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Giriş

Irak için güvenliği sağlayacak bir şekilde enerji ihtiyacını karşılamak, ülke 
elektrik sektöründeki temel sorun kaynaklarından biri haline geldi. Sanayinin 
iddialarına göre şu sıralar zirveyi gören elektrik talebini karşılamak için 
yeterli kapasiteye sahip olmayan sektör, ülkenin ancak %50 elektrik ihtiyacı 
kadarını üretebiliyor. Gelecek yılda elektrikteki maksimum talep, mevcut 
enerji santrallerinin kapasitesinin büyük miktarda aşılacağına dair şüpheler 
ortaya çıkarmaktadır. Önceki bahisleri göz önünde bulundurarak yeni enerji 
santralleri inşa etmek hiçbir zaman daha acil olmamıştı ama belli başlı engeller 
de olacaktır. Yeni santralin yapımı sırasındaki ihlaller ya da uygun yakıt bulma 
ve görülmeyen diğer teknik aksaklıklar bu sorunlara örnek gösterilebilir. Irak’ın 
elektrik üretim sorunu yeni değildir. Tarihsel olarak 1990’lardan itibaren ciddi 
elektrik kesintilerinden sıkıntı çeken ülkede 2003 yılından sonra eski elektrik 
santrallerinin değersiz olması ve müdahale yıllarındaki sabotajlar durumu daha 
da zorlaştırdı. Tüm bunlar günlük 14-20 saatlik uzatılmış elektrik kesintilerine yol 
açtı ve insanları mahalle jeneratörleri ya da küçük ev tipi jeneratörler kullanmaya 
sevk etti. Her ikisi de insanlara hatırı sayılır bir mali yük getirdi.

Irak’ın Mevcut Elektrik Üretim Kapasitesi

2010 yılında Irak’ta elektrik talebi tahmini 57 TWh (Terawat, TW ulusal 
seviyede elektrik enerji üretimi ölçmek için kullanılan en büyük birimdir. 1TW = 
1012 Watts) idi. Bu dönemde ülke ihtiyacının %58’inden fazlası karşılanamıyordu. 
Örnek verecek olursak yalnızca 33 TWh.  Araştırmaların gösterdiğine göre, 2035 
yılında ekonomi ve nüfus büyümesi sonucunda elektrik talebi artarak 170 TWh’ye 
ulaşacak.  Ayrıca 20 yıl içerisinde elektrik talebinin eşit şekilde ikiye bölünerek 
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normal kullanım ve sanayi kullanımı olarak ayrışacağı tahmin ediliyor.1

Enerji Sektöründe Su Kullanımı

Su Irak’ın geleceğinde refahın önemli bir belirleyicisi olarak görülmektedir. 
Hem ekonomi hem de nüfus büyümesi, enerji sektöründe su talebinin artmasına 
yol açacaktır. Gelecek yıllarda su kıtlığı ve Fırat ile Dicle nehirlerinin azalmaya 
devam etmesi beklenmekte ve açıkça gelecekteki endişelerin kaynaklarından 
birisini oluşturmaktadır. Uluslararası Enerji Kurumu’nun (İEA) raporuna göre 
enerji sektörü (petrol, gaz ve elektrik üretimi), Irak’ın 2015 yılındaki toplam 
su tüketiminin %1’inden daha fazla değildir ve bu yüzden su stratejisinin 
bu sektörde belirleyici olması beklenmemektedir. Enerji kombine çevirim 
santrallerinde özellikle kullanılan gaz türbinleri, akaryakıtla çalışan enerji 
santralleri de dâhil diğer alternatifleri göre çok daha düşük su ihtiyacına 
sahiptir. Hidroelektrik enerjinin gelişimi gelecek yönetimlerin benimseyeceği 
politikalarla belirlenecektir.

Bununla birlikte Irak genelindeki enerji stratejisi içinde su muhtemelen önemli 
faktörlerden biri haline gelecek. Özellikle ülkenin güneyinde, petrol üretimini 
devam ettirmek için enjekte edilen su düşünülürse, tatlı su kaynakları kıt olarak 
kalmaya devam edecektir. Güneyde tatlı su kaynaklarına olan aşırı talebi azaltmak 
için, erken ve sürekli olarak su kaynaklarını iç bölgelerden Körfez’e getirerek 
enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yatırım yapılmalıdır. Artan su ihtiyacını 
karşılama yönünde tuz arındırma kapasitesini arttırmak için Irak’ın yatırım 
yapması beklenmekte ama bunun miktarı ve zamanlama hala belirsiz.2

Komşu Ülkelerden Elektrik İthalatı

Irak hali hazırda takriben 1300 MW elektriği dört yüksek basınçlı elektrik 
hattı vasıtasıyla İran’dan ithal ediyor: Bunlar 400 MW’si Hürremşehr-Basra 
hattıyla; 400 MW’si Karkı-Amara hattıyla 400’MW’si Kermanşah-Diyala 
hattıyla; ve 130 MW’si Serpil-Zahab-Diyala hattıyla ithal edilmektedir. Irak 
ayrıca Türkiye’den 100MW elektrik ithal ediyor. Tüm ithal edilen elektrik 
Bağdat, Basra, Maysa ve Diyala’da elektriğin daha uzun saatler olmasına yardım 
etmek için ithal ediliyor.  

1. Iraq energy outlook, p:84.
2. Iraq energy outlook, Ibid, pp: 102-103.
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İran’ın Irak’a elektrik ihracatı, Irak’ın ödenmemiş borç birikimi nedeniyle 
birkaç hafta önce kesildi. Lakin İran Elektrik Bakanlığı’na göre bazı teknik 
sorunlar da vardı. Yine de ihracat tekrar devam etti. İran Enerji Bakanı Rıza 
Erdekaniyan, “ İran karşılaştığı elektrik krizinin çözülmesiyle Irak’a, Afganistan’a 
ve Pakistan’a elektrik ihracatına devam etmektedir” diye açıklamada bulundu. 
Ayrıca Erdekaniyan İslam Cumhuriyeti’nin komşu ülkelerle enerji alışverişine 
olan bağlılığını sürdürdüğünü ekledi.3 Suudi Arabistan’dan da Irak’ın enerji 
ihtiyacını finanse etmek için bir teklif geldi. Teklif, anlaşmanın imzalanmasından 
sonra bir yıl için de inşa edilecek bir enerji santralini içermektedir. Santral, 
3000MW elektrik üretmesi için planlanmış. Bu açıdan Irak, enerji alanında 
işbirliği önerileriyle ilgili Suudi Arabistan’dan bir yanıt bekliyor.4

Irak’ın Elektrik ve Enerji Tüketimine İlişkin Gelecekte Karşılaşacağı 
Zorluklar

Önümüzdeki yıl boyunca, petrol üretim oranı şimdikinden -100 milyar 
dolar- beş kat daha fazla olacak. Böylece GSYH 2035 yılı itibariyle 500 milyara 
yükselecek. Irak’ın 2020 yılına kadar yıllık %14 seviyesinde GSYH büyümesi 
yaşaması bekleniyorken tahmini olarak tüm süreç boyunca yıllık %8’e yakın 
ortalama büyüme bekleniyor.5

Fakat elektrik ve su santrallerinin gerek duyduğu hem sıvı ve hem gaz fosil 
yakıtlardaki önemli talep artışı, 2020 yılında günlük 2,7 milyon ve 2035’te günlük 
3.8 milyon varil olacak petrol ithalat imkanını düşürecektir.6 Bu elektrik üretim 
projelerinin ya gecikmesine ya da ertelenmesi anlamına geliyor. Bu gelecekte 
büyük bir zorluk çıkartacak ve dahası hidrokarbon kaynakların kullanımını 
olumsuz etkileyecektir. Ayrıca devletin gelişim için dayandığı temel gelir 
kaynağını da tehdit edecektir. Hızlı ekonomik büyüme enerji talebini gelecekte 
daha da arttıracak. Önümüzdeki yıllarda dört kat daha artacaktır. 2035’te zirveye 
ulaşacak. Özellikle öngörülemeyen gelecekte yeni konut projeleri için iddialı 
bir şekilde Elektrik Bakanlığı tarafından planlanmış kapasitenin tahmin edilen 

3. Iran resumes exports of electricity to Iraq, Afghanistan and Pakistan; IRNA.
4. Following the interruption of supplies from Iran … what are Iraq’s 
alternatives for securing electricity?
5. Iraq energy outlook, p:103
6. Ibid, p:10.



6

El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi

elektrik ve su ihtiyacını karşılaması beklenmemektedir. Buna göre Irak elektrik 
taleplerini karşılayamayacak ama muhtemelen açığı kapatmakta başarılı olabilir.

Mevcut enerji tüketim modeli ve tüketici davranışı sürdürülebilir değil 
ve eninde sonunda mevcut enerji kaynakların bitmesine neden olacaktır. 
Bunun temel sebepleri aşağıda sıralanmıştır:

1.Elektrik vergisi ve yardım politikaları şu anda yürürlükte ve kamu farkındalığı 
bu açıdan bir yük.

2. Elektrik tüketicilerinin haklarının, ilgi alanlarının ve ihtiyaçlarının yeni 
ve gelecekteki şehirlere uygulandığından emin olmak için etkili bir tüketici  
denetleyicisi bulunmayışı.

3. Devlette ve sanayi seviyesinde su ve elektrik tüketimi bağlamında mantıklı 
bir kültür oluşturmadaki başarısızlık.

4. Elektrik üretimi için yenilebilir enerjiyi kullanmak yerine fosil yakıt 
santrallerine bağımlılık.

Uygun çözümlerin bulunmasında riskleri beraberinde getiren gecikmeler

Yukarıdaki hususları temel alacak olursak, sorunları ertelemek ve çözmek şu 
riskleri de beraberinde getiriyor:

1. Elektrik üretiminde yakıt sağlamak için yapılan yatırım harcamaları, 
petrol gelirlerini büyük oranda tüketecek.

2. Petrol gelirlerinin eksilmesine bağlı kamu bütçe açığındaki artışlar. 
Elektrik üretmek için gerekli iç tüketimin 2030 yılına kadar toplam petrol 
ürünlerinin büyük bölümünü kullanması bekleniyor.

3. Önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için 
hidrokarbon zenginlikler üzerine yapılacak optimum yatırımlarda 
başarısızlığa uğrama.

Mevcut ve gelecek zorluklarla mücadele etmek için atılması gereken acil 
adımlar
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Sürdürülebilir büyümeye ulaşmak için aşağıdaki acil adımların atılması 
gerekmektedir:

1. Ulusal kalkınma stratejileri ve politikalarındaki sürdürülebilir enerji 
hedeflerini, planlarını ve stratejilerini bütünleştirmek.

2. Enerji üretimi ve tüketiminde verimlilik arttırılmalı, yaklaşan su ve 
elektrik krizleriyle başa çıkmak için tüm ulusal kaynakların içine yerleştirildiği 
açık bir strateji belirlenmelidir.

3. Enerji kaynaklarında tükenme ve fakirleşmeye yol açacak sürdürülemez 
enerji tüketim modelleri değiştirilmelidir.

4. Elektrik ve su vergi yapılarını tüketici merkezli olarak uluslararası 
standartlarla aynı düzlemde olacak şekilde düzenlemek ve enerji sektöründeki 
kamu hizmet standarlarını gözlemlemek gerekmektedir.

5. Şehir planlama süreçlerini ve inşa süreçlerini uluslararası standartlarla 
aynı düzlemde ıslah edilmeli ve yerleşim birimlerinin inşasında özel ısı yalıtım 
standarları gözönünde bulundurulmalıdır. Su ve elektrik tüketimini optimize 
etmek için temel prensipler ortaya konulmaldır.

6. Modern yenilenebilir enerji kaynaklarının diğer şekilleriyle birlikte 
elektrik üretmek için güneş enerjisi kullanılmalıdır. Elektrik ve su elde edilirken 
petrol ve gaz türevlerinin kullanımı en aza indirgenmelidir.

7.  R&D programını uygulamaya koymak için gerekli yeterlilik ve uzmanlık 
oluşturulmalıdır. Yerli gaz üretiminde, kendi kendine yeten yakıt kaynaklarına 
ulaşmak ve dış kaynaklara dayanmamak gereklidir.

Irak’ta elektrik krizinin çözülmesi için müstesna ve özenli bir iş gerekmektedir. 
Bu yüzden bilhassa elektrik sektöründeki devlet bölümlerinin performansını 
izleme ve değerlendirme için yeni kurumlar oluşturmalıdır. Buna rağmen gelecek 
yıllarda petrol üretiminin Irak’ın enerjideki randımanı için temel gösterge olacağı 
kesindir. Bununla birlikte benzin sektörünün herhangi bir gelişim gösterebilmesi 
için devlet tarafından muhtemelen çok güçlü bir çaba gerekecek. Enerji sektörü 
ulusal politika koordinasyonu için diğer sektörlerden daha fazla zorluklar 
çıkartıyor. Ayrıca büyüyen talebin yeni bir kaynağı olarak enerjinin (sanayi 
tarafından elektrik üretiminde) sürekli kullanılabilir olması gerekse de modern 
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damıtma kapasitesindeki büyüme göz önüne alınmalıdır. Irak bu zorlukları 
yönetemediği takdirde sektörün tamamında kaçırılmış fırsatlar dizisinin ortaya 
çıkması, petrol için artan iç ihtiyaca yol açacaktır. Buna ek olarak petrol ihracatına 
ve Irak’ın finansal durumuna da etki edecektir. 

Bununla birlikte Irak enerji sektörünü kalkındırmada başarılı olursa, ülkeyi 
petrole bağımlılıktan bir adım daha uzaklaştırmak için büyük bir adım atmış 
olacaktır. Bu, ayrıca Irak enerji sektörünün ve ekonomisinin diğer sorunlarla 
mücadele etmesi için kurumsal yetisinin uygun hale geldiğine dair önemli bir 
işaret addedilecektir.
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