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El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi, Irak ve bölgedeki 
değişimin bilgiye dayanarak tartışıldığı ve Irak üzerine tarafsız 
analizlerin yapıldığı öne çıkan bilgi kaynaklarından biri olmayı 
hedeflemektedir. 

Merkez, eğitim öğretim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının 
güçlendirilmesini de amaçlar. Zira gelecekte girişimler başlatacak 
ve yeni gündem oluşturacak karar mercileri ve uzmanların politika, 
ekonomi, yönetim, eğitim, petrol-doğalgaz ve uluslararası ilişkiler 
alanlarında hazırlanmaya ihtiyaçları vardır. 

Merkez bu görevi araştırma ve analiz yaparak, saha çalışmaları için 
araştırma hibeleri vererek, konferanslar, sempozyumlar ve atölyeler 
düzenleyerek ve devlet kurumları ve üniversiteler için eğitim kursları 
gerçekleştirerek yürütmektedir. 
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Küresel değişken enerji sistemi, Irak hakkında önemli sorular ortaya koyuyor. 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Şeyl Petrol Devrimi, teknolojik değişim, 
üretkenliği artırma hareketliliği, enerji bağımsızlığı ve çevresel zorluklara uzun 
vadeli tepki verme, gelişim modellerine sürekli uygulanan baskılarla ilişkili 
faktörler olup hidrokarbon kaynaklardan elde edilen gelirlere yüksek oranda 
bağlıdırlar.

Irak’ın iç enerji altyapısını ve özellikle de elektrik sektörünü kalkındırmaya 
acil ihtiyacı var. Bu iş, IŞİD’e karşı verilen mücadele ve savaş, Irak’ta 2012’de 
enerji beklentisi üzerine son rapordan bu yana petrol fiyatlarında yaşanan düşüş 
ve yanı sıra bu faktörlerin hükümet harcamaları üzerindeki baskısı nedeniyle 
oldukça zor ve grifttir.

Sürdürülebilir olmayan petrol ve doğal gaz gelirlerine olan yüksek 
bağımlılık riski, hükümet yetkililerinin Irak ekonomisini yeniden düzenleme 
ve çeşitlendirme konusundaki taahhütlerinin yenilenmesine neden olmuştur. Bu 
konuda bazı ilerlemelere rağmen, uzun vadede bu husus önemli bir zorluk teşkil 
etmeye devam edecektir. Irak ve dünyadaki enerji piyasası ve güvenliği ile ilgili 
çok önemli soru şudur: Irak, istikrarsız bir siyasi ortamda ve pazarda her gün 
sayıları artan genç vatandaşlarının beklentilerini nasıl karşılamak istiyor?

Üreticilerin ekonomi reformu gündemi, enerjiden daha geniştir, ancak arzu 
edilen ve verimli olan enerji sektörüne bağlıdır. Irak ile ilgili konular bağlamında 
ise belirtilmelidir ki; yüksek bir yatırım eğilimini ve düşük maliyetli büyük bir 
gelir tabanından kar elde etmeyi sürdürmek,  iki hayati kaynak sayılır ve bu ikisi 
fiyatlar, verimlilik, özgüven ve elektrik sektöründeki diğer değişkenlerin yanında 
yer alır.

Irak’ta Enerji Sektörü: Daha İyi Bir 
Gelecek İçin Yol Haritası-Sonuçlar ve 

Tavsiyeler
Irak’ta Enerji Vizyonundaki Değişken  Bağlam
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Petrol ve Gaz

Irak petrol sektörü, son on yılda kısa vadeli bir ekonomik patlama yaşadı 
ve IŞİD’e karşı savaşa ve petrol fiyatlarındaki keskin dalgalanmalara rağmen 
üretimini iki katına çıkarabildi. Sonuç olarak, Irak belirtilen dönemde küresel 
arzdaki net artışın yaklaşık yüzde 20’sini kendine özgü kılmayı başardı ve şu an 
itibariyle de dünyadaki en büyük beşinci petrol üreticisidir.

Irak üretiminin önümüzdeki 10 yılda günde yaklaşık 1,2 milyon varil artacağını 
tahmin ediyoruz. Bu artış, son on yılda gerçekleşen artıştan daha düşüktür, 
ancak henüz bu husus kesin değil. Irak’ın petrol gelişiminin bir sonraki aşaması, 
sadece uluslararası pazara bağlı olmayacak, aynı zamanda Irak makamlarının 
elinde bulunan üç belirleyiciyle de bağlantılı olacaktır. Bunlar şunlardır: Petrol 
kuyularına aktarılması için yeterli suyun garantilenmesi, yabancı sermayeyi 
çekmek ve uygun politik ve güvenli ortamı yaratmak. Irak 2030’da günde 6 
milyon varil üretim seviyesine ulaştığında, Kanada’nın önüne geçerek dünyanın 
dördüncü en büyük üreticisi haline gelecektir.

Petrolün çıkarılması için yeterli su temininde ilerleme sağlanması şarttır. Bu 
olmadan üretim mevcut seviyeden öteye geçemez ve artırılamaz. Bu nedenle 
eğer Irak beklenen üretim seviyesine ulaşmak istiyorsa,  petrol rezervuarlarına 
enjekte etmek için günde 3 MB ekstra suya ihtiyacı olacaktır.

2018-2030 Döneminde Petrol Üretimi Konusunda İlk Beş Ülke
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Irak petrol rafinerisi sektörü ülkenin ihtiyacına uymuyor. 2018 yılında günlük 
sadece 1 MB’a tekabul eden nominal kapasitenin % 60’ı rafineri kapatisenden  
istifadeye sunulmuştur. Ürün listesinde en çok akaryakıt üretimine dayanılmaktadır. 
Bu, yıllık 2,5 milyar dolara mal olan birçok Irak petrol ürünündeki ihtiyaçların 
ithalatına büyük bir bağımlılık olduğu anlamına geliyor. Biji rafinerisini yeniden 
organize ve  inşa etmek, mevcut ağır baskıların üstesinden gelmeye yardımcı 
olacaktır. Her halükarda, modernizasyon ve güncelleme veya hidroterizasyon 
olanaklarını artırmadan sürekli artı akaryakıt üretimi sorunu ile karşı karşıya 
kalacağız. Özellikle uluslararası tankerlerin yakıtı bağlamında yeni niteliksel 
özelliklerin bir sonucu olarak bu ürüne olan küresel talepteki potansiyel düşüş 
göz önünde bulundurulursa, bu Irak için büyüyen ve gelişen bir sorundur.

Irak’ın doğal gaz rezervi sıkıntısı bulunmamakta, ancak yine de daha az gaz 
kullanmakta ve üretimi bölgenin birçok ülkesinden çok daha düşük seviyede 
seyretmetedir. Petrol üretimindeki artış, gaz yanmasında yılda yaklaşık 16 milyar 
metreküp artış anlamına geliyor. Basra Gaz Şirketi, bu alanda önemli ilerleme 
kaydetti ve şu anda yılda yaklaşık 10 milyar metreküp gaz işliyor ve rafine 
ediyor. Bununla birlikte, özellikle gaz ile elektrik üretimi için artan talebi ve aynı 
zamanda boru hatlarının pahalı ithalatına bağımlılığı dikkate almak istiyorsak, bu 
çabaları hızlandırmaya gerek vardır.

Irak’taki gaz üretiminin önümüzdeki on yılda yaklaşık 50 milyar metreküp 
artacağına ve Irak’taki gazın ethan zenginliğinden dolayı, bu sektördeki 
ilerlemelerin petrokimya üretiminde önemli bir artışı destekleyebileceğine 
inanıyoruz. Irak’ın kendi gaz üretimi ve optimum kullanımı için yöntem ve 
politikaları, bu endüstrinin genel onarım ve modernizasyon sürecinde önemli bir 
kilometre taşıdır.

Elektrik

Sınırlı bütçeler ve savaşla ilgili yaralanmalar, Irak’ın taleplere cevap verecek 
kadar elektrik üretememesini sağlamıştır. Üretimdeki bu boşluğa rağmen, talep 
yılda 1 milyondan fazla bir nüfus artışıyla artmaktadır. İyi geliri olan aileler 
sorunu çözmek için yerel jeneratörlere başvurmaktadır. Ancak bu, mevcut açığı 
kapatmanın pahalı bir yoludur. Elektrik talebi bu dönemde ve 2030 yılına kadar 
ikiye katlanacaktır. Öyle ki; yıl boyunca yaklaşık 150 terawat’a (ortalama 17,5 
GW) ulaştı.
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, elektrik sektöründeki mevcut baskıları 
azaltabilecek kısa vadeli ve orta vadeli eylemlerin derinlemesine bir analizini 
yapmıştır.

Şebekenin bakım ve onarımına acil ve hızlı bir şekilde başlanması, birkaç 
etkin ilerlemeyi, yeni mobil santrallerin hızlı konuşlandırılmasını, mevcut bazı 
santrallerin geliştirilmesini ve kentsel mahallelerde bulunan tüm jeneratörler için 
gümrük tarifesi düzenlemelerinin uygulanmasını hedefleyerek arzdaki en keskin 
eksikliği azaltmak mümkündür. 

- Uzun vadede, elektrik arz ve şebeke optimizasyonunun mevcut yapısını 
değiştirmeden, yerli üretim, ithalat ve kentsel mahallelerin üretimi 2030 yılına 
kadar saatte 250 terawat’a ve iki katına çıkacaktır.

Dünyadaki en yüksek oranlardan biri olan ağ kayıplarını azaltmak için çok 
büyük bir potansiyel var. Bu kayıpların yarıya indirilmesi, ağ performansını 
önemli ölçüde iyileştirmeye ve mevcut kapasitenin üçte biri oranında etkili bir 
şekilde artırmaya yardımcı olacaktır.

Elektrik sağlamak için, aktif enerji santrallerinde daha fazla gaz kullanılması 
gerekmektedir. Nihayetinde Irak, fotovoltaik güneş pillerinin sayısına katkısını 
artırmak için yenilenebilir potansiyelini ve kapasitesini kullanması gerekiyor. 
Yenilenebilir enerji payını 2030 yılına kadar % 30 artırabilirsek, bu toplam elektrik 
üretim ve tedarik maliyetini artırmadan çevresel kazanımlar sağlayacaktır. Şebeke 
kayıplarını azaltmak ve mevcut elektrik yapısına göre yenilenebilir enerji ve gaza 
daha fazla güvenmek ve günlük 450.000 varil petrol ihracatı, diğer kullanımlar 
için 2030 yılına kadar artı 9 milyar metreküp gaz sağlayabilir.

Irak’ta 2030’a Kadar Muhtemel Tedarik Süreçleri
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Uygun fiyatlı, güvenilir ve sürdürülebilir elektrik elde etmek için hedeflenen 
çabalar, zorunludur.

Politika Önerileri

Genel:

Enerji sektörünün etkinliği ve aktifleştirilmesi, en çeşitli ve başarılı Irak’ın 
temel taşıdır. Bu, yeterli ve zamanında yapılan yatırımdan elde edilen gelire, 
ülkedeki gaz kaynaklarından daha fazla yararlanmaya, maliyetleri karşılamak 
için değişiklik yapma yolunda adım atmaya ve elektrik arzında güvenilirlik ve 
sürdürülebilirliği sağlamaya dayanılarak gerçekleştirilecektir.

Petrol ve Gaz:

1. Güney bölgelerindeki petrolün çıkarılması işi için su temini ve özellikle 
ortak yatırım projesi için denizden su sağlama projelerinin geliştirilmesini 
hızlandırmak ve şirketleri, üretilen suyun geri kazanılması, geri dönüşümü ve 
yeniden kullanılması için harcanan çabaların güçlendirilmesine teşvik edilmesi.

2. Gelecek iki yıl içinde gaz yanmasını azaltacak projeleri tam olarak uygulama 
adımları atılması. Üretilen gazın mülkiyeti ve kullanımının netleştirilmesi ve 
doğal gaz çıkartılması için mekanizmaların geliştirilmesi.

3. Biji Rafinerisi’nin tamamen yeniden inşasının hızlandırılması. Bunun 
yapılması sonucunda Irak petrolünün arıtma kapasitesi % 30 artacak ve petrol 
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ürünlerinin yıllık ithalat maliyetleri 2,5 milyar dolar azalacaktır.

Kısa Vadede Elektrik:

Elektrik sisteminin hızlı esnekliğini ve operasyonel performansını artırmak 
için dört önlem almak:

-Az sayıda yüksek etki alanına odaklanarak ağın tamir ve bakım 
optimizasyonunun sağlanması.

- Hızlı eletrik temini ve de yerel ve mekansal esneklik için mobil ekipman 
satın almak.

- Mevcut tesislerin bakım ve optimizasyon maliyetlerinin telafi edilmesi.

- Kentsel mahallelerin tüm jeneratörleri için gümrük tarifeleri kanunları ve 
yönetmeliklerinin uygulanması.

Orta Vadede Elektrik:

- Ağ durumunu, bakımını ve optimizasyonu güncellemeye sürekli odaklanma.

- Mevcut kapasite ve potansiyel kapasite arasındaki boşluğu doldurmak için 
mevcut santrallerin güncellenmesi ve modernizasyonu.

- Daha verimli elektrik kullanımını teşvik etmek ve enerji tüketimini ve talebini 
azaltmak amacıyla bölmeler ve ağ bağlantısıyla ilgili komplikasyonlardan elde 
edilen gelirlerin artırılması, tarife ve fatura sisteminin reformasyonu ve kentsel 
mahallelerin jeneratörlerinin düzenlenmesi.

-Sermayenin hızlı geri dönüşünü sağlayarak yeni kapasitelere yatırımın teşvik 
edilmesi ve harekete geçirilmesi.

- Güven oluşturmak ve buna atıfta bulunarak gerçek başarıya ulaşmak için, ilk 
dönem güneş enerjisi ve rüzgar türbinleri projelerinin başlatılmasıyla yenilenebilir 
veya sürdürülebilir bir enerji endüstrisinin geliştirilmesi.

Bu, Uluslararası Enerjisi Ajansı sekretaryasının görüşünü yansıtmaktadır, 
ancak ajansa üye ülkelerin görüşlerini yansıttığı anlamına gelmez. Uluslararası 
Enerjisi Ajansı, bu makalenin içeriğiyle ilgili, ne açıkça ve ne de örtülü bir şekilde 
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herhangi bir taahhüt veya teminat sağlamaz (konunun tam ve yetkin olması 
açısından da) ve herhangi bir kullanım veya alıntıdan sorumlu değildir. Şekil 
ve tablolarda sunulan tüm kalemler, aksi belirtilmedikçe, Uluslararası Enerji 
Ajansı’nın verilerine ve analizine dayanmaktadır.

Bu konu veya bu sitedeki haritalardan herhangi biri,  hiçbir bölgenin statüsünde 
veya yönetiminde, herhangi bir şehrin veya bölgenin uluslararası sınırlarının 
çizilmesinde ve isminde hiçbir leke yaratmaz.

Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak düzeltmeleri gönderebilirsiniz: Uluslararası 
Enerji Ajansı / Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü:

www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanmış konular

Uluslararası Enerji Ajansı

Web Sitesi: www.iea.org

İletişim Bilgileri: www.iea.org/about/contact

Uluslararası Enerji Ajansı. Tüm hakları saklıdır.

Bu yayın Uluslararası Enerji Ajansı tarafından Nisan 2019’da Fransa’da 
yayınlandı.

Kapak Tasarımı: Uluslararası Enerji Ajansı
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