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ÖZET 
 Körfez i birli i konseyi 2015 y l nda güne  ve rüzgar enerjisinden üretilen elektrik miktar n n 5000 MW ta 
ula aca  beklenmektedir.  Bu de erin ülkeler aras ndaki da l m  yakla k olarak  s ras yla; Bahreyn, Katar, 
Birle ik Arap Emirli i(UAE), Kuveyt ve Oman için: 1000, 3500, 400, 2 ve 3MW kadar olacakt r. 2015 y l ndan 
sonrada planlan p uygulamaya konulacak büyük projelerde k saca özetlenmi tir. Tebli in haz rlanmas nda bu 
konuyla ilgili çok önemli bir “rewiev” makalesi olan W.E. Alnaser&N.W. Alnaser(2009)* yaralan lm t r. 
Körfez ülkelerindeki yenilenebilir enerji  kaynaklar ndan faydalanmay  çe itlendirmek ve h zland rmak için de 
neler yap lmas  gerekti i ve devlet politikas n n nas l olmas   gerekti i hakk nda da öneriler sunulmu tur. Güne  
enerjisi tarlalar n n veya rüzgar çiftliklerinin denizlere veya kullan lmayan arazilere kurularak elde edilen 
enerjilerin do rudan ulusal gridlere aktar larak al m garantisi sa lanmas n n da üreticileri te vik edebileçe i 
vurgulanm t r.*[1]. 
 
 
Not:*[1] W. E. Alnaser, N W Alnaser; Solar and wind energy potential in GCC countries and some related 
projects “Journal of Renewable and Sustainable Energy” 1, 2009, pp.1-28. isimli  konuyu gözden geçiren bu 
kaynaktan  esinlenilerek ve pek çok al nt  ve k saltmalar yap larak ve yazarlar n ilgili baz  eserlerinden de 
yararlan larak haz rlanm t r. 

 
 

Anahtar kelimeler:  Güne  enerji i, rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerjiler, körfez ülkeleri 
 

 
 
 
1. KÖRFEZ ÜLKELER NDEK  

ÖNEML  PROJELER 
 
 A. Avrupa Üniversitesi 
 
Bahreyn’de kurulmas  dü ünülen bu 
üniversitenin elektrik gereksinimi çat lara 
kurulacak fotovoltaik sistemle sa lanacakt r. 
Bu projenin 2005 de ba lamas  kararla t r lm  
olmas na ra men 2009 a kadar geçiktirilmi tir. 
Projeyle ilgili re im ekil.1 de 
görülmektedir[1,3]. 
 
 

 
ekil.1 Bahreyn Euro-Universitesi projesi 

foto raf [1,3]. 
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B. 600 MW l k  Deniz içi Rüzgar 
Santral  
 
Alman Bard firmas nca ihalesi kazan lma 
a amas nda olan bu projede toplam güçü 
700MW kapasitede olacak, Bu güç, Bahreynde  
denize kurulacak 100 adet rüzgar türbininden 
temin edilecektir. Bu türbinlerin, y lda ortalama 
4330-4500 saatlik tam dolu rüzgar yükü ile 
çal aca  öngörülmü tür. Bu dev projenin 
arkas nda Germanischer Lloyd(GL) ve Allianz 
Zentrum für Technik, Almanya firmalar  da 
vard r. Projeye ait bilgiler; Comp. Reps. G. 
Boris Bards irketinin yay nlar ndan da temin 
edilebilir[1,2,3]. Projede kullan lmas  
dü ünülen rüzgar türbiniyle ilgili foto raflar 

ekil.2 de görülmektedir[1,2,3] 
 

 
ekil.2 Rüzgar santrali[1,2,3]. 

 
 
C. Güne  Enerjisiyle Tam Dönebilen 
Kule 
 
Depolanm  güne ten elde edilen elektrik 
enerjisiyle sürekli 360 derece döndürülebilen  
bu silindirik kule eklindeki yerle im yerinin 
gereksinilen elektrik enerjisi de güne ten 
kar lanacakt r. Bu tip binalar  bar nd ran 
adalar Dubai’ye de i ik yollardan olumlu 
katk larda bulunacakt r. 
 
 

D.Masdar ehri 
 
 Karbon emisyonu s f r olan bir ehir olarak 
planlanm t r.  Yenilenebilir enerji kaynaklar  
kullan lmak üzere ngiliz mimar N. Foster 
taraf ndan planlanm  ve projelendirilmi tir. 
B.A.E’ li inin, petrolden günlük geliri 225.106 $ 
kadard r. B.A.E’ li inin  50000 ki inin 
ya ayaca  böyle bir ultra modern yerle im 
merkezine, 10-15 y l içinde  15.109 $ dolarl k 
yat r m yapmay  göze almas  dü ündürücüdür. 
Bu yerle im yerinin maketsel görünümü ekil.3 
de görülmektedir[1,3,4].  
 
 
 
 
 

 
ekil.3 Ye il ehir Masdar[1]. 

 
 
Gelecekte maliyeti 2. 109$ kadar olacak   
500MW kapasiteli ilk hidrojen güç santralinin 
Masdar da kurulmas  için British Petroleum 
irketiyle görü melere ba lanaca  

aç klanm t r. 100 MW l k güce sahip  
paraboloid aynal  odaklay c lar  olan bir 
sisteminde kurulmas  o,planlanm t r. Masdar 
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da fotovoltaik sistemlerle elde edilen enerjiler 
yan nda 20 MW l k güçe sahip rüzgar 
çiftliklerinden elde edilen enerjilerde 
kullan lacakt r. Sular güne  enerjisiyle 
ar nd r lacakt r. Masdar projesi için 22 
potovoltaik pil üreticisinin ürünleri 18 ay içinde 
Abu Dabi iklim artlar  alt nda denenecek en 
dayan kl  olan ürün sahibine Masdar için 
sipari ler verilecektir. 2016 y l na kadar da 
projenin tamamlanmas  dü ünülmektedir.  
Japonlar n tasar m  olan “Beam Down” (Güne  

nlar  Demeti A a )  yötemiyle elektrik 
üretim projesi de Masdar da denenecektir[1,4 ].  
 
E. Bir Megavat Gücünde Temiz 
Enerji Üretmek Amac yla Ras el-
Khaimah (B.A.E) ta Yap lacak Yapay 
Adaya  Kurulacak Tesis 
 
 
      Yüzer bir ada üzerine, önce çap  100m olan 
prototipi kurulacak olan güne  enerjisinden 
elektrik üretimi tesisin çap  daha sonra 1015 m  
ye ç kar lacakt r. Maliyeti 5 milyon dolar  
bulacak bu projeyi bir sviçre firmas  
üstlenmi tir. Bu dairesel güne  adas   ekil.4 de 
görülmektedir. Ayr nt l  bilgi www.solar-
islands.com/publications.html  web sitesinde 
görülebilir[5]. 
 
 
 

 
 

ekil.4 Dairesel Güne  adas [1,3,5]. 
 
F.I k Kulesi(IK) 

 
      Dubaideki uluslar aras  finans merkezinin içinde 
kurulmas  dü ünülen IK ye il bina yap  özellikleri 
yan nda güne  ve rüzgar enerjisi sistemnleriyle 
donat lm  olacakt r. Bina  ngiliz kökenli Atkins 
Group taraf ndan projelendirilmi tir.  400 m 
yüksekli inde iki kule tipi yap dan olu acak IK, 66 
katl  olacakt r. IK  ile ilgili maket resim ekil.5 da 
görülmektedir[(1].  
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ekil.5 I k kulesi[1,2,3]. 
 
G. Katar Ulusal Gridinin GW 
Gücündeki Güne  Enerji 
Sistemleriyle   Beslenmesi. 
 

Katar’da 2011-2036 y llar  aras nda, güne  
enerjisinden üretilecek 16260 MW l k elektrik 
enerjisinin, Katar ulusal elektrik ebekesine 
aktar lmas  planlam t r. Halen  kullan lan miktar 
4,5 GW kadar olup  üretim konvansiyonel yollarla 
yap lmaktad r. 2013 y l na kadar her biri 500 MW 
kapasiteli 7 sitede üretilen 3,5 GW l k bir toplam 
enerjiyi gride ba lamay  planlam t r.  
 

 
H. 500 MW  Kapasiteli Bahreyn’de 

Uzun Parabolik Güne  Kolektörleri 
Sistemi(UPGK) 

  
2000 m2 yans t c  alan  olan  120 uzun parabolik 
odaklay c lar temiz olduklar  ve gün ortas nda, 

güne  nlar  normale yak n dü tü ünde yakla k  
%60 verimlilikle çal p bir günde 200000 litrelik 
s cak su (veya 1 MW  enerji) ve 5MWsaat 
(0,2MW)  l k enerji üretmektedir.  Daha az yer 
kaplayan Do rusal Frensel Teknolojisi ve Kule 
Teknolojisini yer s k nt s  çekilen Bahreyn de 
kullanmak daha uygundur[1,2]. Yerle im yeri 
veya endüstriyel amaçl  kullan lamayan yerlerde 
özel sektör  güne  enerji sistemler kurmaya 
yönelmi lerdir. Bu özel sektör projeleri 
hükümetten izin alma a amas na gelmi tir. 
GE(USA) irketi  bu tip projeleri finanse etme 
yan nda gerekli buhar türbinlerini ve jenaratörleri 
temin etmede Eco-Hayal Kampanyas  kapsam nda 
istekli gözükmektedir.  

 
2.TARTI MA 
 
Körfez ülkeleri için yenilenebilir enerji konusunda 
birçok analiz ve gözden geçirme makalelerinde 
enerji politikas  konular na da de inilmi tir. 
Yay nlanm t r[1,7]. Bahreyn’deki yap larda enerji 
tasarrufu konular na da de inen birkaç makale 
vard r[1,6]. Ama maalesef imdiye kadar, güne  ve 
rüzgar enerjisi projeleri sonuçlar n n kullan ma bir 
sokulmas n n h zland r lmas  konusunda bir model 
veya  fikir önerilmedi.   Bu iki çe it enerji üretimi 
için ekonomiksel de eri olan teknolojik geli meler 
uygulamaya konulmu tur. Tablo.1 de verilen körfez 
ülkelerine ait yenilenebilir enerji kaynaklar  
performans göstergeleri incelenerek bu durum 
anla labilir[1, 4]. 
 
 Ülkenin ortalama yenilenebilir enerji miktar n   
temsil eden bu parametreyle  ulusal yenilenebilir 
enerji potansiyeli ortaya konulabilir[4]. 
Bu göstergelerden hareketle her bir ülkenin 2050 
y l ndaki enerji ihtiyac n  kar lamak için kullanmas  
gereken tesis kurulum alanlar  tahmin edilmi tir. Bu 
alan n büyüklü ü Bahreyn hariç hiç birinde 
yüzölçümünün %0,5 ni geçmemektedir[1,6]. 
Kullan lan güne  enerjisi toplaçlar n n verimlili ini 
art rmak veya odakl  toplay c lar tercih etmek daha 
ekonomik elektrik üretmeyi sa layabilmektedir. 
Ülkelere dü en normal radyasyon miktarlar  da göz 
önünde bulundurulmal d r. Fotovoltaik 
uygulamalar yla hala pahal  elektrik üretilmektedir. 
Güne  bacalar nda olu turulacak rüzgarla da enerji 
üretimi ekonomik boyutlarda yap labilir. Rüzgar 
enerjisini daha ekonomik k lmak için de deniz içi 
rüzgar türbini çiftlikleri kurmak ve rüzgar 
türbinlerini 100 m kadar yüksek kuleler üzerine 
oturtmak verimlili i art rabilir. Körfez ülkeleri enerji 
konusunda da u üç ana unsuru daima göz önünde 
tutmaktad rlar: Temininde güvenlik, enerji 
piyasas nda rekabet edebilirlik ve çevreyi 
kirletmemek, çevreye duyarl l k.  
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Tablo.1 Körfez Ülkeleri için yenilenebilir enerji performans indikatörleri 

 
 
Ülke 
 

Hidro 
Tam yük 

saat/y l 
 

Geo 
 

T(Co) 
5km 
derinde 

Bio 
tam 
yük 
saat/y l

   

CSP 
direktnormal 

kWh/m2 
/y l 
 

     Rüzgar 
  Tam yük 

saat/y l 
 

        PV 
Globalyatay 

    kWh/m2 
/y l 

 

DalgaEn  
Tamyük 
saat/y l  

 

 
Bahrain 
Kuwait 
Oman 
Qatar 
K.S.A. 
U.A.E 

1000 
0 
0 
0 
0 
0 

  100 
     100 
     100 
     100 
     275 
     100 

3500 
3500 
3500 
3500 
3500 
3500 

2050 
2100 
2200 
2200 
2500 
2200 

1360 
1605 
2463 
1421 
1789 
1789 

      2160 
      1900 
      2050 
      2140 
      2130 
      2360 

     4000 
     4000 
     4000 
     4000 
     4000 
     4000 

 
  Dünya enerji konseyine göre, gelecek 10 y lda 
Körfez Ülkelerinde, ihtiyac  kar lamak üzere  100 
GW l k ekstra enerjiye ihtiyaç duyulacakt r. E er 
hükümetler bu enerjinin asgari %20 sinin 
yenilenebilir enerji(güne +rüzgar) karar verirse  çok 
iyi i  olanaklar  ortaya ç kar.Bilimsel ve mühendislik 
çal malar  bu talep için yeni teknolojik ürünler 
ortaya koyacakt r. Bu yeni teknolojik ürünlere 
ula mada, USA, Avrupa, Japonya, Çin ve di er 
ülkelerin bilim adamlar yla yap lacak ortak 
çal malarda katk  sa layacakt r. Bu politikalar 
sürdürülmeye devam ederse, yenilenebilir enerjilerin 
fosil yak tlar yerine kullan m  artarak  daha temiz, 
daha güvenli bir çevreye sahip oluruz. Dahas , klasik 
arabalar yerine hidrojenle, yak t hücreleriyle çal an 
hibrid arabalar kullan ma girer. Ülkelerin 
kullan lamayan alanlar  da kullan ma aç l r. u anda 
dünyada günde 80 milyon varil petrol kullan lmakta; 
bunun 53 milyonu genel ta mac l kta(5 i seyahat ve 
hava ta mac l , 19 u karada tüketim maddesi-g da 
ta mac l nda, 29 milyonu da toplu insan 
ta mac l nda) kullan lmaktad r. Yenilenebilir 
enerjiyle çal an ta tlar kullan ld nda, petrolle 
çal anlar n sald  C02 emisyonu da azalacakt r.  
       Körfez ülkelerinin enerji karakteristikleri 
genelde birbirine benzemektedir[1,7]. Ekonominin 
sa l kl  büyümesi, enerji talebini büyük ölçüde 
tetiklemi tir. Evlerde petrol tüketimi y lda  %8 do al 
gaz tüketimi ise %6 oran nda artmaktad r. Elektrik 
tüketimi de y lda %6 artmaktad r. Do al gaz talebi 
ise, do al gaz rezervlerinin bitme s n r na gelmesine 
neden olmu  ve talep zor kar lan r duruma 
gelinmi tir. te bu nedenledir ki art k hükümetler ve 
enerji konusunda politik karar verecek olanlar, güne  
ve rüzgar enerjisi kullan m n  h zland racak kararlar  
almal d rlar. Muhtemelen 2015 y l ndan sonra, 
konvansiyonel yollarla elektrik üretim fiyatlar  
artacakt r[1,7]. te bu nedenle güne  ve rüzgar 
enerjisi daha da aran r duruma gelecektir. Rüzgar 
enerjisi projeleri daha da çe itlendirilebilir: Tam ve 
eksiksiz tek ba na elektrik üreten rüzgar enerjisi 
sistemleri. Sahilde veya deniz içinde rüzgar 

çiftlikleriyle elektrik üretimi. Güne  enerjisi 
projeleri de; s tma ve so utma amaçl  sistemler, 
geli tirilmi  fotovoltaikler. Büyük ölçekli 
odaklay c lar içeren sistemler(temiz su veya hidrojen 
de elde etmek için). Hala körfez ülkelerinde , güne  
ve rüzgar enerjisinin konvansiyonel kaynaklardan 
elde edilen enerjiye göre 20 kat daha pahal d r. Her 
ne kadar yenilenebilir enerji kaynaklar ndan elde 
edilen enerjinin fiyat  gittikçe ucuzlasa da 
hükümetlerin, belirli bir süre için(15-20 y l) üretici 
firmalara ve tüketici bireylere yenilenebilir enerjiye 
yönlenmeleri için, te vik tedbirleri ve özendirici 
politikalar  devreye sokmas  gerekir[1,6,7]. Körfez 
Ülkelerin de, Güne  enerjisi ve Rüzgar Enerjisi 
Teknolojileri fabrikalar n  ve üretim tesislerini 
devlet deste iyle kurmalar  gerekir. Buna paralel 
olarak da ülkelerdeki güne  ve rüzgar enerjisi üretim 
kapasitelerini al m garantisi de vererek art rmas  
gerekir. 
 
3. SONUÇ 
 
Körfez Ülkelerinde güne  ve rüzgar enerjisi 
potansiyeli yüksektir. Önümüzdeki y llar için 
beklenen 5 GW l k güne  ve rüzgar enerjisi projeleri 
kapasitesi çok daha büyütülmelidir. Gelecek 10 y lda 
bu ülkelerin tümünde gereksinilen 100 GW l k enerji 
talebinin ancak %5 inin yenilenebilir enerjilerden 
kar lanmas  ön görülmü tür. Tüm hükümetler ve 
vatanda lar, art k yenilenebilir enerji kaynaklar  
kullanman n avantajlar n n fark ndad rlar. Bu 
ülkelerde, petrol ve do al gaz  yakmak amaçl  
kullanma yerine petrokimyasal ve endüstriyel 
uygulamalar için kullanmak tercih edilmelidir. 
Atmosfer ve çevre kirlili ini azaltacak 
mekanizmalar devreye sokulmal d r. Örne in,  
arabalar, gemiler, fabrika bacalar , yerle im 
yerlerinin sald  CO2 sal n m  kontrol alt na 
al nmal d r. Buna benzer uygulamalar, yenilenebilir 
enerjilerin kullan m n  art r r ve sürekli kullan m n  
özendirir. Çevre dostu ak ll  ye il binalar içeren 
yerle im yerleri te vik edilmelidir. Körfez Ülkeleri 
yakla k 2222 km sahile sahiptir. Bu sahil veya 
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deniz içi rüzgar türbinleri çiftli i kurmak için çok 
uygun yerlerdir. Günümüzde gücü 6 MW, kanat 
uzunlu u 60 m olan rüzgar türbinleri üretilip 
kullan lmaktad r. Bunlardan 104 tanesi Körfez 
Ülkelerinin elektrik ihtiyac n  kar layabilir.. Bu 
türbinler 10 s ra halinde 8 km uzunlukta ve 
birbirlerinden 0,5 km aral kla kurup topluca  veya 
istenildi i kadar  çal t r labilir. Rüzgar enerjisine 
paralel olarak veya alternatif olarak, toplam yüz 
ölçümleri 2,5 milyon km2 olan körfez ülkelerinde, 
sadece 625 dönümünde(625000m2) kurulacak %20 
verimlilikle çal an güne  nlar  odaklay c lar yla 
da  60 GW l k enerji üretmek mümkündür.  
       Hala körfez ülke hükümetleri, yenilenebilir 
enerji üreticilerine ve tüketicilerine te vik tedbirleri 
ve yard mlar uygulamamaktad r. Halbuki u anda 40 
dan fazla ülkede te vik uygulamalar  vard r. Körfez 
Ülkeleri hükümetleri, zaman kaybetmeksizin, 
yenilenebilir enerji kullan m  ve uygulamalar  
konusuyla ilgili vizyon ve stratejilerini belirleyip, 
bunu destekleyecek mekanizmalar  da harekete 
geçirmelidirler[1,7,8]. Türkiye’de bölgesindeki bu 
ülkelerle yenilenebilir enerjiler konusunda 
i birli ine gitme yollar n  tek tarafl  olarak ve çok 
yönlü olarak(bilgi-tecrübe-politika aktar m  gibi 
konularda) zorlamal d r.   
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