KÖRFEZ øùBøRLøöø KONSEYø ÜLKELERøNDE YENøLENEBøLøR
ENERJø ALANINDA(GÜNEù + RÜZGAR) POTANSøYEL VE
UYGULAMAYA KONULMUù PROJELER(I)*
Mahmut AydÕnol
Fizik Bölümü, Fen-Edebiyat Bölümü, Dicle Üniversitesi, 21280 D. BakÕr
aydinolm@dicle.edu.tr

ÖZET
Körfez iúbirli÷i konseyi ülkelerindeki(KøKÜ) güneú ve rüzgar enerjisi potansiyelleri tanÕtÕlmÕútÕr. Bunun yanÕnda
keza her bir üye ülkede gerçekleútirilmiú bazÕ önemli projeler ayrÕ ayrÕ tanÕtÕlmÕútÕr. Petrol kirizi nedir bilmeyen
bu ülkelerde 2015 yÕlÕnda güneú ve rüzgar enerjisinden üretilen elektrik miktarÕnÕn 5000 MW ta ulaúaca÷Õ
beklenmektedir. Bu de÷erin ülkeler arasÕndaki da÷ÕlÕmÕ yaklaúÕk olarak sÕrasÕyla; Bahreyn, Katar, Birleúik
Arap Emirli÷i(B.A.E), Kuveyt ve Oman için: 1000, 3500, 400, 2 ve 3 MW kadar olacaktÕr. Körfez øúbirli÷i
Konseyi Ülkelerindeki yenilenebilir enerji kaynaklarÕndan faydalanmayÕ çeúitlendirmek ve hÕzlandÕrmak için,
Kyoto protokolu úartlarÕnÕ da göz önünde tutarak neler yapÕlmasÕ gerekti÷i ve devlet politikasÕnÕn nasÕl olmasÕ
gerekti÷i hakkÕnda da öneriler sunulmuútur. *[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 alÕntÕ ve kÕsaltmalar yapÕlarak ve yazarlarÕn ilgili bazÕ eserlerinden de
yararlanÕlarak hazÕrlanmÕútÕr.
Anahtar kelimeler: Körfez ülkeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarÕ, güneú enerjisi rüzgar enerjisi, enerji
politikalarÕ.
harcamalarÕn tahmini
verilmiútir[1].
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1.GøRøù
Dünya enerji konseyine göre, gelecek 10 yÕlda
Körfez Ülkelerinde(K.Ü.) 100 GW ek enerjiye
ihtiyaç duyulacaktÕr. Gelecek 6 yÕl içinde sadece
Ortado÷u ve Kuzey Afrika bölgesinde yeni tesisler
kurmak için 57.109$ harcama yapÕlmasÕ gerekti÷i
tahmin edilmiútir. Bunun 25109$ sadece Körfez
Ülkelerinde harcanaca÷Õ ve bu harcamanÕn büyük bir
kÕsmÕnÕn da özel sektörce yapÕlaca÷Õ tahmin
edilmektedir.
Uzun dönem için beklenen
yatÕrÕmlarÕn ülkelere göre da÷ÕlÕmÕnÕn ise aúa÷Õdaki
gibi olaca÷Õ beklenmektedir:
Körfez ülkeleri ulusal elektrik úebekesi projesine
3 milyar dolar harcanacaktÕr. Orta Do÷udaki enerji
endüstrisinin de÷iúik sektörlerine, gelecek 20 yÕlda
bir trilyon dolar yatÕrÕm gerekecektir. B.A.E de
büyüyen enerji tüketimini karúÕlamak için 10.109$
fazla yatÕrÕm gerekecektir. Suidi Arabistan’da üretim
miktarÕnÕ 17 GW den 66 GW ta çÕkarmak için 2023
yÕlÕna kadar 17.109$ yatÕrÕm gerekecektir. Di÷er
Körfez Ülkelerinde gerekecek yatÕrÕm miktarlarÕ ise,
Kuveyt için 3,6.109$, Bahreyn ve Oman için de birer
milyon dolar gereklidir[1].
Tablo.1 de 2010 yÕlÕna kadar ön görülen ek elektrik
enerjisi üretim kapasiteleri(MW) ve bunlara eriúmek
için
körfez
ülkelerinde
yapÕlmasÕ
gerekli

Ülke adÕ ek kapasite(MW) Maliyeti(x109$)

Bahrein
Kuveyt
Oman
Qatar
S.Arabistan
B.ArapEmir.

1200
3400
1100
800
20000
6600

0,9
2,5
0,8
0,6
15
5,1

Ortado÷u elektrik web sitesine göre[5], 2020
yÕlÕna kadar Dünyada rüzgardan elektrik üretim
miktarÕ 1,2 Milyar GW(yaklaúÕk 2007 deki 94,1 MW
lÕk üretimin 13 katÕ) de÷erine ulaúacaktÕr[1, 2]. 1998
de Dünya CO2 salÕnÕmÕnÕn ancak %2,2 si körfez
ülkelerinden kaynaklanmaktadÕr. 1998 de USA daki
CO2 salÕnÕmÕ ise, Dünya CO2 salÕnÕmÕnÕn %23
kadardÕr. Kiúi baúÕna CO2 salÕnÕmÕ körfez
ülkelerinde çok düúüktür ve buna ra÷men fosil
yakÕtlarÕn
tüketiminin
azaltÕlmasÕ
úarttÕr:
Yenilenebilir
enerjilerin
ülkelerde
devreye
sokulmasÕ ve onlarÕn yerine kullanÕmÕ, fosil
yakÕtlarÕn tüketim hÕzÕnÕ azaltacak ve fosil yakÕt
kaynaklarÕnÕn tükenmesini geciktirecektir. Son
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yÕllarda Körfez ülkelerinde güneú enerjisinden
faydalanma ve elektrik üretim hÕzÕ ve rüzgar
enerjisinden faydalanma hÕzÕnda büyük ve sürekli
artma sa÷lanmÕútÕr. Burada, güneú enerjisi ve rüzgar
enerjisi gibi iki yenilenebilir enerji potansiyelinin
önemi vurgulanmÕú ve bunlarla ilgili yapÕlmÕú ve
2015 yÕlÕna kadar tamamlanmasÕ beklenen projeler
anlatÕlmÕútÕr.

2. KÖRFEZ ÜLKELERøNDE GÜNEù
ENERJøSø POTANSøYELø
Bölgede ortalama fotovoltaikler kullanÕlarak 6
kWsaat/m2/gün ve kaba odaklayÕcÕlarÕn üzerine
düúen radyasyonla
4,5 kWsaat/m2/gün güneú
enerjisi toplanmaktadÕr. 2006 da Körfez Ülkelerinde
yaklaúÕk
400TWsaat
lik
elektrik
enerjisi
tüketilmiútir. Bu ülkelerde 10 km2 lik(10000
dönümlük) alana düúen güneú enerjisinin toplam
%20 verimlilikle çalÕúan bir sistemle kullanÕma
sunulmasÕyla elde edilen enerji miktarÕ 4380
Gigawattsaat olacaktÕr. E÷er, alan 1000 km2
seçilmiú ise, aynÕ verimlilikle çalÕúan sistemler
kullanÕldÕ÷Õnda,
4,38.106
G.W.saatlik
enerji
toplanmÕú olur. Buradaki toplayÕcÕ yüzey alanÕ ise,
körfez ülkelerinin 652000 km2 kadar olan yüz
ölçümünün ancak %0,2 si kadardÕr. Bu nedenle,
tuzlu deniz suyundan içme suyu temininde ve kÕrsal
kesimlerde di÷er elektrik kullanÕmÕ için güneú
enerjisinden faydalanmak, di÷er yenilenebilir
enerjilerden
faydalanmalara
göre
tercih
edilmektedir. Basit bir hesapla, Bahreyin’de metre
kareye düúen güneú enrjisi 600 W/m2, ortalama
güneú alma süresi de ortalama 10 saat oldu÷una göre
bir günde 6.103 Wsaat/m2 lik enerji 1m2 de
toplanabilmektedir. Bu miktar aynÕ zamanda 21,6
MJ/m2 ye eúittir.
E÷er bu enerjiyle su
buharlaútÕrmaya kalkÕúsak(suyun buharlaúma ÕsÕsÕnÕ
da 2,4 MJ/kgr alarak) bir metre kare baúÕna bir
günde düúen enerjiyle, yaklaúÕk (21,6/2,4) = 9 kgr
damÕtÕk su elde edilir. øúte bu ve benzeri
uygulamalarla körfez ülkeleri içme ve günlük su
gereksinimlerini
karúÕlayabilecek
tesisler
kullanmakta ve kurmaktadÕr[1,4]. E÷er verimlili÷i
%25 ve toplayÕcÕ alanÕ 300 m2 bir su damÕtma
sistemi kullanÕlsa gün baúÕna 675 litre saf ve
içilebilir su üretilir.

3. KÖRFEZ ÜLKELERøNøN RÜZGAR
POTANSøYELø
Körfez ülkelerinde, hÕzÕ ortalama 6 m/sn kadar olan
rüzgarlar mevcut olup, bu durumda rüzgar
enerjisinden faydalanmayÕ uygun kÕlmaktadÕr.
Tablo.2 de de görüldü÷ü üzere bazÕ ülkelerdeki
rüzgar potansiyeli di÷erlerinden büyüktür. Bir yÕlda,
tam rüzgarlÕ(yük) geçen saat sayÕsÕ kayÕtlarÕnÕ
karúÕlaútÕrarak bunu anlamak mümkündür.

174

Tablo.2 K. Ü.de rüzgar enerjisi potansiyeli[7].
Ülke
tam rüzgarlÕ saat s./yÕl
Bahreyn
1360
Kuveyt
1605
Oman
1463
BAE
1176
Katar
1421
Suidi Arabistan
1789

Tablodan anlaúÕlan, en fazla rüzgar alan ülke, Saudi
Arabistan 1789 saat ile ilk sÕrada, UEA ise 1176
saat ile en az alandÕr. YÕlda 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
iúletmektedirler. Bütün K.Ü. nin bugünkü elektrik
ihtiyacÕnÕ yaklaúÕk olarak, bu tip türbinlerden 10500
tanesini iúletmeye alarak karúÕlamak mümkündür.
Bu türbinleri sahil uzunlu÷u 2200 km den fazla olan
bu ülkelerde deniz içine kÕyÕya paralel 0.5 km
aralÕklarla ve ard arda sÕralar halinde kurmak
mümkündür.

4. K.Ü. DE TAMAMLANMIù ÖNEMLø
GÜNEù VE RÜZGAR ENERJøSø
PROJELERø
Aúa÷Õdaki bölümlerde, bugüne kadar yapÕlmÕú
önemli aktiviteler ile 2015 yÕlÕna kadar yapÕlmasÕ
planlanan önemli güneú ve rüzgar enerjisi
uygulamalarÕ anlatÕlacaktÕr.

A. Suidi Arabistan
1.USA ile Ortak çalÕúma programÕ
Bu program SOLERAS(Solar Energy ResearchAmerican/Suidi) adÕyla 1977 de baúlayÕp 1987
de tamamlandÕ. Güneú enerjisinin ekonomik ve
teknolojiksel konularÕ ele alÕnmÕútÕ.
økinci program DOE(U.S.A) ile 1989 da
baúladÕ(1,3).
2.Soleras
Bu program için her iki ülke 50 millyon dolar
katÕkda
bulundu.
Bu
bütçeyle
Suidi
Arabistan’da yapÕlan güneú enerjisiyle ilgili
araútÕrma çalÕúmalarÕyla , AmerikanÕn yaptÕ÷Õ
her türlü uluslar arasÕ güneú enerjisi
çalÕúmalarÕnÕn masraflarÕnÕ karúÕlamÕútÕr. Bu
programda, Güneú enerjisinin aúa÷Õdaki alt
bölümlerde kullanÕmÕna odaklanÕlmÕútÕr:
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1.kÕrsal/ziraat amaçlÕ uygulamalar
2.ùehir uygulamalarÕ
3.Endüstriyel uygulamalarÕ
4.Kaynak geliútirme aktiviteleri.
3.Güneú Köyü Projesi:
Riyad’Õn 50 km kuzey batÕsÕndaki 3 köyde
uygulamaya konulmuútur. Bu projenin hedefi
güneú enerjisinden elektrik üreterek ulusal
elektrik úebekesiyle beslenemeyen bu 3 köyün
elektrik
gereksinimlerini
karúÕlamaktÕ.
KullanÕlan fotovoltaik toplayÕcÕlarÕn kapladÕ÷Õ
alan yaklaúÕk 67000 m2 dir. Bu elektrik üretim
istasyonunun, toplamda 350 kW DC çÕkÕú güçü,
1100kwsaatlik depo aküleri, 300kVA lik
dönüútürücüsü mevcuttur.
AyrÕca yakÕnÕna
kurulan Meteroloji istasyonununda her türlü
elektrik
ihtiyacÕ
bu
istasyondan
karúÕlanmaktadÕr. østasyon, 1-1,5 MWsaat lik
elektrik enerjiyi çevredeki üç elektriksiz köye
hergün temin etmektedir. Sistem tamamen
otomatikleútirilmiú ve 1981 den bu yana Enerji
AraútÕrma Enstitüsünce(ERI) çalÕútÕrÕlmaktadÕr.

1998 de 4.5 MW ‘ta ulaúmÕútÕr. Daha sonra
kapasite 24 MW yükseltilmiútir.
PV Grid Ba÷lantÕlÕ Proje: 6 kW gücünde(1x6)
bir tesis olup depolama sistemi yoktur.
Fotovoltaiklerle Tünel AydÕnlatma: 1985 de
KACST ile UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ birlikte
tamamlamÕúlardÕr. Ulusal griden elektrik
ulaútÕrÕlamayan 2 tünelin aydÕnlatÕlmasÕ biri
240 m 48 KW lÕk PV ve 4900 Asaat lik aküye
sahiptir. Di÷er büyük tünel 546 m olup 57 KW
PV ve 6000 Asaatlik aküye sahiptir. YakÕn
zamanlarda 13 muhtelif tünellerde de 94 kW
lÕk PV güneú enerjisi ile beslenen aydÕnlatma
amaçlÕ sistemler kullanÕma sunulmuútur. Ama
maalesef
tünelleri dizel elektrifikasyonla
aydÕnlatmanÕn maliyeti, PV güneú enerjisiyle
aydÕnlatmaya göre çok daha ucuz olup, bugün
için bu oran 3,5 dir. PV güneú enerjisi sistemi
ile Tünel ve otoban aydÕnlatma sistemi ùekil.1
de görülmektedir[1].

4.Almanya ile Ortak Program
Bu program 1982 de ÕsÕsal güneú çana÷Õ
projesi olarak baúlatÕlmÕútÕr. Daha sonralarÕ
IsÕsal çanaklarÕn çapÕ 17 metreye kadar
büyütülerek
güneú
enerjisi-hidrojen
teknolojilerinin geliútirilmesi amaçlÕ 8 milyon
marklÕk bir bütçeyle çalÕúmalar sürdürülmüútür.
Bu enerji toplama çana÷Õ ile ortak kullanÕlan
“stirling motoru” ile mekanik enerjiye çevrilen
enerjiyle 50-60 kW lÕk A/C jenaratörler
çalÕútÕrÕlmÕútÕr.
5.Güneú-Hidrojen Üretimi Pilot Tesisi
Riyad’Õn
yakÕnÕndaki
Güneú
köyünde
kurulmuútur. 350 kW lÕk bir güçle beslenen tesis
günde normal basÕnç altÕnda günde 463 m3 lük
hidrojen üretmektedir. øyileútirme ve kapasite
artÕrÕm çalÕúmalarÕ hala devam etmektedir.
6. KACST’s Ba÷ÕmsÕz Güneú Projesi
Solares anlaúmasÕ sÕrasÕnda güneú enerjisi
programlarÕ bölümü de KACST da kurulmuútu.
Bu bölümün amacÕ baúlangÕçta güneú enerjisi
aktitelerine yardÕmdÕ. SonralarÕ Enerji araútÕrma
enstitüsüne dönüútürüldü(ERI)[1,5].
YaptÕ÷Õ aktivitelerin BazÕlarÕ aúa÷ÕdadÕr:
12 adet güneú radyasyonu ölçme istasyonu
kurmuútur. 20, 30, 40 m de ölçümler yapabilen
5 adet rüzgar takip istasyonu kurulmnuútur.
Rüzgar enerjisi ÇalÕúmalarÕ(Al-Oweigela Köyü,
Kuzey Do÷u Suidi Arabistan) Kurulu kapasite

ùekil.1 Otoban ve tünel aydÕnlatÕlmasÕ[1].

B. Kuveyt
YapÕlan sistematik çalÕúmalar sonucu, PV
güneú enerjisi ile kullanÕlabilir su eldesi ve
ÕsÕtma/so÷utma amaçlÕ kullanÕmlarÕn, klasik
enerjileri kullanÕmÕna göre %50 ye varan
oranlarda ekonomik olaca÷Õ anlaúÕlmÕútÕr. PV
güneú enerjisi kaynaklarÕyla, grid ba÷lantÕsÕz
kullanÕm mümkün oldu÷u sürece %100 tasarruf
sa÷lanabilir. PV güneú enerjisi kullanÕmÕnÕn
birçok avantajlarÕ vardÕr. Kuveyt de PV güneú
enerjisi kullanÕmlarÕ yanÕnda, rüzgar enerjisi,
jeotermal
enerji,
güneú
enerjisinden
faydalanarak-hidrojen üretimi ve sÕvÕ yakÕt ve
güç üretimi için Güneú-TarÕmsal çiftlik
programlarÕ uygulamaya konulmuútur.
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1.

KISR de 1975 den beri Yürütülen Güç
Üretimi ve Temini Projeleri

gereksinilen elektrik tüketiminin %11-%15 nin
karúÕlÕnaca÷Õ hesaplanmÕútÕ. Bu türbinler
ùekil.3 de görülmektedir[1].

Yetmiúden fazla araútÕrmacÕ(mühendis ve
teknisyence) 50 milyon dolar harcanarak 140
proje yürütülmüútür. R&D programlarÕ ülkenin
gereksinimlerine ve teknolojik ve ekonomik
yapÕlabilirlili÷i, öngörülen faydalarÕ da hesaba
katÕlarak yürütülmektedir: Bunlardan bazÕlarÕ:
güneú enerjisine dayalÕ yapÕlan ÕsÕtma ve
so÷utma sistemleri(bina ve okullar için):
130KW gücünde yardÕmcÕ ÕsÕtÕcÕ amaçlÕ olarak
krulup 1981 de kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr.
IsÕtma ve elektrik üretim amaçlÕ, 80 kWsaat
günlük elektrik tüketim yükünü karúÕlayabilen
bir PV modüllü sistem, okul için 1984 de
kullanÕma sunulmuútur. Bu úsistem úekil…. De
görülmektedir. KISR için uygulama laboratuarÕ
olarak da kullanÕlan güneú evi günlük 2,5
kWsaat enerji üretebilen PV modüllü sistem de
1984 de çalÕúmaya baúlamÕútÕr. Sulaibia Güneú
Enerji santrali kompleksi(güç üretimi 125kW)
ve Sulaibia da güneú enerjisinden faydalanarak
temiz su üretim tesisi kurulmuútur. Tesisle ilgili
úema ùekil.2 de görülmektedir[1-3].

ùekil.3 Dünya ticaret Merkezi(1, 6).
2.

Bahreyn Üniversitesi Projeleri

Fizik ve Kimya Mühendisli÷i Bölümü
elemanlarÕnÕn katkÕlarÕyla, Birer adet mobil
güneú enerjisi elektrik üretim sistemi ve rüzgar
enerjisinden elektrik üretim sistemi yapÕlmÕútÕr.
Birincisi, güneú enerjisiyle su arÕtma sistemidir.
1,5 kW kullanarak
1125 litre su
arÕtabilmektedir[1,4]. Sistem ùekil.4 de
görülmektedir.

ùekil.2. Güneú enerjisi santrali(1, 6).

C.Bahreyn
1.Bahreyn Dünya Ticaret Merkezi
Bahreynde ilk rüzgar de÷irmeni 1950 lerde
kurulmasÕna ra÷men son yÕllara kadar rüzgar
enerjisinden pek faydalanÕlmamÕútÕr.
Son
olarak 2007 de Dünya Ticaret merkezi binasÕna
üç tane birbirine paralel monte edilmiú
rüzgardan
elektrik
üreten
sistem
yerleútirilmiútir. Bu üç türbinün üretti÷i toplam
güç 0,66MW dÕr. Bu üç türbinle merkezce
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ùekil.4 Su arÕtma sistemi[1, 4, 7].
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økinci sistem 1,9 KW lÕk fotovoltaik elektrik
gücü yanÕnda, rüzgardan elde edilen 100 W
lÕk elektrik enerjisi de üretmektedir[1,4]. Bu
sistem ùekil.5 de görülmektedir.

2.Umm Al Quwain deki Büyük Depolarda
Kurulan Güneú Enerjisi Sistemi
Bu sistemi UAEGreen Energy LLC úirketi
kurmuútur.
3.Dubai Sivil HavacÕk için Güneú Enerjisiyle
AydÕnlatma Sistemleri
Green Energy LLC úirketi 3 km den rahatlÕkla
görülebilen ve güneú enerjisiyle beslenen
dünyanÕn en ileri aydÕnlatma lambasÕ
modellerinden Model A601 isimli kÕrmÕzÕ ÕúÕklÕ
lambalarÕyla hava alanÕ aydÕnlatmasÕnÕ beú yÕla
kadar hiçbir bakÕm gerektirmeyecek úekilde
donattÕ.
4.

ùekil.5 PV güneú ve Rüzgar Enerjisi[1].

Küçük ölçekli birçok güneú enerjisinden
elektrik üretim sistemleri de mobil telefonlarÕn
ve güvenlik telsizlerinin úarjÕ amaçlÕ
kullanÕlmak
üzere(gücü
200W
kadar)
uygulamaya konulmuútur.
3.Alba Güneú IsÕtÕcÕsÕ
Alba Sa÷lÕk Merkezinin sÕcak su ihtiyacÕ için
kurulmuútur. Bu tesisteki güneú enerjisinin
katkÕsÕ yÕlda 55 MWsaat kadardÕr.

Dubai deki Bahçeler Giriúinin økaz
LambalarÕ Sistemi

Green Energy LLC tarafÕndan üretilip montajÕ
yapÕlan beú yÕl tamirat gerektirmeyen ve güneú
enerjisiyle çalÕúan
LEDR2447C tipi flaú
lambalarÕ
bahçe giriúine ve tehlikeli
kavúaklara konulmuútur. 24 saat duraksamasÕz
flaú lambalar çalÕúarak kazalarÕ önlemekte ve
yayalarÕ uyarmaktadÕr[1,3].
5.Güneú
Kontrolü

Enerjisi

Kullanarak

Trafik

Dubai belediyesinin talebi üzerine ana
yollardan biri üzerine trafi÷i kontrol için araç
sayma sistemleri konulmuútur. Bu aletler güneú
enerjisiyle beslenmektedir.

D. Oman
6.Yeúil Binalar
Oman da kurulu toplam yenilenebilir enerji
kaynaklarÕ KasÕm 2008 itibariyle 235 kW
kadardÕr. Oman Güneú Sistemlerince yollarÕn
aydÕnlatÕlmasÕ, mobil telefon iletiúim a÷Õ
yansÕtÕcÕlarÕ, Deprem KayÕt Merkezlerindeki
aletlerin elektrik gereksinimleri için gerekli
elektri÷i üretecek tesisler kurmuútur. Oman’Õn
güney bölgesindearaútÕrma ve sulama amaçlÕ
rüzgar enerjisinden elde edilen elektrikle çalÕúan
bir su pompalama istasyonu iúletmeye
açÕlmÕútÕr.

E. Birleúik Arap Emirli÷i(B.A.E)

Dubai, hiç fosil yakÕt kullanmayan binalar
yapmayÕ gündemine almÕútÕr.

F.Katar
Katar kaynaklÕ, Katar’Õn rüzgar ve güneú
enerjisi
potansiyeliyle
ilgili
üç
tane
yayÕnlanmÕú makale vardÕr.1980 - 1990 güneú
gölü projesi yapÕlmÕútÕ. YapÕlmasÕ düúünülen
Enerji Bilim parkÕ sayesinde uluslar arasÕ özel
teúebbüslerinde ilgisiyle yeni ve yaratÕcÕ
projeler Katar da yakÕn zamanda baúlayacaktÕr.

1.Etisalat
Birleúik arap emirli÷inde 1997 de baúlanan bu
büyük projeyle 33 adet
zor eriúilen
bölgelerdeki(adalar ve çöllük kÕsÕmda) GSM
baz istasyonu için potovoltaik yöntemle güç
temini sa÷lanmÕútÕr.Projeye 10 milyon dolar
harcanmÕútÕr[1,3,4].

5.SONUÇ
Körfez ülkelerinin sahip oldu÷u zengin petrol
kaynaklarÕ ve kullanÕm imkan ve ucuzlu÷u
yanÕnda son yirmi yÕldÕr güneú ve rüzgar
enerjisi gibi yenilenebilir enerjiler konusunda
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YaptÕklarÕ araútÕrmalarda bazÕ Avrupa
ülkeleri, Japonya ve Amerika(USA) gibi
ülkelerle iúbirli÷i yaptÕ÷Õ bilinmektedir. Bu
iúbirli÷i
hala
artar
bir
úekilde
sürdürülmektedir[1,2,3,8]. Son zamanlarda,
Türkiye’de yenilenebilir enerjilerin kullanÕma
sunulmasÕnda
bazÕ
Avrupa
ülkeleriyle
iúbirli÷ine gitmiútir. Türkiye de bu konuda
körfez iúbirli÷i konseyi ülkeleriyle, iúbirli÷i
yapacak úekilde öne çÕkmalÕdÕr. Bugüne kadar
her bir KøKÜ ülkesinin gerçekleútirdi÷i
araútÕrmalarÕ takdirle karúÕlÕyoruz.

KAYNAKLAR
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, 1-28.
2.http:/www.middleeastelectricity.com/power/Power
Generation.html; Pres release of the Middle East
Electricity Conf & Exhibition 2010, Feb. 2010,
Dubai, UAE.
http:/www.middleeastelectricity.com
3.W. E. Alnaser, “Renewable Energy Activities in
the Gulf Cooperation Council(GCC) Countries,” in
Renewable Energy 2007/2008(Soverein Pubs. Ltd.
U. Kingdom, 2008) pp. 81-89.
4.W. E. Alnaser, F Trieb, and G Knies, “Solar
Energy Thecnology in the Middle East and North
Africa(MENA) for Sustainable Energy, Water and
Environment” in edited by D Y Goswami, Advances
in Solar Energy: An Annual Review of Research and
Development,
Int.
SoÕlar
Energy
Society(ISES)(James and James/Earth-Scan, Oxford,
U:K., 2007), pp.261-305.
5.http:/www.earthtrends.wri.org; Website of the
World
Resources
Institute
Earth
Trends
Environmental Information.
6.W. E. Alnaser, B Eliagoubi, A Al-Kalak, H
trabelsi et al. Renewable Energy, 29, 1082, 2004.
7. W. E. Alnaser, Renewable Energy, 3, 235 1993.
8. A. Sayigh, Worldwide Progress in Renewable
Energy, ISESCO Sci. Technol. Vision 3, 86, 2008.

178

V. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU 2009 - DİYARBAKIR

