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ÖZET 
 Körfez i birli i konseyi ülkelerindeki(K KÜ) güne  ve rüzgar enerjisi potansiyelleri tan t lm t r. Bunun yan nda 
keza her bir üye ülkede gerçekle tirilmi  baz  önemli projeler ayr  ayr  tan t lm t r. Petrol kirizi nedir bilmeyen 
bu ülkelerde 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(B.A.E), Kuveyt ve Oman için: 1000, 3500, 400, 2 ve 3 MW kadar olacakt r. Körfez birli i 
Konseyi Ülkelerindeki yenilenebilir enerji  kaynaklar ndan faydalanmay  çe itlendirmek ve h zland rmak için, 
Kyoto protokolu artlar n  da göz önünde tutarak neler yap lmas  gerekti i ve devlet politikas n n nas l olmas   
gerekti i hakk nda da öneriler sunulmu tur. *[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: Körfez ülkeleri, yenilenebilir enerji kaynaklar , güne  enerjisi rüzgar enerjisi, enerji 
politikalar . 
 
 
 
1.G R  
 
Dünya enerji konseyine göre, gelecek 10 y lda 
Körfez Ülkelerinde(K.Ü.)  100 GW ek enerjiye 
ihtiyaç duyulacakt r.  Gelecek 6 y l içinde sadece 
Ortado u ve Kuzey Afrika bölgesinde yeni tesisler 
kurmak için 57.109$ harcama yap lmas  gerekti i 
tahmin edilmi tir. Bunun 25109$ sadece Körfez 
Ülkelerinde harcanaca  ve bu harcaman n büyük bir 
k sm n n da özel sektörce yap laca  tahmin 
edilmektedir.  Uzun dönem için beklenen 
yat r mlar n ülkelere göre da l m n n ise a a daki 
gibi olaca  beklenmektedir: 
      Körfez ülkeleri ulusal elektrik ebekesi projesine 
3 milyar dolar harcanacakt r. Orta Do udaki enerji 
endüstrisinin de i ik sektörlerine, gelecek 20 y lda  
bir trilyon dolar yat r m gerekecektir. B.A.E de 
büyüyen enerji tüketimini kar lamak için 10.109$ 
fazla yat r m gerekecektir. Suidi Arabistan’da üretim 
miktar n  17 GW den 66 GW ta ç karmak için 2023 
y l na kadar 17.109$ yat r m gerekecektir. Di er 
Körfez Ülkelerinde gerekecek yat r m miktarlar  ise,  
Kuveyt için 3,6.109$, Bahreyn ve Oman için de birer 
milyon dolar gereklidir[1]. 
 
Tablo.1 de 2010 y l na kadar ön görülen ek elektrik 
enerjisi üretim kapasiteleri(MW) ve bunlara eri mek 
için körfez ülkelerinde yap lmas  gerekli 

harcamalar n tahmini de erleri milyar dolar 
verilmi tir[1]. 
 
 
Ülke ad    ek kapasite(MW)  Maliyeti(x109$) 
 

Bahrein           1200                                0,9 
Kuveyt            3400                                2,5 
Oman              1100                                0,8 
Qatar                 800                                0,6 
S.Arabistan    20000                                15 
B.ArapEmir.    6600                                5,1 
 
     Ortado u elektrik web sitesine göre[5], 2020 
y l na kadar Dünyada rüzgardan elektrik üretim 
miktar  1,2 Milyar GW(yakla k 2007 deki 94,1 MW 
l k üretimin 13 kat ) de erine ula acakt r[1, 2]. 1998 
de Dünya CO2 sal n m n n ancak %2,2 si körfez 
ülkelerinden kaynaklanmaktad r. 1998 de USA daki 
CO2 sal n m  ise, Dünya CO2 sal n m n n  %23  
kadard r. Ki i ba na CO2 sal n m  körfez 
ülkelerinde çok dü üktür ve buna ra men fosil 
yak tlar n tüketiminin azalt lmas  artt r:  
Yenilenebilir enerjilerin ülkelerde devreye 
sokulmas  ve onlar n yerine kullan m , fosil 
yak tlar n tüketim h z n  azaltacak ve fosil yak t 
kaynaklar n n tükenmesini geciktirecektir. Son 
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y llarda Körfez ülkelerinde güne  enerjisinden 
faydalanma ve elektrik üretim h z  ve rüzgar 
enerjisinden faydalanma h z nda büyük  ve sürekli 
artma sa lanm t r. Burada, güne  enerjisi ve rüzgar 
enerjisi gibi iki yenilenebilir enerji potansiyelinin 
önemi vurgulanm  ve bunlarla ilgili yap lm  ve 
2015 y l na kadar tamamlanmas  beklenen projeler 
anlat lm t r. 
 
2. KÖRFEZ ÜLKELER NDE GÜNE  
ENERJ S  POTANS YEL  
 
Bölgede ortalama fotovoltaikler  kullan larak 6 
kWsaat/m2/gün ve kaba odaklay c lar n üzerine 
dü en radyasyonla  4,5 kWsaat/m2/gün güne  
enerjisi toplanmaktad r. 2006 da Körfez Ülkelerinde 
yakla k 400TWsaat lik elektrik enerjisi 
tüketilmi tir.  Bu ülkelerde 10 km2  lik(10000 
dönümlük) alana dü en güne  enerjisinin toplam 
%20 verimlilikle çal an bir sistemle kullan ma 
sunulmas yla elde edilen enerji miktar  4380 
Gigawattsaat olacakt r. E er, alan 1000 km2      

seçilmi  ise, ayn  verimlilikle çal an sistemler 
kullan ld nda, 4,38.106 G.W.saatlik enerji 
toplanm  olur. Buradaki toplay c  yüzey alan  ise, 
körfez ülkelerinin 652000 km2 kadar olan yüz 
ölçümünün ancak %0,2 si kadard r.  Bu nedenle, 
tuzlu deniz suyundan içme suyu temininde ve k rsal 
kesimlerde di er elektrik kullan m  için güne  
enerjisinden faydalanmak, di er yenilenebilir 
enerjilerden faydalanmalara göre tercih 
edilmektedir. Basit bir hesapla, Bahreyin’de metre 
kareye dü en güne  enrjisi 600 W/m2, ortalama 
güne  alma süresi de ortalama 10 saat oldu una göre 
bir günde 6.103 Wsaat/m2 lik enerji 1m2 de 
toplanabilmektedir. Bu miktar ayn  zamanda 21,6 
MJ/m2 ye e ittir.  E er bu enerjiyle su 
buharla t rmaya kalk sak(suyun buharla ma s s n  
da 2,4 MJ/kgr alarak)  bir metre kare ba na bir 
günde dü en enerjiyle, yakla k (21,6/2,4) = 9 kgr  
dam t k su elde edilir. te bu ve benzeri 
uygulamalarla körfez ülkeleri içme ve günlük su 
gereksinimlerini kar layabilecek tesisler 
kullanmakta ve kurmaktad r[1,4]. E er verimlili i 
%25 ve toplay c  alan  300 m2 bir su  dam tma 
sistemi kullan lsa gün ba na 675 litre saf ve 
içilebilir su üretilir. 
 
 
3. KÖRFEZ ÜLKELER N N RÜZGAR 
POTANS YEL  
 
Körfez ülkelerinde,  h z  ortalama 6 m/sn kadar olan 
rüzgarlar mevcut olup, bu durumda rüzgar 
enerjisinden faydalanmay  uygun k lmaktad r. 
Tablo.2 de de görüldü ü üzere baz  ülkelerdeki 
rüzgar potansiyeli di erlerinden büyüktür. Bir y lda, 
tam rüzgarl (yük) geçen saat say s  kay tlar n  
kar la t rarak bunu anlamak mümkündür. 
 

Tablo.2 K. Ü.de rüzgar enerjisi potansiyeli[7]. 
Ülke               tam rüzgarl  saat s./y l 
Bahreyn                            1360 
Kuveyt                              1605 
Oman                                1463 
BAE                                  1176 
Katar                                 1421 
Suidi Arabistan                 1789 
 
 
Tablodan anla lan,  en fazla rüzgar alan ülke, Saudi 
Arabistan 1789 saat  ile ilk s rada, UEA ise 1176 
saat ile en az aland r.  Y lda 1400 saatten fazla 
rüzgar alan ülkelerde ekonomiksel olarak rüzgar 
enerjisinden faydalanma ve elektrik enerjisi üretimi 
öngörülmektedir. Örne in, günümüzde 7MW güç 
üreten kanat uzunlu u 60 m olan rüzgar türbinlerini 
Barb Co. Almanya ve di erleri) kurup 
i letmektedirler. Bütün K.Ü. nin bugünkü elektrik 
ihtiyac n  yakla k olarak, bu tip türbinlerden 10500 
tanesini i letmeye alarak kar lamak mümkündür. 
Bu türbinleri sahil uzunlu u 2200 km den fazla olan 
bu ülkelerde deniz içine k y ya paralel 0.5 km 
aral klarla ve  ard arda s ralar halinde kurmak 
mümkündür.  
 
 
4. K.Ü. DE TAMAMLANMI  ÖNEML  
GÜNE  VE RÜZGAR ENERJ S  
PROJELER  
 
A a daki bölümlerde, bugüne kadar yap lm  
önemli aktiviteler ile  2015 y l na kadar yap lmas   
planlanan önemli güne  ve rüzgar enerjisi 
uygulamalar  anlat lacakt r. 
 

A. Suidi Arabistan 
 
1.USA ile Ortak çal ma program  
 
Bu program SOLERAS(Solar Energy Research-
American/Suidi) ad yla 1977 de ba lay p 1987 
de tamamland . Güne  enerjisinin ekonomik ve 
teknolojiksel konular  ele al nm t . 
kinci program DOE(U.S.A) ile 1989 da 

ba lad (1,3). 
 
2.Soleras 
 
Bu program için her iki ülke 50 millyon dolar 
kat kda bulundu. Bu bütçeyle Suidi  
Arabistan’da yap lan  güne  enerjisiyle ilgili 
ara t rma çal malar yla , Amerikan n yapt  
her türlü uluslar aras  güne  enerjisi 
çal malar n n masraflar n  kar lam t r.  Bu 
programda, Güne  enerjisinin a a daki alt 
bölümlerde kullan m na odaklan lm t r: 
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1.k rsal/ziraat amaçl  uygulamalar 
2. ehir uygulamalar  
3.Endüstriyel uygulamalar  
4.Kaynak geli tirme aktiviteleri. 
 
3.Güne  Köyü Projesi: 
 
Riyad’ n 50 km kuzey bat s ndaki 3 köyde 
uygulamaya konulmu tur. Bu projenin hedefi 
güne  enerjisinden elektrik üreterek ulusal 
elektrik ebekesiyle beslenemeyen bu 3 köyün 
elektrik gereksinimlerini kar lamakt . 
Kullan lan fotovoltaik toplay c lar n kaplad  
alan yakla k 67000 m2 dir. Bu elektrik üretim 
istasyonunun,  toplamda 350 kW DC ç k  güçü, 
1100kwsaatlik depo aküleri, 300kVA lik 
dönü türücüsü mevcuttur.  Ayr ca yak n na 
kurulan Meteroloji istasyonununda her türlü 
elektrik ihtiyac  bu istasyondan 
kar lanmaktad r.  stasyon, 1-1,5 MWsaat  lik 
elektrik enerjiyi çevredeki üç elektriksiz köye 
hergün temin etmektedir. Sistem tamamen 
otomatikle tirilmi  ve 1981 den bu yana Enerji 
Ara t rma Enstitüsünce(ERI) çal t r lmaktad r.  
 
4.Almanya ile Ortak Program 
 
 Bu program 1982 de  s sal güne  çana  
projesi olarak ba lat lm t r. Daha sonralar  
Is sal çanaklar n çap  17 metreye kadar 
büyütülerek  güne  enerjisi-hidrojen 
teknolojilerinin geli tirilmesi amaçl  8 milyon 
markl k bir bütçeyle çal malar sürdürülmü tür. 
Bu enerji toplama çana  ile ortak kullan lan 
“stirling motoru” ile mekanik enerjiye çevrilen 
enerjiyle 50-60 kW l k A/C jenaratörler 
çal t r lm t r. 
 
5.Güne -Hidrojen Üretimi Pilot Tesisi 
 
Riyad’ n yak n ndaki Güne  köyünde 
kurulmu tur. 350 kW l k bir güçle beslenen tesis 
günde normal bas nç alt nda günde 463 m3 lük 
hidrojen üretmektedir. yile tirme ve kapasite 
art r m çal malar  hala devam etmektedir. 
 
6. KACST’s Ba ms z Güne  Projesi 
 
Solares anla mas  s ras nda  güne  enerjisi 
programlar  bölümü de KACST da kurulmu tu. 
Bu bölümün amac  ba lang çta güne  enerjisi 
aktitelerine yard md . Sonralar  Enerji ara t rma 
enstitüsüne dönü türüldü(ERI)[1,5].  
Yapt  aktivitelerin Baz lar  a a dad r:  
12 adet güne  radyasyonu ölçme istasyonu 
kurmu tur. 20, 30, 40 m de ölçümler  yapabilen 
5 adet rüzgar takip istasyonu kurulmnu tur. 
Rüzgar enerjisi Çal malar (Al-Oweigela Köyü, 
Kuzey Do u Suidi Arabistan) Kurulu kapasite 

1998 de 4.5 MW ‘ta ula m t r. Daha sonra 
kapasite 24 MW yükseltilmi tir. 
PV Grid Ba lant l  Proje: 6 kW gücünde(1x6) 
bir tesis olup depolama sistemi yoktur. 
 Fotovoltaiklerle Tünel Ayd nlatma: 1985 de 
KACST ile Ula t rma Bakanl  birlikte 
tamamlam lard r. Ulusal griden elektrik 
ula t r lamayan 2 tünelin ayd nlat lmas  biri 
240 m 48 KW l k PV ve 4900 Asaat lik aküye 
sahiptir. Di er büyük tünel 546 m olup 57 KW 
PV ve 6000 Asaatlik aküye sahiptir. Yak n 
zamanlarda 13 muhtelif tünellerde de 94 kW 
l k PV güne  enerjisi ile beslenen ayd nlatma 
amaçl  sistemler kullan ma sunulmu tur. Ama 
maalesef  tünelleri dizel elektrifikasyonla 
ayd nlatman n maliyeti,  PV güne  enerjisiyle 
ayd nlatmaya göre çok daha ucuz olup, bugün 
için bu oran 3,5 dir.  PV güne  enerjisi sistemi 
ile Tünel ve otoban ayd nlatma sistemi ekil.1 
de görülmektedir[1]. 
 

 
 

ekil.1 Otoban ve tünel ayd nlat lmas [1]. 
 
 
B. Kuveyt 
 
Yap lan sistematik çal malar sonucu, PV 
güne  enerjisi ile kullan labilir su eldesi ve 
s tma/so utma amaçl  kullan mlar n, klasik 

enerjileri kullan m na göre %50 ye varan 
oranlarda ekonomik olaca  anla lm t r. PV 
güne  enerjisi kaynaklar yla,  grid ba lant s z 
kullan m mümkün oldu u sürece %100 tasarruf 
sa lanabilir. PV güne  enerjisi kullan m n n 
birçok avantajlar  vard r. Kuveyt de  PV güne  
enerjisi kullan mlar  yan nda, rüzgar enerjisi, 
jeotermal enerji, güne  enerjisinden 
faydalanarak-hidrojen üretimi ve s v  yak t ve 
güç üretimi için Güne -Tar msal çiftlik 
programlar  uygulamaya konulmu tur. 
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1. KISR de 1975 den beri Yürütülen  Güç 
Üretimi ve Temini Projeleri 

 
Yetmi den fazla ara t rmac (mühendis ve 
teknisyence) 50 milyon dolar harcanarak 140 
proje yürütülmü tür.  R&D programlar  ülkenin 
gereksinimlerine ve teknolojik ve ekonomik 
yap labilirlili i, öngörülen  faydalar  da hesaba 
kat larak yürütülmektedir: Bunlardan baz lar : 
güne  enerjisine dayal  yap lan s tma ve 
so utma sistemleri(bina ve okullar için): 
130KW gücünde yard mc  s t c  amaçl  olarak 
krulup 1981 de kullan lmaya ba lanm t r. 
Is tma ve elektrik üretim amaçl , 80 kWsaat 
günlük elektrik tüketim yükünü kar layabilen 
bir PV modüllü sistem, okul için 1984 de 
kullan ma sunulmu tur. Bu sistem ekil…. De 
görülmektedir. KISR için uygulama laboratuar  
olarak da kullan lan güne  evi günlük 2,5 
kWsaat  enerji üretebilen PV modüllü sistem de 
1984 de çal maya ba lam t r. Sulaibia Güne  
Enerji santrali kompleksi(güç üretimi 125kW)  
ve  Sulaibia da güne  enerjisinden faydalanarak 
temiz su üretim tesisi kurulmu tur. Tesisle ilgili 
ema ekil.2 de görülmektedir[1-3]. 

 

 
 

ekil.2. Güne  enerjisi santrali(1, 6). 
 
 
 
C.Bahreyn 
 
1.Bahreyn Dünya Ticaret Merkezi 
 
Bahreynde ilk rüzgar de irmeni 1950 lerde 
kurulmas na ra men son y llara kadar rüzgar 
enerjisinden pek faydalan lmam t r.  Son 
olarak 2007 de Dünya Ticaret merkezi binas na 
üç tane birbirine paralel monte edilmi  
rüzgardan elektrik üreten sistem 
yerle tirilmi tir. Bu üç türbinün üretti i toplam 
güç 0,66MW d r.  Bu üç türbinle merkezce 

gereksinilen elektrik tüketiminin %11-%15 nin 
kar l naca  hesaplanm t . Bu türbinler 

ekil.3 de görülmektedir[1]. 
 
 

 
ekil.3 Dünya ticaret Merkezi(1, 6). 

 
2. Bahreyn Üniversitesi Projeleri 
 
Fizik ve Kimya Mühendisli i Bölümü 
elemanlar n n katk lar yla,  Birer adet mobil 
güne  enerjisi elektrik üretim sistemi ve rüzgar 
enerjisinden elektrik üretim sistemi yap lm t r. 
Birincisi, güne  enerjisiyle su ar tma sistemidir. 
1,5 kW kullanarak  1125 litre su 
ar tabilmektedir[1,4]. Sistem ekil.4 de 
görülmektedir.  
 

 
ekil.4 Su ar tma sistemi[1, 4, 7]. 
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kinci sistem 1,9 KW l k fotovoltaik elektrik 
gücü yan nda,  rüzgardan elde edilen  100 W 
l k elektrik enerjisi de üretmektedir[1,4]. Bu 
sistem ekil.5 de görülmektedir. 
 

 
ekil.5 PV güne  ve Rüzgar Enerjisi[1]. 

 
 
 Küçük ölçekli birçok güne  enerjisinden 
elektrik üretim sistemleri de mobil telefonlar n 
ve güvenlik telsizlerinin arj  amaçl  
kullan lmak üzere(gücü 200W kadar) 
uygulamaya konulmu tur. 
 
3.Alba Güne  Is t c s  
 
Alba Sa l k Merkezinin s cak su ihtiyac  için 
kurulmu tur. Bu tesisteki güne  enerjisinin 
katk s  y lda 55 MWsaat kadard r. 
 
D. Oman 
 
Oman da kurulu toplam yenilenebilir enerji 
kaynaklar   Kas m 2008 itibariyle 235 kW 
kadard r. Oman Güne  Sistemlerince yollar n 
ayd nlat lmas , mobil telefon ileti im a  
yans t c lar , Deprem Kay t Merkezlerindeki 
aletlerin elektrik gereksinimleri için gerekli 
elektri i üretecek tesisler kurmu tur. Oman’ n 
güney bölgesindeara t rma ve sulama amaçl  
rüzgar enerjisinden elde edilen elektrikle çal an 
bir su pompalama istasyonu i letmeye 
aç lm t r. 
 
 
E. Birle ik Arap Emirli i(B.A.E) 
 
1.Etisalat 
 
Birle ik arap emirli inde 1997 de ba lanan bu 
büyük projeyle 33 adet  zor eri ilen 
bölgelerdeki(adalar ve çöllük k s mda) GSM 
baz istasyonu için potovoltaik yöntemle güç 
temini sa lanm t r.Projeye 10 milyon dolar 
harcanm t r[1,3,4]. 
 

2.Umm Al Quwain deki Büyük Depolarda  
Kurulan Güne  Enerjisi Sistemi 
 Bu sistemi UAEGreen Energy LLC irketi 
kurmu tur. 
 
3.Dubai Sivil Havac k için Güne  Enerjisiyle 
Ayd nlatma Sistemleri 
 
Green Energy LLC irketi 3 km den rahatl kla 
görülebilen ve güne  enerjisiyle beslenen 
dünyan n en ileri ayd nlatma lambas  
modellerinden Model A601 isimli k rm z  kl  
lambalar yla hava alan  ayd nlatmas n  be  y la 
kadar hiçbir bak m gerektirmeyecek ekilde 
donatt . 
 
4. Dubai deki Bahçeler Giri inin kaz 

Lambalar  Sistemi 
 
Green Energy LLC taraf ndan üretilip montaj  
yap lan be  y l tamirat gerektirmeyen ve güne  
enerjisiyle çal an  LEDR2447C tipi fla  
lambalar    bahçe giri ine ve tehlikeli 
kav aklara konulmu tur. 24 saat duraksamas z 
fla  lambalar çal arak kazalar  önlemekte ve 
yayalar  uyarmaktad r[1,3]. 
 
5.Güne  Enerjisi Kullanarak Trafik 
Kontrolü 
 
Dubai belediyesinin talebi üzerine ana 
yollardan biri üzerine trafi i kontrol için araç 
sayma sistemleri konulmu tur. Bu aletler güne  
enerjisiyle beslenmektedir. 
 
6.Ye il Binalar 
 
Dubai, hiç fosil yak t kullanmayan binalar 
yapmay  gündemine alm t r. 
 
 
 
F.Katar 
 
Katar kaynakl , Katar’ n  rüzgar ve güne  
enerjisi potansiyeliyle ilgili üç tane 
yay nlanm  makale vard r.1980 - 1990  güne  
gölü projesi yap lm t . Yap lmas  dü ünülen 
Enerji Bilim park  sayesinde uluslar aras  özel 
te ebbüslerinde ilgisiyle yeni ve yarat c  
projeler Katar da yak n zamanda ba layacakt r. 
 
 
5.SONUÇ 
 
Körfez ülkelerinin sahip oldu u zengin petrol 
kaynaklar  ve kullan m imkan ve ucuzlu u 
yan nda son yirmi y ld r güne  ve rüzgar 
enerjisi gibi yenilenebilir enerjiler konusunda 
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Yapt klar  ara t rmalarda baz  Avrupa 
ülkeleri, Japonya ve Amerika(USA) gibi 
ülkelerle i birli i yapt  bilinmektedir. Bu 
i birli i hala artar bir ekilde 
sürdürülmektedir[1,2,3,8]. Son zamanlarda, 
Türkiye’de  yenilenebilir enerjilerin kullan ma 
sunulmas nda baz  Avrupa ülkeleriyle 
i birli ine gitmi tir.  Türkiye de bu konuda 
körfez i birli i konseyi ülkeleriyle, i birli i 
yapacak ekilde öne ç kmal d r. Bugüne kadar 
her bir K KÜ ülkesinin gerçekle tirdi i 
ara t rmalar  takdirle kar l yoruz. 
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