arasında ekonomisi en 

KİK’in bir Körfez Birliği’ne (KB) dönüştürülmesi yönündeki girişimleri 
de bu çerçevede değerlendirmek gerekmektedir. Ancak Arap Baharı 
KİK ülkelerinin her birini aynı derecede etkilememektedir.
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çok çeşitlenmiş olandır. 5.1 milyon nüfusa sahip 
olan Birleşik Arap Emirliklerinde kişi başına ge-
lir 49,600 dolardır. 

Olası Birliğin Ekonomik Önemi

Colombo (2012)5 tarafından da vurgulandığı gi-
bi, KİK’in Arap Baharı karşısında izledikleri po-
litika körfez ülkeleri arasızındaki bu çerçevedeki 
belli bir dereceye kadar var olan yakınsamayı 
yansıtmaktadır. Ancak Suudi Arabistan ile Katar 
arasında önemli yaklaşım farklılıklarını da ortaya 
çıkardı: Suudi Arabistan’ın konservatif tutumuna 
karşın, Katar’ın tutumu daha çok değişim yanlı-
sıdır. Öte yandan KİK’in Arap Baharı karşısında-
ki tutumunun temel amacı, ortaya çıkan bu eko-
nomik, sosyal ve politik yeniden yapılanma sü-
recini KİK’in bölgedeki etkinliğini artırmak yö-
nünde kullanmaktır. KİK’in bir Körfez Birliği’ne 
(KB) dönüştürülmesi yönündeki girişimleri de 
bu çerçevede değerlendirmek gerekmektedir. 
Ancak Arap Baharı KİK ülkelerinin her birini 
aynı derecede etkilememektedir. Bahreyn, Suudi 
Arabistan ve Umman bu açıdan diğer üyelerden 
ayrışmaktadırlar. Arap Baharı KİK ülkelerinin 
her birinde devletle vatandaşlar arasında yeni bir 
ekonomik sosyal anlaşmayı zorunlu kılacaktır.

Arap Baharını’nın etkisinin Suudi Arabistan’ın 
askeri müdahalesine karşın sürdüğü Bahreyn’i 
nasıl bir geleceğin beklediği bugün tartışma 
konusudur. Öte yandan Bahreyn’deki gelişme-
ler, küçük bir ülke olmasına karşın, etkin yapı-
sı ve ekonomik özellikleri nedeniyle Ortadoğu 
için önemli sonuçlar doğurabilecektir. Özellikle, 
Bahreyn’deki politik başkaldırının sürmesi ve 
şiddetlenmesinin diğer KİK ülkelerini de tehdit 
eder düzeye ulaşmasının KİK ülkeleri arasındaki 

işbirliği çabalarını artıracağını, işbirliğinin askeri 
ve politik birliğe dönüşebileceğini ileri sürebi-
liriz. Bu çerçevedeki gelişmeler bu yılın Aralık 
ayındaki KİK toplantılarının birlik ile ilgili so-
nuçlarını belirleyecektir. 
  
Öte yandan, Beidas-Strom (2011)6 tarafından 
da vurgulandığı gibi, Suudi Arabistan tarafın-
dan alınan kararlar yalnızca KİK ülkelerini ve 
Ortadoğu’yu değil küresel ekonomiyi önemli 
ölçüde etkileyebilmektedir. 2007/2008 küresel 
krizi bir ülkenin ekonomik politika kararlarının 
diğerlerini nasıl etkilediğini ve küresel ekonomi-
nin artık ne ölçüde karşılıklı bağımlılık içerdiğini 
gösterdi. Suudi Arabistan’ın ekonomik ve politik 
kararlarının yayılma etkisinin önemli bir kanalı 
dünya petrol piyasasıdır. Suudi Arabistan dünya-
nın en büyük petrol rezervlerine sahip olan ve en 
büyük ikinci petrol üreticisi ülkesidir. Ayrıca, Su-
udi Arabistan’ı dünya petrol piyasasının önemli 
bir oyuncusu yapan bir diğer özelliği, dünya pet-
rol piyasalarını stabilize etmekte kullanılabilecek 
büyüklükte yedek petrol üretme kapasitesine sa-
hip olmasıdır. 

Aşağıdaki Tablo Bahreyn, Suudi Arabistan ve 
Arap Dünyası için çeşitli ekonomik büyüklükleri 
yansıtmaktadır. Bu verilerden yola çıkarak, olası 
bir Bahreyn-Suudi Arabistan Birliği’nin ekono-
mik olarak neyi ifade edeceğini tartışabiliriz.
Tablodan da görülebileceği gibi, Bahreyn ve 
Suudi Arabistan’ın gayrisafi yurtiçi hasılaları 
(GSYH) birlikte ele alındığında Arap Dünyası 
(AD) GSYH’sının yaklaşık olarak  %34’üne ulaş-
maktadır. Bu durum olası birliği AD’sının en 
büyük ekonomisi haline getirecektir. Bu büyük-
lükteki bir ekonomi, AD ve Orta Doğu’da AB’de 
Almanya’nın oynadığı role benzer bir rol oyna-

KİK ülkelerinin sahip oldukları enerji kaynakları ve bu kaynaklarının 
ürettiği yatırılabilir fonlar bu ülkeleri dünya enerji ve finansal piyasala-
rında çok önemli bir yere koymaktadır.
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Büyüklük Bahreyn Suudi Arabistan Arap Dünyası

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) (Milyar Dolar) 
(2009) 206 373 1713

Nüfus  (Milyon) (2010) 1,3 27,4 358

Kişi Başına GSYH (Bin Dolar) (2009) 17609 13901 4894

Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu/GSYH (%) 
(2008) 31.9 19.5 23.1

Gayrisafi Tasarruflar/GSYH (%) (2008) 43.4 49.9 41.1

İhracat/GSYH (%) (2008) 96.8 67.8 55.8

İthalat/GSYH (%) (2008) 74.3 37.1 41.4

Enflasyon (%) (2010) 2.0 5.3 *

Kadın İşgücüne Katılım Oranı (15+ Kadın 
Nüfusun Oranı) (2010) 39.2 17.4 22.9

Erkek İşgücüne Katılım Oranı (15+ Erkek 
Nüfusun Oranı) (2010) 87.2 74.2 74.4

masını sağlayabilecektir. Öte yandan Bahreyn 
nüfusunun oldukça düşük olması nedeniyle, olası 
birlik ancak AD nüfusunun %8‘ini oluşturabile-
cektir. Hem Bahreyn hem de Suudi Arabistan’da 
kişi başına gelir AD ortalamasının yaklaşık üç 
katıdır. Yine de, Bahreyn kişi başına gelir Suudi 
Arabistan’dan daha yüksek olduğundan, olası 
birlikte kişi başına gelir az da olsa yükselecektir. 
Bahreyn AD ortalaması ve Suudi Arabistan’ın ol-
dukça üstünde bir sabit sermaye oluşum oranına 
sahiptir. Bahreyn GSYH’nın büyüklüğü dikkate 
alındığında, olası birlikte ortalama olarak olduk-
ça yüksek bir yatırım oranının ortaya çıkacağını 
söyleyebiliriz. Bahreyn’deki yatırım davranışının 
Suudi Arabistan’daki yatırım davranışını etkile-
mesi durumunda birliğin yatırım oranı daha da 
yükseğe çıkabilecektir. Tasarruf oranı ise hem 
Bahreyn hem Suudi Arabistan ve hem de AD’da 
oldukça yüksektir. Bu çerçevede hem Bahreyn 
hem Suudi Arabistan’da tasarruf fazlası söz ko-
nusudur. Olası birlik bu yatırılabilir fonları AD 
ve Ortadoğu’nun az gelişmiş ülkelerinin işsizlik, 
yoksulluk ve ekonomik ve sosyal kalkınma so-
runlarını çözecek yatırımlara kanalize edebilir. 
Bu durum olası birliğe bölgede ilave bir politik 
güç ve saygınlık kazandırabilir. Dış ticaret hacmi 

adını verdiğimiz ihracat ve ithalatın toplamının 
GSYH’ya oranı bir ekonominin dışa açıklık dere-
cesinin önemli bir göstergesidir. Bu çerçeveden 
bakıldığında Bahreyn ve Suudi Arabistan olduk-
ça açık ekonomik yapılara sahiptirler. Bu durum 
olası birliğin Orta Doğu’nun iç ticaret hacminin 
genişlemesine katkı sağlamasına olanak verir. 
Enflasyon oranı Bahreyn’de Suudi Arabistan’daki 
oranın oldukça altındadır. Olası birlikte iç Bah-
reyn nüfusunun düşüklüğü nedeniyle ortalama 
olarak toplam arz toplam talepten daha çok ar-
tacağından ortalama enflasyon oranı mevcut iki 
oranın arasında bir değer alacaktır. Hem Bah-
reyn hem de Suudi Arabistan’da erkek işgücü 
katılım oranı oldukça yüksek olmasına karşın, 
daha muhafazakar bir politik sisteme sahip olan 
Suudi Arabistan’da kadın işgücüne katılım oranı 
oldukça düşüktür. Olası birliğin kadın işgücüne 
katılım oranını ortaya çıkacak yeni politik yapı-
nın niteliği belirleyecektir. 

Sonuç ve Değerlendirme

İran devrimi, İran ve Irak arasındaki savaş, 
Irak’ın Kuveyt’i işgali ve özellikle Arap Baha-
rı sonrasındaki gelişmeler KİK’e çok önemli bir 

Tablo: Bahreyn, Suudi Arabistan ve Arap Dünyası7 İçin Çeşitli Ekonomik Büyüklükler

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanından derlenmiştir: http://databank.worldbank.org
*Veri Yok
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bölgesel ve küresel rol yükledi. KİK ülkelerinin 
sahip oldukları enerji kaynakları ve bu kaynakla-
rının ürettiği yatırılabilir fonlar bu ülkeleri dün-
ya enerji ve finansal piyasalarında çok önemli bir 
yere koymaktadır. İran’ın nükleer silah geliştirme 
çabaları ve artan etkinliği ve İran’a karşı olası bir 
Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail güdümlü 
bir müdahale KİK’in yakın gelecekte öneminin 
artacağı anlamına gelmektedir. Arap Baharı ve 
İran merkezli gelişmelerin bölgedeki ülkeler için 
hem iç hem de dış güvenlik sorunları yaratması, 
KİK üyesi ülkeleri ekonomik birliğin ötesinde, 

askeri ve politik birlik arayışlarına itmektedir. 14 
Mayıs’ta yapılan toplantıda bu yönde somut bir 
adım atılamamış olmasına karşın, Aralık ayın-
da yapılacak toplantıda en azından Bahreyn ve 
Suudi Arabistan arasında bir birlik oluşturul-
ması olası görülmektedir. Böyle bir birlik AD 
GSYH’nın üçte biri düzeyinde bir ekonomi an-
lamına gelecektir. Bu birlik ekonomik anlamda 
Almanya’nın AB’de oynadığı role benzer bir rolü 
Orta Doğu’da oynayabilir ve Ortadoğu’da AB’ye 
benzer bir ekonomik ve politik bütünleşme yö-
nünde bir adım oluşturabilir. 

Suudi Arabistan’ın ekonomik ve politik kararlarının yayılma etkisinin 
önemli bir kanalı dünya petrol piyasasıdır. Suudi Arabistan dünyanın 
en büyük petrol rezervlerine sahip olan ve en büyük ikinci petrol üre-
ticisi ülkesidir. 
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