
on dönemde Körfez böl-
gesinde enerji politikaları
tükenebilir enerji kaynak-

ları ve yenilenebilir enerji kaynak-
ları arasındaki bir denge arayışı
olarak görülebilir. Kömür, petrol
ve doğal gaz gibi insanların kulla-
nımı sonucunda tükenebilecek
enerji kaynakları “tükenebilir kay-
naklarken”, doğada sınırsız şekilde
elde edilebilecek ve insanların kul-
lanımına sunulabilecek enerji kay-
nakları ise “yenilenebilir enerji
kaynakları” olarak ifade edilmek-
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tedir. Bu çerçevede güneş, rüzgâr,
hidroelektrik, biyokütle ve jeoter-
mal gibi enerji türleri yenilenebilir
enerji türleri olarak değerlendiril-
mektedir. Son dönemde sadece
enerji kaynaklarının ve doğal kay-
nak zenginliğinin bulunduğu Or-
tadoğu ve Körfez bölgesinde değil,
küresel anlamda tükenebilir enerji
kaynakları üzerindeki mücadele,
yenilenebilir enerji kaynaklarına
yatırımın artırılması gerektiğini
ortaya koymuştur. Aynı zamanda
yenilenebilir enerji kaynaklarının
çevresel sorunlara duyarlı
bir enerji üretimi yöne-
timini sağlaması ve aynı
zamanda gelecekteki ne-
sillerin ihtiyaçlarını gü-
vence altına alması yeni-
lenebilir enerji kaynaklarını
daha sofistike ve istendik
hâle getirmektedir.

Körfez ülkelerinin enerji
politikalarına bakıldığında fosil
yakıtlara yönelik
gerçekleştirilen yatırımlar ve
fosil yakıtlardan kaynaklanan
bir jeoekonomik önem ön plana
çıkmaktadır. Fakat bunun
yanında, küresel eğilimler gereği
iklim değişikliği ile mücadele ve
fosil yakıtların tükenebilir
kaynaklar olması, Körfez’de
yenilenebilir enerji kaynaklarına
kamu ve özel sektörün
yatırımlarını artırdı. 

ENERJİ

S
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fiyatları tekrardan yüksek seviye-
lere çıktı ve burada petrol üreticisi
ülkeler pandemi döneminin ar-
dından önemli enerji aktörleri hâ-
line geldi. Dolayısıyla elektrikli
araçların üretilmeye başlanması,
alternatiflerin ortaya çıkması ve
diğer benzer gelişmelerle de petrole
olan talebin azalmaya başlayacağı
bir dönemde, hidrokarbon kay-
naklar tekrardan stratejik önem
kazandı.

Prensipte, fosil yakıtların kullanımı
ve bu sektöre yapılan yatırımların
devamı ile yenilenebilir enerji kay-
naklarına yapılan yatırımlar ara-
sında bir çatışma olması gerekmez.
Aslında, yenilenebilir enerji kay-

KÖRFEZ’DE ENERJİ
POLİTİKALARI

Körfez ülkelerinin enerji politika-
larına bakıldığında fosil yakıtlara
yönelik gerçekleştirilen yatırımlar
ve fosil yakıtlardan kaynaklanan
bir jeoekonomik önem ön plana
çıkmaktadır. Fakat bunun ya-
nında, küresel eğilimler ge-
reği iklim değişikliği ile mü-
cadele ve fosil yakıtların tükenebilir
kaynaklar olması, Körfez’de yeni-
lenebilir enerji kaynaklarına kamu
ve özel sektörün yatırımlarını ar-
tırdı. Burada, fosil yakıtların kul-
lanımı yahut hâlen fosil yakıtlara
yapılan kamu ve özel sektör yatı-
rımları ile yenilenebilir enerjiye
yapılan yatırımlar konusunda bir
dengeden bahsetmek gerekmek-
tedir. Günümüzde Rusya’nın
Ukrayna’yı işgali ile birlikte petrol



naklarına yapılan yatırımlar fosil
yakıtların kullanımının azaltılması
için önemli bir adım olarak görü-
lebilir. Körfez ülkeleri bu çerçevede,
fosil yakıtların kullanımının azal-
tılmasını ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının yaygınlaştırılmasını
aynı zamanda iklim değişikliği ile
mücadelede önemli bir argüman
olarak ortaya koymaktadır. Gü-
nümüzde Körfez devletleri, fosil
yakıtların kullanımını azaltmak
için ve yenilenebilir enerji kay-
naklarını teşvik etmek için bir dizi
politikalar uygulamaktadır. Suudi
Arabistan elektrikli araçlar üretmek
için şirketler kurarken, Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve
Kuveyt gibi ülkeler yenilenebilir
enerji şirketleri üzerinden güneş
enerjisi, rüzgâr enerjisi ve hidro-
elektrik enerji üretimi gibi konu-
larda birer bölgesel merkez olma
arayışına girmiş durumdadır. Bu
çerçevede Körfez ülkeleri gerek
çevresel koşullarda gerekse de eko-
nomik koşullarda toplumsal fay-
dayı gözeten sonuçlara ulaşabil-
mektedir.

FOSİL YAKITLAR,
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE
MÜCADELE

Uzun bir süredir, Körfez ülkeleri
Suudi Arabistan, BAE ve Katar
gibi zengin petrol ve doğal gaz
kaynaklarına sahip ülkeler, enerji
politikalarını temelde fosil yakıt-
ların kullanımı üzerine şekillen-
dirmektelerdi. Fakat her devletin
hidrokarbon kaynakların tükene-
bilir kaynaklar olması sebebiyle
bu alanda gerek yenilenebilir ener-
jiye yaptığı yatırımları gerekse de
ekonominin kaynaklarını çeşitlen-
dirme politikaları bulunmaktadır.
Dolayısıyla 21. yüzyıl jeopolitiği

ve jeoekonomik parametreleri ge-
reği, Körfez ülkelerinin sadece hid-
rokarbon kaynakları üzerine bir
enerji politikası inşa etmediği ifade
edilebilir.

Yakın dönemlerde bu çerçevede
Suudi Arabistan, 2030 yılına ge-
lindiğinde ulusal enerji ihtiyacının
yüzde %50’sini yenilenebilir enerji
kaynaklarından elde edeceğini du-
yurmuştu. BAE’nin ise aynı min-
valde, 2050 yılına kadar sıfır kar-
bon emisyonu hedefi söz konu-
sudur. Sıfır karbon emisyonuna
ulaşmak için fosil yakıtların kul-
lanımının azaltılması ve yenilene-
bilir enerji kaynaklarının artırılması
gerekmektedir. Katar ise 2030 yı-
lına kadar %20 oranında yenile-
nebilir enerji kullanımı hedefi koy-
muştur. Nitekim krallığın enerji
politikaları kapsamında geçtiğimiz
günlerde açıklama yapan Enerji
Bakanı Abdülaziz bin Selman el-
Saud, krallığın önümüzdeki yıllarda
temiz enerjinin transfer hatlarına
ve dağıtım noktalarına toplamda
1 trilyon riyallik (266,6 milyar do-
lar) yatırım yapılacağını ifade et-
mişti. Abdülaziz bin Selman aynı
zamanda, krallığın temiz enerji
üretiminin artırılması politikala-
rının, temiz enerjinin ihracatını
da içerdiğini ifade etmişti.

Enerji Bakanı Abdülaziz bin Sel-
man, krallığın yeşil hidrojenin ya-
nında doğal gaz konusunda ağını
ve kapasitesini genişletmeye ça-
lıştığını belirtmişti. Burada BAE
ve Katar’ın petrol ve doğal gaz
konusundaki kapasite genişletme
çabaları da Suudi Arabistan’ın bu
kararında etkili olmuştur. BAE’de
millî petrol şirketi ADNOC günlük
üretim kapasitesini 4 milyon va-
rilden 5 milyon varile çıkarmaya
çalışırken, Katar’da Kuzey Sahası
Genişleme Projesi çerçevesinde
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doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal
gaz (LNG) kapasitesini güçlendir-
meye çalışmaktadır.

Körfez ülkeleri tarafından, petrol
üretiminin artırılması bir
uluslararası siyasi yenilgi olarak
görülebileceğinden, petrol
üretimi kısılarak petrolün
stratejik bir meta olduğu gerçeği
hatırlatılmaktadır. 

BÖLGESEL VE KÜRESEL
ENERJİ REKABETİ ORTAMI

Bu bağlamda her ne kadar yenile-
nebilir enerjiye yatırımlarını ger-
çekleştirseler de günümüzde Kör-
fez ülkeleri petrol ve doğal gaz
üretimlerine ve ihracatlarına de-
vam etmektedir. Özellikle Rusya
ile birlikte OPEC+ platformu ara-
cılığıyla küresel petrol piyasası
üzerinde önemli bir nüfuza sahip
olan Suudi Arabistan’ın petrol üre-

timinin artırılması konusunda her
şeye rağmen dikkatli kalacağını
ifade etmektedir. Yakın dönemde
petrole olan talebin tekrardan art-
ması ile fiyatlarının 100 doları
tekrardan aşacağı öngörülmektedir.
Hâlen Suudi Arabistan ve Rusya
arasındaki OPEC+ platformu çer-
çevesinde petrol üretiminin kısıt-
lanması üzerine sürdürülen an-
laşma devam etmektedir. Petrole
olan talebin artmasına karşın üre-
timin artırılmaması kimi uluslar-
arası çevreler tarafından siyasi
hamle olarak yorumlansa da Suudi
siyasi elitleri bunu böyle yorum-
lamamaktadır. Körfez ülkeleri ta-
rafından, petrol üretiminin artı-
rılması bir uluslararası siyasi yenilgi
olarak görülebileceğinden, petrol
üretimi kısılarak petrolün stratejik
bir meta olduğu gerçeği hatırlatıl-
maktadır. Dolayısıyla Körfez ül-
keleri, petrol fiyatının ileride daha
da artacağını düşünerek şu aşa-
mada henüz üretip beklettikleri
ve gelecekte üretecekleri petrolü

daha yüksek fiyattan satmayı plan-
lamaktadır. Abdülaziz bin Selman
hatta Rusya ile stratejik/jeo-eko-
nomik ortaklığı vurgulayarak bu
çerçevede enerji sektörüne yönelik
gereken yatırımların gerçekleşti-
rilmemesi durumunda ve yaptı-
rımların yöneltilmesi sebebiyle
küresel enerji arzında kesintiye
gidilebileceğini ifade etmişti. Av-
rupa Birliği (AB) bilindiği gibi iş-
galden sonra Rusya’ya yönelik ola-
rak birçok enerji-merkezli yaptırımı
hayata geçirdi ve Rusya’nın enerji
ihracatı kısıtlanmıştı. Abdülaziz
bin Selman yaptığı açıklamalarda
genelde Rusya’nın adını geçirmese
de Suudi Arabistan’ın Ukrayna’ya
LNG sağlamak ile ilgilendiğini de
ifade ederek Rusya’yı kastettiğini
açık etmişti.

Sonuç olarak körfez ülkeleri bütün
bu bölgesel ve küresel koşullar
çerçevesinde, fosil yakıtlar ve hid-
rokarbon kaynaklar bağlamında
hem ekonomik hem de çevresel
nedenlerle yenilenebilir enerji kay-
naklarına yatırım yapma konusuna
giderek daha fazla ilgi gösteriyorlar.
Yakın gelecekte fosil yakıtlar bu
ülkelerin ekonomilerinde önemli
rol oynamaya devam edecek fakat
bu ülkelerin enerji politikalarının
hem fosil yakıtları koruyan ve teş-
vik eden, hem de yenilenebilir
enerji kaynaklarını teşvik eden bir
dengeyi sağlaması gerekmektedir.
Aslına bakıldığında, Rusya-Ukrayna
savaşının patlak vermesi ile birlikte
Körfez ülkelerinin birincil gündemi
ekonomi ve enerji olmuştur. Bu
çerçevede, yenilenebilir enerji ko-
nusunda gerek Körfez’de en büyük
üretici ve ihracatçı olma ve bu
bağlamda dışarıdan yatırım çekme
konusunda Suudi Arabistan, BAE
ve Katar arasında büyük rekabet
olduğu gözlemlenebilir. ∂
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