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KÖRFEZ’İN ENERJİ GÜVENLİĞİNDE
YENİ ALTERNATİF:

TEMİZ ENERJİ
MERVE ZORLU

Doktora Öğrencisi İZMİR KȂTİP ÇELEBİ ÜNİ.

Asya Pasifik Enerji Araştırmaları
Merkezi ise enerji güvenliği için
mevcudiyet, ekonomiklik,
erişilebilirlik ve sosyal kabul
edilebilirlik unsurlarının
varlığına vurgu yapmaktadır.
Günümüzde de geleneksel
bağlamda enerji güvenliğine
ilişkin sorunsalların bu dört
unsur çerçevesinde geliştiği
görülmektedir.  

010’lu yıllardan itibaren
fiyat istikrarsızlıkları ya-
şanan hidrokarbon temelli

enerji piyasasından Körfez ülkeleri
de olumsuz şekilde etkilenmiştir.
Bu etki Körfez İşbirliği Konseyi
(KİK) ülkelerinde arz devleti olarak
enerji güvensizliği sorununu ortaya
çıkartırken, fosil enerji kaynakları
temelinde oluşan ulusal ekono-
mileri de sarsmıştır. Ayrıca yaşanan
iklim değişikliği ve bu alanda atılan
uluslararası adımlar da Körfez’in
enerji güvenliği konusunu daha
kapsamlı ele almasında ve alter-
natiflere yönelmesinde baskı oluş-
turmuştur. Bu bağlamda Körfez
ülkelerinin küresel iklim ve enerji
krizleri ile ulusal ekonomik so-
runlara ortak pratik çözüm olarak

yenilebilir enerji girişimle-
rinde bulunduğu gö-

rülmektedir.

KÖRFEZDE

ENERJİ GÜVENLİĞİ
SORUNSALI

Enerji güvenliğinde Uluslararası
Enerji Ajansı makul fiyatlı enerji
kaynaklarının, ekonomik büyü-
mede süreklilik sağlayacak şekilde,
çevreci yöntemlerle kesintisiz ola-
rak temin edilebilmesine dikkat
çekmektedir. Asya Pasifik Enerji
Araştırmaları Merkezi ise enerji
güvenliği için mevcudiyet, ekono-
miklik, erişilebilirlik ve sosyal kabul
edilebilirlik unsurlarının varlığına
vurgu yapmaktadır. Günümüzde
de geleneksel bağlamda enerji gü-
venliğine ilişkin sorunsalların bu
dört unsur çerçevesinde geliştiği
görülmektedir. Mevcudiyet unsuru
ilk olarak enerjinin kaynağının
varlığıyla ilişkiyken ikinci olarak
bu kaynağın dünya piyasasında
kullanıma hazır gelmesini sağla-
yacak teknolojiler ve tekniklerle
ilgilidir. Enerji kaynağının mev-
cudiyeti ise petrol ve doğal gaz
gibi kaynağı kısıtlı fosil yakıtlar
ile teorik olarak kaynağı sınırsız
olan güneş, rüzgâr ve su gibi
yenilenebilir kaynaklarla iliş-
kilidir. Bu bağlamda arz-
talep dengesinin varlığı
önem kazanmaktadır.
Ekonomiklik unsu-
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bağlamında yaşanacak artışlarla
avantaj sağlayabileceği düşünülse
de ekonomisi bu kaynaklara bağlı
ülkeler oldukları için geleceklerinde
önemli endişeler yaratmaktadır.
Ekonomiklik unsuru bağlamında
Körfez ülkelerinin 2019 yılından
itibaren fiyatlardaki dalgalanmalar
sebebiyle ulusal ekonomilerde
enerji kaynaklarına bağlı ekono-
milerin istikrarsızlık yarattığı ger-
çeğiyle yüzleşmesini beraberinde
getirmiştir. 

Nitekim yaşanan pandemi etkisiyle
azalan enerji talebi fiyatların düş-
mesini beraberinde getirmiş ve
bu da söz konusu devletlerin eko-
nomilerinde küçülmelere yol aç-
mıştır. 2022 yılında ise Rusya’nın
Ukrayna’yı işgaliyle özellikle Batılı
devletler nezdinde Körfez ülkeleri
önemli bir tedarik odağı olmuştur.
Bu süreç piyasadaki fosil yakıt fi-
yatlarının artışını beraberinde ge-
tirirken Körfezdeki ülkeler için
ekonomilerinin yeniden büyüme-
sine olanak sağlamış, ancak pan-
demi döneminde oluşan küresel
enflasyon istikrarsızlıklarını tam

anlamıyla ortadan kal-
dıramamıştır. 
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ru ise enerjide hem arz hem de
talep ülkelerini etkileyerek güven-
sizliğe yol açabilecek önemli un-
surdur. Enerjinin ekonomilerdeki
temel emtialardan olması ve bi-
reylerin zorunlu ihtiyaçlarının bir-
çoğunun enerjiyle ilişkili olması
makul ücretlerle erişilebilmesini
enerji güvenliği bağlamında elzem
kılmaktadır. Üretici devletler için
ise enerji arz maliyetinin karşıla-
nabilir olması enerji güvenliğinin
sağlanabilmesi için önemlidir. Bu
sebeple ekonomiklik konusu enerji
ithal ve ihraç eden ülkeler için
farklı bağlamlarla tehdit yaratsa
da süreklilik için birbiriyle ilişkili
görülmektedir. Erişilebilirlik un-
surunda enerjinin tedarik zincirini
etkileyebilecek siyasi ve coğrafi
olarak pek çok unsur etki yarata-
bilmektedir. Sosyal kabul edilebi-
lirlik unsurunda ise enerji güven-
liğinin toplum ve çevre ile etkile-
şimi temel alınmaktadır. Bu etki-
leşimler enerjinin üretimden na-
kilini de kapsayan tüm süreçler
bağlamında değerlendirilmektedir.
Bahsi geçen enerji güvenliği un-
surları dikkate alındığında hem
küresel enerji ihti-
y a c ı n ı n

karşılanması için hidrokarbon te-
melli üretimde önemli payı olan
hem de ulusal ekonomilerin temel
gelir unsuru bu fosil kaynaklar
olan Körfez ülkeleri dikkat çek-
mektedir. Nitekim Suudi Arabistan
tek başına dünyadaki ham petrol
üretiminin yaklaşık yüzde 17’lik
bölümde hâkimiyetini korumak-
tadır. Bu sebeple bölge ülkelerinin
üretimi enerji ithal eden ülkelerin
enerji güvenliğinde önemli bir yere
sahip olduğu kadar kendi ülkele-
rinin ulusal ekonomisi ve enerji
güvenliği için de oldukça önemlidir.
Ancak Körfez ülkeleri özellikle son
yıllarda enerji güvenliğinin farklı
unsurlarındaki tehditlerle müca-
dele etmek zorunda kalmaktadır.
Mevcudiyet unsuru başlı başına
kaynağı sınırlı olan fosil yakıtlar
için potansiyel tehdit yaratmak-
tadır. Nitekim dünyadaki artan
nüfusun yakın gelecekteki enerji
ihtiyacını mevcut kaynakların te-
min edemeyeceğine ilişkin kaygılar
her geçen gün artmaktadır. Söz
konusu kıt olan kaynakların Körfez
ülkeleri için kısa vadede fiyatlar



Artan dünya nüfusunun enerji
ihtiyacını mevcut fosil
kaynakların gelecekte
karşılayamayacağına ilişkin
endişelere ek olarak devletlerin
enerji güvenliğine ulusal
önlemler alma çabaları ve iklim
değişikliğine ilişkin geliştirilen
küresel çabalar yenilebilir enerji
üretiminin önemini gün
geçtikçe artırmaktadır.   

Ayrıca pandemi sonlarına doğru
doğal gaz üreticisi ülkelerin petrol
üreticisi ülkelerdeki gibi uluslararası
piyasanın fiyat düzenlemesinde
etkili olan OPEC+ gibi bir kuruluşu
olmaması Körfez ülkelerindeki
mevcut hidrokarbon kaynaklar
odaklı ekonomileri ve enerji gü-
venliğini sorgulamayı şiddetlen-
dirmiştir. Bu bağlamda Katar ve
Umman’ın rekabetçi bir fiyat be-
lirleyemediği görülürken, Umman
ürünlerinin yabancı pazarda yer
edinebilmesine ilişkin şüphelerle
yüzleşilmiştir. Erişilebilirlik me-
selesinde ise özellikle Arap ayak-
lanmalarında olduğu gibi bölgede
yaşanan istikrarsızların tedarik
zincirini olumsuz etkilemesi yine
Körfez ülkeleri için enerji güven-
sizliğine ilişkin potansiyel kaygı-
ların varlığını hatırlatmaktadır.
Sosyal kabul edilebilirlik unsuru
bağlamında toplum ve çevre temel
alındığı için Körfez ülkelerinde
çok daha geniş perspektifte kay-
gılara sebep olmaktadır. 

Öncelikle hidrokarbon temelli
enerji üretiminde kullanılan su
miktarı, küresel iklim değişikliği
etkileriyle bölgenin su kaynaklarını
efektif kullanımı açısında tehdit

oluşturmaktadır. Bölgesel ve ulusal
düzeyde etkisini gösteren bu un-
sura ek olarak iklim değişikliği ko-
nusu Körfez ülkelerinin uluslararası
düzeyde de farklı potansiyel teh-
ditler barındırmaktadır. 2016 yı-
lında yürürlüğe giren Paris İklim
Anlaşması 2021 yılı itibarıyla 191
ülke tarafından benimsenmiş ve
iklim değişikliğine karşı direncin
artırılması için devletler anlaşmaya
varmışlardır. Bu bağlamda hidro-
karbon içerikli enerji kaynaklarının
çevre ve iklim üzerindeki olumsuz
etkilerinin önlenmesi de anlaş-
manın konusu olmuştur. Bu ge-
lişme Körfez ülkelerine hem mev-
cut kaynaklarla enerji üretiminde
çevre ve iklimi olumsuz etkileyecek
faktörleri düşürme ve buna bağlı
olarak maliyetleri artırma hem de
uluslararası imaj bağlamında baskı
yaratmaktadır. Ayrıca Körfez’in
önemli pazarlarından olan Avrupa
Birliği (AB) de 2019 yılında ya-
yımladığı Yeşil Mutabakat ile 2050
yılına kadar nihai hedefinin kar-
bon-nötre ulaşmak olduğunu açık-
lamıştır.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN
YENİLENEBİLİR ENERJİ
GİRİŞİMLERİ VE
NEDENLERİ

Artan dünya nüfusunun enerji ih-
tiyacını mevcut fosil kaynakların
gelecekte karşılayamayacağına iliş-
kin endişelere ek olarak devletlerin
enerji güvenliğine ulusal önlemler
alma çabaları ve iklim değişikliğine
ilişkin geliştirilen küresel çabalar
yenilebilir enerji üretiminin öne-
mini gün geçtikçe artırmaktadır.
Nitekim yenilebilir enerji gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkeler için
uzun vadede enerji güvenliğini
sağlayıcı unsur olarak görülmek-
tedir. Ayrıca yaratacağı iş olanak-

larının da büyümeyi sürdürülebilir
kılacağı aşikârdır. Bu enerjinin üre-
timine has geliştirilen teknolojinin
hem yeniliğe hem de iklim deği-
şikliklerinin olumsuz etkilerine
karşı direnç geliştirmeye katkı sağ-
layacaktır. Tüm bu avantajlar dik-
kate alındığında Körfez ülkeleri
için yenilenebilir enerji hem ulusal
ekonomiler için hem de enerji gü-
venlikleri için önemli hâle gelmek-
tedir. Nitekim Uluslararası Yeni-
lebilir Enerji Ajansı (IRENA) ye-
nilebilir enerji kullanımını iklim
kriziyle mücadelede en pratik çö-
züm olarak görmektedir. IRENA’ya
göre Körfez bölgesinde yaygınla-
şacak yenilebilir enerji kullanımı
136 milyon ton karbon emisyo-
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nunun önüne geçilmesine katkı
sağlayacaktır. Mevcut koşullar al-
tında bölgedeki en rekabetçi enerji
kaynağının da yenilenebilir enerji
olduğu görülmektedir. Çünkü böl-
genin de artan enerji ihtiyacına
en ucuz kaynağı sağlamaktadır.
Yeni istihdam yaratma potansi-
yeline de sahip olan bu üretim
IRENA verilerine göre, bölgede
207 bin yeni istihdam alanı aça-
bilecektir. Ayrıca bölge başta güneş
enerjisi olmak üzere yenilenebilir
enerji üretimini sağlayacak kay-
naklar bakımından da oldukça
zengindir. Körfez’de yapılan araş-
tırmalar Umman, Suudi Arabistan
ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin
(BAE) güneş enerjisine ilişkin

önemli potansiyelini gösterirken;
Kuveyt, Umman, Bahreyn ve Suudi
Arabistan’ın rüzgâr enerjisi bakı-
mından potansiyeline dikkat çek-
mektedir. Ayrıca bölgenin jeoter-
mal ve biyoyakıt alanlarında da
yeni potansiyellerin olduğuna iliş-
kin çalışmalar sürmektedir. Tüm
bu potansiyeller dikkate alındı-
ğında IRENA Körfez bölgesinde
2030 yılına kadar 72 GW gibi
önemli oranla yenilebilir enerji
kapasitesine ulaşılabilmesinin he-
deflendiğine dikkat çekmektedir.
Bu bağlamda bölgenin küresel ya-
tırımcılar için de dikkat çektiği
görülmektedir. Özellikle Çin’in ye-
nilebilir enerji alanında bölgeye
yaptığı yatırımlar önemlidir. 

Suudi Arabistan, Bahreyn ve
Kuveyt 2060 yılına kadar net
sıfır sera gazı emisyonu
salınımını hedeflerken, BAE ve
Umman 2050 yılında bunu
gerçekleştirmeyi
amaçlamaktadır. Katar sıfır
hedefinde yer almasa da 2030’a
kadar dörtte bir azalma
kaydetmeyi hedeflemektedir.    

Yerelde ise Suudi Arabistan’dan
Aramco ve BAE’den ADNOC hid-
rokarbon üreticileri olmalarına
rağmen temiz enerjiye yaptıkları
yatırımlar kritiktir. Ayrıca Suudi
Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt
2060 yılına kadar net sıfır sera
gazı emisyonu salınımını hedef-
lerken, BAE ve Umman 2050 yı-
lında bunu gerçekleştirmeyi amaç-
lamaktadır. Katar sıfır hedefinde
yer almasa da 2030’a kadar dörtte
bir azalma kaydetmeyi hedefle-
mektedir. Nitekim Küresel Metan
Taahhüdü’nü imzalayan Körfez
ülkeleri söz konusu belgeyle de
sera gazı emisyonlarını azaltmayı
vadetmektedir. BAE’nin ise 2023
yılında Birleşmiş Milletlerin (BM)
her yıl düzenlenen iklim zirvesine
ev sahip yapacağı bilinmektedir.
Körfez ülkelerinin yenilenebilir
enerji üretimi kapsamında hem
KİK hem de ulusal düzeylerde
farklı hedeflerinin ve projelerinin
olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak tüm bu girişimler
bölge ülkeleri için enerji güvenli-
ğine katkı sağladığı kadar ekono-
mik güvenliklerine ve uluslararası
imajlarına da avantaj sağlamak-
tadır. ∂
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