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Irak’ta Su Kaynakları Sorunu ve Yönetimi
Water Resources Problem and Management in Iraq

Tuğba Evrim MADEN & Seyfi KILIÇ

Abstract
Water problems are getting more acute day by day especially in arid and semi-arid regions like Middle 
East. Not only economic activities like agriculture and daily life but also relations among countries which 
are riparians to a transboundary watercourse are also affected directly by this shortage. In the Euphra-
tes-Tigris basin crisis erupted when a riparian state started to develop its water resources. Iraq which is 
a downstream country often accuses Turkey by interrupting the waters of Euphrates and Tigris and sees 
Turkey’s utilizations the main source of the water problem in Iraq. However, the approach of Turkey on the 
transboundary watercourses issue is quite clear and cooperative. Long lasting war, occupation and civil war 
circle demolished the water infrastructure in Iraq. Additionally, improper utilizations and mismanagement 
of water resources are the main problems that Iraq faces. In this paper, the water resources of Iraq and water 
management issues are discussed in technical, political and legal aspects.   

ABD’nin Mart 2003’de Irak’ı işgal etme sürecinde barajlar, pompalama istasyonları, kanallar, 
deniz suyu arıtım tesisleri ve atıksı arıtım tesisleri tahrip edilmiştir.
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Fırat Nehri Türkiye’de Erzincan ili yakınlarında, Dicle Nehri ise Elazığ 
ilindeki Hazar Gölü’nden doğmaktadır. Her iki nehrin doğduğu Doğu 
Anadolu yükseltileri yıllık 1000 milimetreden fazla yağış almaktadır.

Giriş

Irak’ın yüzölçümü 438,320 km2’dir. Bu rakamın 
yüzde 13,7’si yani yaklaşık 6 milyon hektarı eki-
lebilir alandır. Astropikal ve yarı kurak iklimin 
hakim olduğu Irak’ta yağış dağılımı ülke gene-
linde eşit değildir. Yağışlar özellikle kış ayların-
da, Aralık-Şubat arasında gözlenmektedir. Yıllık 
ortalama yağış 216 mm’dir. Dünya Bankası’nın 
2006 yılında basılan raporuna göre ise bu rakam 
154 mm’dir.1 Coğrafik özelliğe göre değişiklik 
gösteren bu rakam kuzeyde 1200 mm/yıl iken 
güneyde 100 mm/yıl’a düşmektedir.2 Irak kuze-
yinde bulunan dağlık bölge, Irak’ın merkezine ve 
çöl bölgesine göre daha fazla yağış alınmaktadır. 
Yağışa bağlı sulama da bu bölgede yaygındır. 

Toplam nüfusu 2009 yılında 32,03 milyon olan 
Irak’ta, gayri safi yurt içi hasıla 2010 yılı rakam-
larına göre yaklaşık 82,1 milyar ABD dolarıdır. 
Tarım faaliyetleri bu rakam içerisinde yüzde 5’lik 
bir orana sahiptir. 1975 yılında tarım işçisi oranı 
aktif nüfusun yüzde 31’i iken, bu rakam 2004 yı-
lında yüzde 8’e kadar düşmüştür.3

Irak’ın toplam su miktarı yılda 75,61 milyar 
m3 iken toplam su tüketimi 66 milyar m3’tür. Bu 
miktarın yüzde 79’u tarımsal, yüzde 6,5’i evsel 
ve yüzde 14,5’i sanayi amacıyla kullanılmaktadır. 
1991 yılında suya ulaşım şehirlerde yüzde 100 ve 
kırsalda yüzde 54 dür. Su arzı ve altyapı durumu 
savaş nedeniyle kötüleşmiştir. 2006 yılına gelin-
diğinde ise nüfusun iyi içme suyuna ulaşımının 
yüzde 77 oranına yükseldiği bildirilmiştir.4

I- Irak’ın Su Kaynakları 

I.I. Yüzey suları

Türkiye’de doğan Fırat ve Dicle Nehirleri, Irak’ın 
sınır aşan sularıdır. İki nehir birleşmeden önce 

Fırat Nehri 1000 km, Dicle Nehri ise 1300 km 
Irak topraklarında akmaktadır. Irak sınırları içe-
risinde Dicle Nehir havzası büyüklüğü 253 bin 
km2’dir. Bu rakam toplam Dicle havzasının yüzde 
54’üne tekabül etmektedir. DSİ’nin rakamlarına 
göre Dicle Nehri ana kolunun Türkiye’yi terk et-
tiği noktada Cizre ölçüm istasyonunda akım de-
ğeri 16,24 km3’dir. Dicle nehrinin kolları sırasıyla 
şunlardır;5

* Türkiye’de doğan Büyük Zap, Dicle Nehrine 
13,18 milyar m3  katkıda bulunmaktadır. Büyük 
Zap Havzası’nın yüzde 62’si Irak sınırları içeri-
sindedir. Büyük Zap’ın günlük akım değeri 118 
m3/sn ve 2439 m3/sn arasında değişmektedir. 
1970-1973 döneminde Eskikelek İstasyonunda 
yapılan ölçümde Büyük Zap’ın ortalama akım 
değeri 323 m3/sn olarak ölçülmüştür,  

* İran’da doğan Küçük Zap, 7,17 milyar m3 akışa 
sahiptir. Küçük Zap’ın günlük akım değeri mev-
sim şartlarına bağlı olarak 82 m3/sn ve 1265 m3/
sn arasında değişmektedir, 

* Al-Adhaim kolu 13 bin km2’lik alanı ile Irak 
sınırları içerinde yer alır. Dicle Nehrine katkısı 
0,79 milyar m3’tür, 

* İran’da doğan Diyala, Dicle Nehrine 5,74 milyar 
m3 katkıda bulunmaktadır, 

* İran sınırları içerisinde doğan Nahr at Tib, Do-
veyriç ve Şebabi, yaklaşık 8 bin km2’den büyük 
bir drenaj alanına sahiptir. Dicle Nehrine yılda 
ortalama 1 milyar m3 tuzlu su6 ihtiva ederek ka-
tılmaktadır, 
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* İran’da doğan Karkheh Nehri, 46.000 km2 bü-
yüklüğünde bir havzaya sahiptir.  Dicle Nehrine 
katkısı 6.43 milyar m3 ‘tür.

Fırat Dicle havzası sularından faydalanma 4000 
yıl öncesine kadar dayanmaktadır.7 Diğer havza-
larda da olduğu gibi bu faaliyetler, havzanın aşağı 
kısımlarında daha önce ortaya çıkmıştır. Ancak, 
12. ve 13. yüzyılda Moğol istilası nedeniyle top-
raklar büyük ölçekte terk edilmiştir. Sulama alt-
yapısını düzenleyen merkezi bir hükümetin yok-
luğunda havzadaki çok büyük alanlar ekilmeden 
bırakılmıştır.

20. yüzyılla beraber modern inşaat mühendisliği 
teknikleri büyük ölçekli sulama ağının yapımını 
kolaylaştırmıştır. Havzadaki ana kıyıdaşlar olan 
Türkiye, Suriye ve Irak ise su kaynaklarını ge-
liştirme faaliyetlerine aynı dönemde, 1950’lerde 
başlamışlardır.

I.I.I. Fırat-Dicle Havzası’nın Hidrolojisi

Havzadaki su kaynaklarının geliştirilmesinin 
önemini ve etkilerini anlamak için havzanın hid-
rolojisini anlamak hayati bir önem taşımaktadır. 

Gerek Fırat gerek Dicle Nehri’nin rejimi yüksek 
kar erimeleri tarafından belirlenmektedir. Dicle 
Nehri’nin pik akımı Nisan ayında görülürken, 
Fırat’ın pik akımı Mayıs ayında görülmektedir. 
Her iki nehir Türkiye’nin doğu bölgesinde sa-
dece 30 kilometrelik bir uzaklıkta doğmaktadır. 
Ancak Dicle Nehri’nde Irak ve İran’daki yüksek 
bölgeler de nehrin akımına katkıda bulunurlar. 
Fırat Nehri Türkiye’de Erzincan ili yakınlarında, 
Dicle Nehri ise Elazığ ilindeki Hazar Gölü’nden 
doğmaktadır. Her iki nehrin doğduğu Doğu A-
nadolu yükseltileri yıllık 1000 milimetreden faz-
la yağış almaktadır. Fırat-Dicle havzasında yağış 
Ekim’den Nisan’a kadar sürmektedir ve özellikle 
de kış aylarında görülmektedir. Kış yağışının so-
nucu olarak da yağışın büyük bir kısmı kar olarak 
düşmektedir, yükseltilerde katı olarak beklemek-
te ve baharda ve yazın ilk zamanlarında akışa 
geçmektedir. 

İki nehrin akım rejimi arasında birçok benzer-
lik olduğu gibi, bazı açılardan da farklılık gös-

termektedir. İlk farklılık, kar erime piklerinde 
görülmektedir. Dicle Nehri’nde pik akım Nisan 
ayında gözlenmektedir. Bununla beraber Fırat 
nehrinde pik akım bir ay sonra Mayıs ayında 
gözlenmektedir. Irak’ta Fırat Nehri’nin maksi-
mum akışı genellikle Nisan ve Mayıs aylarında 
gözlemlenmektedir. Fırat’ın maksimum akımı 
Dicle Nehri’nin maksimum akımından daha kı-
sa sürmektedir. Fırat’ın Nisan ve Mayıs ayındaki 
maksimum akımı toplam yıllık akımının %42’si-
ne denk gelmektedir. Fırat Nehri’nin toplam yıl-
lık akımı üzerinde tam bir uzlaşma olmamasına 
rağmen kabaca 31-32 milyar metreküp civarın-
dadır. Dicle Nehri, Fırat’tan daha yüksek bir akı-
ma sahiptir. Dicle Nehri’nin yıllık toplam akımı 
ise 50 milyar metreküp civarındadır.8

İki nehrin arasındaki ikinci farklılığı akım özel-
likleri oluşturmaktadır. Fırat Nehri, akımının ne-
redeyse tümünü %88 gibi bir oranla Türkiye’den 
alırken, Dicle Nehri Irak içerisinde yol alırken 
birçok yan kollardan önemli miktarda su almak-
tadır. 

Dicle Nehri’nin Musul’da akımı 23.210 milyar 
m3’dür ve yan kolların katkısı ise 29,455 milyar 
m3’dür.9 Büyük Zap, Dicle’nin önemli kollarından 
biridir ve Dicle Nehri’ne katılan su potansiyeli-
nin yüzde 50’sini oluşturmaktadır.  Diğer kollar 
ise Küçük Zap, Adhaim ve Diyala’dır. 

Fırat–Dicle havzasında akım değerleri değişken-
lik göstermektedir ve bu durum havzanın önem-
li sorunlarından birini teşkil etmektedir. Yukarı 
Fırat havzasında, 1937-1964 yılları arasında tu-
tulan akım kayıtlarında 1961 yılında akım değe-
ri 16.871 milyar m3’e düşerken, 1963 yılında ise 
43,457 milyar m3’e yükseldiği kaydedilmiştir. Ka-
yıtlara göre suyun en fazla olduğu dönem 1969 
yılıdır ve Türkiye sınırında Fırat Nehri’nin debisi 
53,548 milyar m3’dür.  Dicle Nehri’nin ise Ciz-
re istasyonunda ortalama değeri 16,800 milyar 
m3’dür. Bugüne kadar kaydedilmiş en düşük akım 
7,891 milyar m3 iken en yüksek akım 34,340 mil-
yar m3 olarak kayıt altına alınmıştır.101960’ların 
ortalarında iki nehrin toplam akışının 68 milyar 
m3  olduğu kaydedilmiştir. 1970’lerin ortasında 
bu rakam 84 milyar m3 olarak ölçülmüştür. Akış 
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değerlerinde yaşanan bu dalgalanmalar zarar ve-
rici taşkınların yanında kurak dönemlerde de su 
sıkıntısına sebep olmaktadır. Özellikle Irak’ın gü-
neyinde taşkınlara maruz kalan bölgelerde evler, 
köprüler ve yollar yüksek bentler üzerinde inşa 
edilmektedir. 1950’lerde planlanan Tartar re-
zervuarı da Bağdat kentini taşkınlardan koruma 
amacı ile inşa edilmiştir.11

Dicle Nehri, daha önce belirtildiği gibi 
Türkiye’den doğmaktadır ve Türkiye’nin Dicle 
Nehri’ne katkısı yüzde 32’dir. Türkiye sınırla-
rı içerisinde doğan Büyük Zap’ın da katılımıyla 
Türkiye’nin katkısı yüzde 44’e ulaşmaktadır.  Fı-
rat Nehri de, Dicle Nehri gibi Türkiye’den doğ-
maktadır ve Türkiye’nin Fırat Nehrine katkısı 
%88’dir. Geriye kalan yüzde 12’lik oran ise yine 
Türkiye’den doğan Sajur, Balık suları ve Habur 
Nehri’nin katkısıyla oluşmaktadır.12

Harita 1: Irak’ta Su Kaynakları

Dicle Nehri’ni dikkate aldığımızda Irak için da-
ha yüksek miktarda fazla su bulunmaktadır. Her 
şeyden önce, yukarıda belirtildiği gibi, yıllık sa-
dece 16.240 milyon metreküp su Cizre’de Tür-

kiye-Irak sınırını geçerken nehrin toplam akımı 
52.000 milyon metreküp civarındadır. Türkiye 
bu suyun küçük bir miktarını, yaklaşık 5.500 
milyon metreküpünü kullanmayı planlamakta-
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dır. Rakamlardan da görüldüğü gibi Irak’ın Dic-
le Nehri suları üzerinde Türkiye’den daha fazla 
kontrolü bulunmaktadır. Türkiye’nin planlanan 
faydalanmalarından sonra hala yaklaşık olarak 
Irak’ın faydalanmaları için 47.000 milyon met-
reküp su bulunmaktadır. Bu büyük miktardaki 
su, teorik olarak, hektar başına 13.000 metreküp 
su tüketim oranı ile 3.628.000 hektar ya da hek-
tar başına 10.000 metreküplük oranla 4.716.500 
hektar alanı sulayabilmektedir.13

Irak için önemli bir diğer nehir ise Karun 
Nehri’dir. İran’ın, Huzistan bölgesinde Karun 
Nehri, 58.000 km2 büyüklüğündeki havzasıy-
la birlikte 24,7 milyar m3 akıma sahiptir. Ka-
run Nehri’nin önemli kollarından biri de Dez 
Nehri’dir. Karun Nehri, güneyde Al Muhama-
ra şehrinde 14,4 milyar m3/yıl debisiyle Şatt-ül 
Arap’a katılmaktadır.14

I.I.II Havzadaki Ana Krizler

20. yüzyılın ikinci yarısından önce Fırat-Dic-
le Havzası sularından kayda değer herhangi bir 
faydalanma eyleminin olmadığı belirtilmelidir. 
Ancak, 1950’lerden sonra bu durum değişmiş ve 
yukarı kıyıdaş su depolama projeleri, tıpkı aşağı 
kıyıdaş saptırma projeleri gibi ivme kazanmaya 
başlamıştır. 

Türkiye, 1965 yılında yukarı Fırat’ta hidroelekt-
rik üretme amacıyla Keban Barajı inşaatına baş-
lamıştır. Bu baraj, 17.000 milyon metreküpü aktif 
depolama olmak üzere toplamda 30.700 milyon 
metreküp depolama hacmine sahiptir. Bu ba-
rajdan sonra mansaba akan su miktarında bir 
değişme olmamakla birlikte Fırat Nehri’nin akı-

mı ciddi bir şekilde daha dengeli hale gelmiştir. 
Minimum akım 400 metreküp/saniye’ye, maksi-
mum akım ise 1000 metreküp/saniye’ye sabitlen-
miştir.15 Fırat Nehri ana kolunda sadece Keban 
barajının inşası ile düşük akım ya da taşkın riski-
nin ortadan kalktığı açıkça görülmektedir. 

1960’lara kadar havzada büyük projeler başla-
madan önce kıyıdaş ülkelerin Fırat-Dicle havzası 
suları ilişkileri uyumlu olarak değerlendirilebi-
lir. Bu dönemde, Suriye ve Irak’ın temel kaygısı 
taşkınlar ile ilgilidir.16 Tüm kıyıdaşlar 1960’larda 
büyük su kaynaklarını geliştirme projelerine baş-
lamışlardır. Türkiye 1965 yılında Keban Barajı in-
şasında başlarken, Suriye Sovyet yardımı ile 1966 
yılında Tabka Barajı’nın temelini atmıştır. Bu dö-
nemde Irak petrol gelirlerinden gelen büyük mali 
kaynaklarla yeni sulama planlarını açıklamıştır.17

Türkiye’nin Keban Barajı’nı inşa etme kararından 
sonra Fırat-Dicle Havzası’nda yeni bir dönem 
açılmıştır. Keban barajı Fırat sularını düzenle-
yerek, Suriye ve Irak depolama yapıları üzerin-
de çok olumlu bir etkiye sahiptir.18 Ancak Irak, 
Keban Barajı’nın dolumu sırasında Türkiye’nin 
saniyede 350 metreküp su bırakmayı garanti et-
mesi konusunda ısrar etmiştir. Keban Barajı’nın 
finansmanını sağlayan kurumlar da Türkiye’ye 
bu yönde baskı yapmışlar ve Türkiye Ankara’da 
1966 yılında imzalanan bir anlaşma ile saniyede 
350 metreküp suyun mansaba bırakılması ko-
nusunda tüm önlemleri alacağını belirtmiştir. 
Türkiye Keban Barajı’nın mansabında yer alan 
Karakaya Barajı’nı inşa etme kararı aldığında, 
finansmanı sağlayan yeni kuruluş olarak Dün-
ya Bankası da, rezervuarın dolumu ve işletil-
mesi sırasında mansaba miktarı garanti altına 

Türkiye’nin Keban Barajı’nı inşa etme kararından sonra Fırat-Dicle 
Havzası’nda yeni bir dönem açılmıştır. Keban barajı Fırat sularını dü-
zenleyerek, Suriye ve Irak depolama yapıları üzerinde çok olumlu bir 
etkiye sahiptir.
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alınmış su bırakılması konusunda ısrar etmiş-
tir. Türkiye’nin bu iki deneyimi, konuya üçün-
cü tarafların dahil olması konusunda olumsuz 
bir yaklaşıma sahip olmasına neden olmuştur. 
Finansmanı sağlayanların müdahalesi, hem yu-
karı kıyıdaş hem de aşağı kıyıdaşların haklarını 
savunan dengeli bir yaklaşım olarak değil, sadece 
aşağı kıyıdaş ülkelerin haklarını savunan bir ta-
vır olarak algılanmıştır. Kıyıdaşların ilk toplantısı 
Keban Barajı’nın dolumu sırasında nehrin akımı 
konusunda karar vermek üzere 22-27 Haziran 
1964 tarihinde yapılmıştır. Irak sabit bir miktar 
üzerinde ısrarcı olurken, Türkiye tek bir formül-
le ulaşmanın imkansız olduğunu belirtmiştir.19 
Irak, bir anlaşma ve bu anlaşmanın uygulanması 

konusunda OTK’nın denetim yetkisi olmasını ö-
nermiştir. Suriye, Türkiye ile paralel şekilde öne-
riyi reddetmiş ve bir karşı öneri olarak OTK’nın 
Dicle Nehri’nden Fırat Nehri’ne su transferi ih-
timalini araştırması gerektiğini ileri sürmüştür. 
Ancak Irak, bu öneriyi reddetmiş ve tartışmanın 
her iki nehir üzerinde değil sadece Fırat Neh-
ri üzerinde olduğu konusunda ısrarcı olmuştur. 
Ancak Suriye bu tavrını 1980’lerde değiştirmiş 
ve bu değişim Türkiye’ye karşı ortak Arap duru-
şu olarak algılanmıştır. 

Bu dönemde kıyıdaş ülkeler arasındaki müza-
kere sürecindeki başarı, ad hoc şeklinde de olsa 
bir OTK’nın kurulmasıdır. Üç kıyıdaş gözlem 

Birleşmiş Milletler, Irak’ta altı milyon insanın temiz suya ulaşamadığını ve su kaynaklarının yüzde ellisinin heba olduğunu belirtmektedir.
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istasyonları ve su kaynaklarını geliştirme proje-
lerine ortak geziler konusunda anlaşmışlardır. 
Üç kıyıdaşın gözlemlerinden sonra Irak, Irak’ın 
su ihtiyacının 18 milyar metreküp olduğunu ileri 
sürmüştür. Ancak Türk heyeti bu rakamı Irak’ın 
gelecekteki faydalanmalarını garanti altına al-
ma çabası olarak değerlendirmiş ve Irak’ın ileri 
sürdüğü rakamları reddetmiştir. Türk heyeti ay-
nı zamanda Irak’taki aşırı su tüketiminin Irak’ın 
taleplerini meşru olmaktan çıkardığını vurgula-
mıştır.20 Sulamada uygun olmayan su kullanımı 
taraflar arasındaki müzakerelerde, hala önemli 
bir konudur.

1980’lerde Türkiye, bölgeyi esas olarak Fırat 
Nehri sularıyla sulama planlarını uygulamaya 
başladığı için aşağı kıyıdaş ülkeler tarihi haklar 
iddiasına dayanarak itirazlarını yükseltmişler-
dir. Türkiye’nin Fırat Nehri’nden daha fazla su 
kullanmayı planladığının farkında olan Suriye 
ve Irak, Türkiye’nin her iki nehri tek bir havza 
olarak değerlendirmek önerisini reddetmiştir. 
İki nehrin tek bir havza oluşturduğu gerçeği-
nin kabul edilmesiyle birlikte, Dicle Nehri’nden 
Fırat Nehri’ne su transferi Fırat Nehri’nin Irak 
kısmında iddia edilen sıkıntıyı çözebilecektir. Bir 
ara kıyıdaş olarak Suriye, Irak’ın daha fazla su al-
masının kendisinin de daha fazla su kullanması 
anlamına geldiğinin farkındadır. Diğer yandan 
Irak, Türkiye’nin faydalanma planlarının Fırat ü-
zerinde yoğunlaştığını düşünerek, sadece Fırat’ın 
sularının müzakere edilebileceğini belirtmiştir.21

1987’de Türk-Suriye Ortak Ekonomi Komisyonu 
toplanmış ve Türkiye ve Suriye arasında ekono-
mik işbirliği protokolünü imzalamışlardır. Proto-
kol sadece su konusunda değildir. Ancak Türki-
ye, Türkiye-Suriye sınırında saniyede 500 metre-
küp su bırakmayı taahhüt ettiği için önemlidir. 
Bu protokolün altıncı maddesine göre, Atatürk 
Barajı’nın dolumu aşamasında ve Fırat sularının 
üç ülke arasında nihai tahsisine kadar Türkiye, 
Türkiye-Suriye sınırından yıllık ortalama saniye-
de 500 metreküpten fazla su bırakmayı ve aylık 
ortalama akımın saniyede 500 metreküpün al-
tına düştüğü zamanlarda, farkı bir sonraki ayda 
telafi etmeyi kabul etmiştir.

Protokolün 7., 8. ve 9. maddeleri Fırat ve Dicle 
suları konusunda Irak ile ortak çabaları, bölge 
suları konusunda OTK’nın çalışmaları ve ortak-
laşa sulama ve hidroelektrik santral projelerinin 
yapımı ve işletilmesi konusunda prensipleri dü-
zenlemektedir. Protokolün 6. maddesinin, aşağı 
kıyıdaşların kaygılarına uygun bir şekilde akı-
mı garanti altına alırken, protokolün 7., 8. ve 9. 
maddelerinin Türkiye’nin Fırat-Dicle konusun-
daki tavrını yansıtmakta olduğu açıktır. Ancak 
1987 protokolü ile aşağı kıyıdaş ülkeler somut 
bir kazanım elde ederken, Türkiye sadece genel 
iyi niyet ifadeleri elde edebilmiştir. Buna rağmen, 
Suriye ve Irak bu protokolün geçici bir uzlaşma 
olduğu ve Fırat Nehri sularının üç kıyıdaş arasın-
da eşit bir şekilde paylaşılması gerektiği görüşü-
ne dayanarak tatmin olmamışlardır. 

1987 Protokolünde yer alan açık maddeye rağ-
men, Atatürk Barajı’nın 1990 yılında dolum aşa-
masında Suriye ve Irak tepkilerini dile getirmiş-
lerdir. Türkiye her iki hükümeti Kasım 1989’da 
uyarmış ve kesintinin arkasındaki teknik neden-
leri açıklamıştır. Ancak Fırat Nehri’nin akımının 
13 Ocak’tan 12 Şubat 1990 tarihine kadar kesil-
diği sürede Türkiye, Suriye’nin Atatürk Barajı’nın 
mansabında kalan Fırat Nehri’nin kolları yoluyla 
en az saniyede 120 metreküp su alacağını belirt-
miştir. Ayrıca Türkiye dolum sürecinin başlangı-
cından önce 1989 Kasım’ından 13 Ocak 1990’a 
kadar saniyede 750 metreküp su bırakmıştır. Bu 
kesinti ve bu kesintiye yönelik Suriye ve Irak’ın 
tepkileri bir su savaşları senaryosu dalgasına yol 
açmıştır.22 Bu dönemde (Kasım 1989-12 Şubat 
1990) Türkiye, 1987 Protokolüne uygun olarak 
ortalama saniyede 509 metreküp su bırakmıştır. 
Ayrıca Türkiye, her iki ülkede de sulama ihtiyacı-
nın en az olduğu dönemde dolum işlemini plan-
ladığını vurgulamıştır. 1990 Nisan ayında 13. 
OTK toplantısı Bağdat’ta yapılmıştır. Bu toplan-
tıda Suriye ve Irak, Fırat Nehri sularının %42’sini 
Suriye’ye, %58’ini ise Irak’a tahsis eden bir anlaş-
ma imzalamışlardır. 

Türkiye Atatürk Barajı’nın hidroelektrik üretimi 
sırasında yol açtığı ekstrem akımı düzenlemesi 
için planlanan Birecik Barajı’nın inşaatına baş-
ladığında, Fırat Nehri kıyıdaşları arasında yeni 



İnceleme

91  
Temmuz 2012 - Cilt: 4 - Sayı: 43

bir kriz ortaya çıkmıştır. Gerek Suriye gerek Irak, 
Aralık 1995 ve Ocak 1996’da Türkiye’ye Birecik 
Barajı’nın, Fırat Nehri sularını kalite ve miktar 
olarak olumsuz etkileyeceğini ileri süren resmi 
notalar iletmişlerdir.23

I.I.III Tarafların Uyuşmazlığına İlişkin 
Görüşleri

Dicle-Fırat havzasında bir ara kıyıdaş olarak Su-
riye ve bir aşağı kıyıdaş olarak Irak, küçük farklı-
lıklarla paralel çözümler teklif etmişlerdir. 

Irak’ın önerisi, sorunun ortaya çıktığı 1960’lar-
dan Türkiye’nin Dicle Nehri üzerinde barajlar 
inşa etme planlarına kadar geçen sürede sadece 
Fırat ile ilgilidir ve üç aşamaya dayanmaktadır. 
Birinci aşama olarak her kıyıdaş ülke sadece ta-
mamlanmış projeler için değil aynı zamanda ile-
rideki planları için de su ihtiyacını açıklayacaktır. 
İkinci aşamada, üç kıyıdaş arasında hidrolojik 
veriler karşılıklı olarak değiştirilecek ve en so-
nunda OTK işletmede, inşa halinde ve planla-
nan projeler için su taleplerini hesaplayacaktır. 
Irak’ın önerisine göre, her projenin ne kadar suya 
ihtiyaç duyduğu yine o ülke tarafından kararlaş-
tırılacaktır.24 

Suriye’nin önerisi, Fırat ve Dicle’nin “paylaşılan 
kaynak” olduğu yaklaşımına dayanmakta ve kıyı-
daş ülkeler arasında bir kotaya göre bölünmesini 
temel almaktadır. Bu kota, her kıyıdaş ülkenin 
her nehre ilişkin ihtiyacını belirlemesini ve üç kı-
yıdaşın bildirdiği toplam miktarı geçmezse, neh-
rin suları bildirilen miktarlara göre üç ülke ara-
sında paylaştırılması ile belirlenecektir. Toplam 
talebin toplam su miktarını geçmesi durumunda 
ise fazla olan kısım her ülkenin payından oransal 
olarak düşürülecektir.25

Türkiye’nin önerisi ise “Fırat-Dicle Havzası’nın 
Sınıraşan Suyollarından Optimum, Hakça ve 

Makul Faydalanma için Üç Aşamalı Plan” olarak 
bilinmektedir. Bu plan Fırat ve Dicle’nin tek bir 
havza oluşturduğu ilkesine dayanmaktadır. Söz 
konusu plan ilk olarak 1960’larda, havzadaki su 
sorununun su kaynaklarının yanlış yönetimi ve 
tahsisinden kaynaklandığı anlayışına dayanarak 
Devlet Su İşleri’nde (DSİ) şekillenmeye başla-
mıştır. Türkiye havzada işbirliğinin havzanın te-
mel verileri elde edilerek ulaşılabileceğini belirt-
mektedir. Havzanın tüm verilerine ulaşıldıktan 
sonra ortak projeler ve su yönetiminde işbirliği 
gerçekleşebilecektir.26 Türkiye’nin nihai amacı, 
havza bazında planlamadır. Türkiye’nin planı o-
lan, Fırat-Dicle Havzası’nın Sınıraşan Suyolların-
dan Optimum, Hakça ve Makul Faydalanma için 
Üç Aşamalı Plan, ilk aşama olarak, havzanın su 
envanterinin çıkarılması, ikinci olarak ise havza-
nın toprak kaynaklarının belirlenmesi ve üçüncü 
ve son aşama olarak da su ve toprak kaynakla-
rının eşleştirilerek suyun her ülkeye tahsisinin 
belirlenmesi şeklinde özetlenebilir. 

Bu plan gerek Irak gerek Suriye tarafından ege-
menliklerine zarar vereceği düşüncesi ile red-
dedilmiştir. Esasen egemenliğe vurgu yapmak 
uluslararası arenada genellikle Türkiye’nin karşı 
karşıya kaldığı bir suçlamadır.

I.II. Barajlar 

Irak’ta su kaynakları yerüstü, yeraltı suları olarak 
sınıflandırılırken, rezervuarlarda su depolama a-
macıyla kullanıldıkları için kaynak olarak değer-
lendirilebilmektedir. Mevsimsel nehirler, taşkın-
lar ve kuraklık, sulama dönemlerinde sorunlara 
neden olmaktadır. Bu problemin üstesinden gel-
menin en iyi yollarından biri de baraj yapmaktır. 
Irak, elektrik üretmek, taşkın kontrolü, sulama 
ve şehirlere su sağlamak amacıyla barajlar inşa 
etmiştir. 
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Tablo 3: Irak’ta barajlar ve depolama kapasiteleri ve hidroelektrik üretimi27

Barajın adı Nehir
Depolama 
kapasitesi
(Milyar m3)

Hidroelektrik üretimi (Megawatt)

Musul barajı Dicle 11,11 750

Dokan barajı Küçük Zap 6,8 400

Darbandikhan barajı Diyala 3,00 240

Hemrin barajı Diyala 2,45 50

Haditha barajı Fırat 8,28 660

Dohuk barajı Royar Dohuk 0.047 -

Al-Udaim barajı Al-Udaim 1.5 İnşa halinde

Tartar Rezervuarı Dicle 85,39 35.81 milyar m3 ölü hacim

Habbaniye Rezervuarı Fırat 3.31 -

Toplam (Tartar hariç) 33.14

Dokan Barajı KBY sınırları içerisinde Süleyma-
niye vilayetindedir ve 1961 yılında sulama ve 
enerji amacıyla inşa edilmiştir. Kerkük’ün 75 km 
kuzeydoğusunda yer alan barajın talvegden yük-
sekliği 116 metredir ve normal su kotunda 6800 
milyon metreküp göl hacmine sahiptir.

Barajın üzerinde yer aldığı Küçük Zap Suyu 
İran’dan doğmaktadır. Samad ve binlerce çiftçi 
için önemli bir su kaynağı olan Küçük Zap Suyu, 
Dicle ile birleşmeden önce Kerkük’ten geçmek-
tedir. Yağış oranının düşmesi Dokan Barajı’nda 
depolanan su miktarının düşmesine de neden 
olmuştur. Şubat 2011’de Dokan barajı su seviyesi 
bir önceki yıla kıyasla 6 metre düşmüştür. Dokan 
barajından Kerkük su projesine ulaşan su mik-
tarı normal dönemde saniyede 75 metreküpken, 
şimdi bu rakamın saniyede 30 metreküp olduğu 
ifade edilmektedir. Çiftçiler bu su miktarının iç-
me suyu için bile yeterli olmadığını belirtmişler-
dir.28

Büyük Zap üzerinde Bakhma barajı ve Dicle 
Nehri üzerinde Badush barajı inşa edilen iki yeni 
barajdır. Ayrıca, Su Kaynakları Bakanlığı’na göre, 
85.000 km uzunluğunda drenaj sistemi ve 43.000 
km uzunluğunda sulama şebekesi geliştirilmek-
tedir.29

Üçüncü Nehir veya diğer adlarıyla Saddam Neh-
ri ve Masab Elam Kanalı, 1992 yılında inşa edil-
miştir ve 565 km uzunluğunda olup saniyede 210 

metreküp debiye sahiptir. Bu kanalın amacı, su 
aktarma verimliliğini arttırmak, kayıpları ve top-
rağın suyu emmesini azaltmak ve su kalitesini 
arttırmaktır. 1,5 milyon hektar sulanan tarımsal 
alandan dönen sulanan alandan dönen suları da 
toplamaktadır. 1995 yılında yaklaşık 17 milyon 
ton tuz Üçüncü Nehir tarafından Körfez’e taşın-
mıştır. Bu kanal ile sulamadan dönen sular ana 
nehre karışmadan denize ulaşmaktadır.30

II. Irak’ta Su Kullanımı ve Yönetimi 

Irak’ta farklı sektörlerde yoğun bir su ihtiyacı 
söz konusudur. Hidroelektrik enerji üretimi, su-
lama, ekosistemin korunması ve evsel kullanım 
amacıyla su ihtiyacı vardır. Irak’ta 1990 yılında 
42,8 milyar m3 su çekilmiştir. Bu suyun yüzde 
92’si sulama için, yüzde 3’ü evsel kullanım için 
ve yüzde 5’i de sanayide kullanılmıştır. FAO’nun 
2009 tarihli raporuna göre 2000 yılında 66 mil-
yar m3 su kullanılmıştır. Bu suyun yüzde 79’u 
sulamada, yüzde 6,5’i evsel kullanımda ve yüzde 
14,5’i ise sanayide kullanılmıştır. Ancak, Dün-
ya Bankası’nın raporuna göre, 2003-4 yıllarında 
51,7 milyar m3 su kullanılmıştır ve bu rakamın 
yüzde 90’ı sulamada, yüzde 4’ü evsel tüketimde 
ve yüzde 6’sı ise sanayide kullanılmıştır.31 

II. I. Irak’ta Su Sorunu

Irak’tan alınan bilgiler, yağış miktarında dü-
şüş olduğunu belirtmektedir ve bu doğ-
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rultuda da su sıkıntısının yaşandığına iliş-
kin şikayetler gün geçtikçe artmaktadır. 
Birleşmiş Milletler, Irak’ta altı milyon insanın 
temiz suya ulaşamadığını ve su kaynaklarının 
yüzde ellisinin heba olduğunu belirtmektedir.32 
Geleneksel sulama tekniklerinin tercih edilmesi 
su kaybına ve ayrıca hızlı buharlaşma nedeniyle 
toprakta tuzlanmaya neden olmaktadır. Yoğun 
yağış olan dönemlerde büyük taşkınların yaşan-
dığı Irak’ta, su miktarının azlığından ziyade, su 
kaynakları yönetiminin yetersizliği ve su kaynak-
ları geliştirme projelerinin tamamlanamaması 
sorun olarak öne çıkmaktadır.   Su kaynaklarına 
ilişkin projeler için bütçenin yetersizliği, proje-
lerin tamamlanamamasına ve uzun süre işlev-
siz kalmasına sebep olmaktadır. Ortalama yağış 
miktarının 216 mm olduğu Irak’ta, su kaynakla-
rının yüzde 79’u sulama amacıyla kullanılmakta-
dır. Kişi başına kullanılabilir su miktarının yılda 
2400 metreküp olduğu Irak’ta33, artan nüfus, 
şehirlerin büyümesi, sanayinin gelişmesi, sulak 
alanlar ve bataklıkların öneminin anlaşılması ve 
gündeme gelmesi, su kaynaklarına olan talebi ve 
kullanıcılar arası rekabeti arttırmaktadır.

BM’lere bağlı “Inter-Agency Information and 
Analysis Unit”in araştırmalarında Irak’ın 2015 
yılına kadar yüzde 91 oranında hanelerin güvenli 
içme suyunu kullanmasını sağlama hedefini yeri-
ne getirmede zorlanacağı ifade edilmiştir. Günü-
müzde hanelerin yüzde 20’sinin güvenli olmayan 
su kaynağı kullandığı ve yüzde 16’sında suyun 
günlük temininde problem yaşandığı belirtilmiş-
tir. Durumun daha kötü olduğu kırsal bölgelerde 
yüzde 43 oranında güvenli içme suyuna erişeme-
me söz konusudur. Bu durum kırsaldan şehirlere 
göçü arttırmaktadır. 

Yağışların azalması ile Irak’ta yeraltı suları ile su 
ihtiyacı giderilmeye başlanmıştır. Kanalizasyon 
borularından ve fosseptiklerde meydana gelen 
sızıntılar içme sularını kirletmektedir. Buna ek 
olarak taşkınlar, sulamadan dönen sular, evsel ve 
sanayi atıkları, su kaynaklarının kalitesinin bo-
zulmasına sebep olmaktadır.
 
Hanelerin yüzde 80’i içme suyunu arıtmadan 
kullanmaktadır. Yalnızca atık suyun yüzde 18’i a-
rıtılmakta, geri kalan ise suyollarına bırakılmak-
tadır. 2015 yılı için Irak’ın tahmini su gereksinimi 
toplam 66,85 milyar metreküptür. Irak Sulama 
Bakanlığı’nın 2010 yılı araştırmalarına dayanan 
bu bilgiye göre söz konusu rakamın 8,4 milyar 
metreküpü buharlaşma ve diğer yollar ile kaybo-
lacaktır. Geriye kalan su miktarının 40,5 milyar 
metreküpü tarım amacıyla, 11 milyar metreküpü 
sulak alanlarda, 3,78 milyar metreküpün evsel 
kullanımda, 2,77 milyar metreküpün sanayide, 
0,4 milyar metreküp suyun da enerji üretimi için 
kullanılacağı hesaplanmıştır.34

II.II. Irak’ta Su Kaynakları Yönetimi

Yıllık ortalama yağış miktarı ile Irak’ın yüzölçü-
mü ile çarptığımızda kabaca ortaya çıkan rakam 
94,68 milyar metreküptür. FAO’nun 2000 yılı ra-
kamlarına göre, yılda kişi başına düşen su mikta-
rı 2.632 metreküptür. Dünya Bankasına göre bu 
rakam 2006 yılı raporuna göre 2.500 metrekü-
pün üstündedir.  BM tarafından hazırlanan “Wa-
ter in Iraq Factsheet” başlıklı yayınında 2010 yılı 
için bu değer 2400’dür. 2011 yılında yayımlanmış 
“Water Resources and War in Iraq”, adlı eserde 
Irak’ta yıllık ortalama yağış 154 mm/yıl olarak 
belirtilirken, kişi başına düşen yenilenebilir su 

Yoğun yağış olan dönemlerde büyük taşkınların yaşandığı Irak’ta, su 
miktarının azlığından ziyade, su kaynakları yönetiminin yetersizliği ve 
su kaynakları geliştirme projelerinin tamamlanamaması sorun olarak 
öne çıkmaktadır.
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miktarı da 3.287 metreküp/ yıl olarak belirtilmiş-
tir. Verilerdeki tutarsızlık kendi başına büyük bir 
sorun teşkil etmektedir.35

Uzun yıllar savaş içerisinde olan Irak’ın su depo-
lama yapıları ve su taşıma sistemleri büyük zarar 
görmüştür. Ayrıca, su kaynaklarının verimli kul-
lanılamamasından kaynaklanan yönetim içersin-
deki aksaklıklar yaşanan su sorununu arttırmak-
tadır.  Savaş öncesinde Dünya Sağlık Örgütü ve 
UNICEF’in 1995 verilerine göre şehirlere yüzde 
96 oranında, kırsal kesime de yüzde 48 oranın-
da güvenli su temin edilmiştir. Şehir nüfusunun 
yüzde 93’ü ve kırsal nüfusun yüzde 31’i, farklı sa-
nitasyon şekillerinde temiz suya ulaşabilmekte-
dir. ABD’nin Mart 2003’de Irak’ı işgal etme süre-
cinde barajlar, pompalama istasyonları, kanallar, 
deniz suyu arıtım tesisleri ve atıksı arıtım tesis-
leri tahrip edilmiştir. 2004 yılı verilerine göre sa-
vaştan sonra, şehir nüfusunun yüzde 73’ü, kırsal 
nüfusun yüzde 43’ü temiz suya ulaşabilmektedir. 
Bağdat’ta yaşayanların yüzde 25’i ise su dağıtım 
ağına dahil değildir. 2007 yılı verilerine göre atık 
suyun sadece yüzde 17’si arıtılarak nehirlere de-
şarj olmaktadır. Bunun sonucunda çocuklarda 
su kaynaklı hastalıklar çoğalmış, yüzey suları ve 
akiferlerde kalite sorunu gözlenmeye başlanmış-
tır. BM’nin hazırladığı “Water in Iraq Factsheet” 
verilerine göre 2010 yılında yüzde 57’si beş yaş 
altı çocuk olmak üzere, 884.000 diyare vakası 
tespit edilmiştir. Su kaynaklı hastalıklar sebebiy-
le, 1000 çocuktan 41’i beş yaşına gelmeden ya-
şamını yitirmektedir. Su kalitesinin de büyük bir 
sorun haline geldiği Irak’ta içme ve tarım ama-
cıyla kullanılan suyun kalitesi Irak Ulusal Stan-
dartları ve Dünya Sağlık Örgütü değerlerinin çok 
altında kalmaktadır.36

Irak’ta, su kaynakları, Su Bakanlığı yönetimi al-
tında beş komisyon ve altı şirket tarafından yö-
netilmektedir. Su Bakanlığı, tüm ülkeye su sağla-
makla yükümlüyken ayrıca, ulusal su planlama-
sından, barajların işletilmesinden, hidroelektrik 
istasyonlarından ve pompalama istasyonların-
dan sorumludur.  Ayrıca, Tarım Bakanlığı, Enerji 
Bakanlığı, Şehir ve Kamu İşleri Bakanlığı, Çevre 
Bakanlığı ve yerel valilikler su yönetimi ile ilgili 
diğer kurumlardır. Üniversiteler ve enstitüler de 

su konusunun teknik destek kısmında yer almak-
tadırlar.37 

Su kaynakları yönetim ve planları 1960 ve 
1980’lerde hazırlanmıştır. İki farklı dönemde ya-
pılan bu çalışmalarda, Irak’ın su kaynaklarının 
yönetimi ve geliştirilmesi için ihtiyaçlar, fırsatlar 
ve planların analizleri yapılmıştır.

BM’ye göre Irak, 2015 yılında,  hanelerin yüzde 
91’ine güvenilir içme suyu sağlama hedefine u-
laşmakta zorluk yaşayacaktır. Irak Su Kaynakları 
Bakanlığı, gelecek yıllarda artacak su yönetimi 
sorununa çözüm bulmak için 2015-2035 yılları-
nı kapsayan 20 yıllık Irak’ın Su ve Toprak Kay-
nakları Stratejisi planı çalışmalarına başlamıştır. 
Başlangıçta veri toplama ve planı uygulamak için 
gerekli analitik araçların toplanmasına odakla-
nan bu plan içerisinde ülke bütününe dağılmış 
121 sulama projesinin, 7 büyük barajın ve 18 
bentin değerlendirilmesi ve detaylı haritalan-
ması yer almaktadır. Planın ilk beş yılı yoğun bir 
dönem olarak planlanırken 2035 yılına kadar her 
5 yılda bir planın güncellenmesi tasarlanmıştır.38 
   
“Irak’ın Su ve Toprak Kaynakları Stratejisi” planı-
nın içeriği aşağıda sıralanmıştır;39

*  Mevcut ve gelecek tarımsal gelişme ve verim-
lilik,

*  Mevcut sulama ve ilgili su yapılarının etkinli-
ği,

*  Evsel, kırsal ve sanayi amaçlı suyun tahsisi, 
atık su arıtma, geri dönüşümü ve atıksa ve 
drenajdan dönen suyun tekrar kullanımı,

*  Yeraltı suları  ( yeraltı suyu ve yüzey suyu bağ-
lantısı),

*  Her bir sulama projesi için mevcut durum ve 
gelecek için su tahsisi,

*  Drenaj sistemi,
*  Tuzluluk ve tarıma etkisi,
*  Meraların durumu,
*  Hidroelektrik,
*  Ulaşım ve nakliye,
*  Balıkçılık,
*  Taşkın kontrolü,
*  Basra Bataklıkları,
*  Yukarı kıyıdaş ülkelerin projelerinin etkileri-

nin araştırılması,
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*  Çölleşme ve tarım alanlarına etkisi,
*  İklim değişimi gibi su yönetimini ve sürdürü-

lebilir kullanımı etkileyebilecek diğer etken-
ler. 

Bu plan kurulan yönetim komitesi ile birlikte 
bakanlıklardan seçilmiş karar vericiler ve teknik 
komite ile paydaşların desteği ile yürütülecektir. 
Bu plan entegre su kaynakları yönetimi yaklaşı-
mı ile 2015, 2020, 2025 ve 2035 yılları için master 
plan hazırlanacaktır. Entegre yaklaşım içerisinde 
su yapılarının özelleştirilmesi ve sürdürülebilir 
kalkınma için farklı sektörlerde sermaye yatırımı 
da söz konusudur.

Ayrıca bu plan, Fırat-Dicle Havzası kıyıdaşları ile 
“güvenli etkin” ve hakça kullanım ile zarar ver-
meme ilkelerini temel alarak müzakereler yapıl-
masını da öngörmektedir. İtalya ve Ürdün’den 
üç şirket tarafından oluşturulan konsorsiyum ile 
planın 42 ay içerinde tamamlanması öngörül-
mektedir.

III. Kürt Bölgesel Yönetiminde Su Kaynakları 

KBY-Kürt Bölgesel Yönetimi’nde su kaynakları 
yeraltı suları, yüzey sularıdır.  KBY’de, üç önemli 
baraj yer almaktadır. Söz konusu Dokan, Dar-
bandikan ve Duhok barajlarının toplam kapa-
sitesi 9.852 milyon metreküptür. Duhok’da yer 
alan küçük barajların kapasitesi 1.505 milyon 
metreküptür. Bu barajlar sırasıyla; Benata, Bili-
jonka, Ghilishe, Kora, Ghilbob, Bihere, Darkor 
ajom, Basali, Beghabor, Levo ve Girbir barajları-
dır. Ayrıca, inşa halinde olan ve planlanan baraj-
lar da söz konusudur. Bu barajların toplam kapa-
sitesi 38.000 milyon metreküptür.40

KBY bölgesinde nehirler, kaynaklar ve Dicle’nin 
sularını diğer bölgelere taşıyan kanallar vardır. 
Bölgeye Zaho’da giren Dicle Nehri, bölgenin en 
önemli nehridir. Büyük Zap, Küçük Zap, Uza-
yim, Sirvan ve Habur diğer önemli nehirlerdir. 

Tablo 5: Nehirlerde su miktarı41

Nehirler
Uzunluk 
(km)

Havza Alanı 
(km2)

Atık Su Oranı (m3/
sec)

Dicle Nehri’ne 
Katkısı  (%)

Toplam su 
katkısı (milyar 
m3)

Büyük Zab 473 26,470 421.4 32.6 14.32

Küçük Zab 456 22,250 226.0 16.7 7.07

Uzayim 220 1,200 27.6 1.6 0.79

Sirvan 386 17,850 160.6 13.6 5.86

Habur 160 6,268 - - -

Yeraltı suyu özellikle de kaynaklar KBY’de önemli 
kaynaklardır. Yeraltı suyu, yağışlardan ve kardan 
beslenirken, kurak dönemler yeraltı suyunun po-
tansiyelini doğrudan etkilemektedir. 2000-2008 
yılları arası KBY’de yağış ve kar miktarlarını in-
celediğimizde, yağış oranlarında farklar olduğu 
gözlenmektedir. 

Erbil’de 2000-2001 yılları arası yağış miktarı yıl-
lık 61 milyar metreküptür, 2007-2008 yılları ara-
sında bu rakam yaklaşık 19 milyar metreküpe 

düşmüştür. Süleymaniye, 2000-2001 yılları ara-
sında 68 milyar metreküptür, 2007-2008 yılları 
arasında 21 milyar metreküptür. Duhok’ta ise 
bu değerler, 2000-2001 yılları arasında 27 milyar 
metreküptür.

Bölgede çok sayıda kuyu bulunmaktadır, bunla-
rın bir kısmı yasaldır. Öncelikli olarak kuyular 
içme suyu amacıyla kullanılmaktadır. Bölgede, 
yasal kuyuların sayısı 14.392’dir, kaçak kuyuların 
sayısı ise 18.652’dir.42



İnceleme

96       
Temmuz 2012 - Cilt: 4 - Sayı: 43

Resim 1- Kulyasan (Qlyasan) Nehri (Süleymaniye) (Şubat 2012)

Nehrin membada görünümü; herhangi bir 
kanalizasyon deşarjı yok

1 km içinde şehir kanalizasyonun deşarjı ve ne-
hir yatağının bozulması sonucu Nehrin durumu 

* Tarım Sektörü 
Bölgede iki tür tarım yapılmaktadır. Tahıl üre-
timinin yanında, meyve, sebze ve baklagiller de 
üretilmektedir. Bölgede 300-375 bin ton buğ-
day üretilmektedir. Fakat bölgenin buğday ta-
lebi yıllık 500 bin tondur. 2006 yılı verilerine 
göre Erbil’de ekilen alan 1.479.092 dönümdür. 
Süleymaniye’de bu rakam 921.202, Dohuk’da ise 
533.241 dönümdür.43

* Sanayi
Sanayide yeraltı suyu kullanımı yoğundur ve su-
yun büyük bölümü beton ve demir üretiminde 
kullanılmaktadır. Kurak dönemler, hem üretimi 
ve hem de ürünün maliyetini etkilemektedir. Ay-
rıca, mineral su da suyun sanayi alanında kulla-
nımcılarından biridir. 44

* Evsel Kullanım
Erbil’in nüfusu 850.000’dir ve KBY tarafından ki-
şi başına tahsis edilmesi planlanan su miktarı 350 
litredir, tüm şehrin nüfusu için bu rakam 297.500 
metreküpe ulaşmaktadır. Süleymaniye’de ise 
günde 50.000 metreküp su Dukan barajından 
gelirken, Serçınar Projesinden 30.000 metreküp, 
yerel kuyulardan ise 4000 metreküp su elde edil-
mekte ve toplam elde edilen su miktarı 84.000 
metreküpe ulaşmaktadır. Bu suyun 16.800 met-
reküpü diğer bir deyişle yüzde 20’si boru hatla-
rında kaybolmaktadır. Şehre net olarak ulaşan 

su miktarı 67.200 metreküptür. Süleymaniye’nin 
nüfusu 800.000’dir.  Erbil gibi Süleymaniye’de 
de kişi başına tahsis edilen su miktarı 350 litre-
dir, Süleymaniye’nin toplam su ihtiyacı günlük 
280.000 metreküptür. Duhok’da ise birden çok 
su kaynağı vardır. Çum Barakat, Gali Duhok 
Projesi ve yeraltı suyu Duhok vilayeti için önemli 
su kaynaklarıdır. Bu kaynaklardan günlük top-
lam 56.160 metreküp sağlamaktadır. KBY’de su 
kaynakları, merkezi yönetimden bağımsız olarak 
yönetilmektedir. 

Sonuç

Irak’ta bir su sorunu yaşandığı açıkça ortadadır. 
Ancak bu sorun Irak’ın uzun süredir ileri sürdü-
ğü gibi Fırat-Dicle havzasındaki yukarı kıyıdaş 
faydalanmalarından değil, Irak’ta kötü su kay-
nakları yönetiminden ve etkin olmayan fayda-
lanmalardan kaynaklanmaktadır.

Irak’ta su kaynaklarının etkin kullanımı için ön-
celikle su alt yapı sistemlerinin en kısa sürede 
onarılması ve projelerin tamamlanması gerek-
mektedir. Su kaybının hem sızıntılar hem de bu-
harlaşma nedeniyle fazla olduğu tarımsal kulla-
nımında, modern sulama tekniklerine geçilmesi 
ve uygun bitki deseni oluşturulması gerekmek-
tedir. Irak Su Bakanlığı’nın bu yıl yaptığı açıkla-
malarda da sulamaya ilişkin projeler geliştirildi-
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ği, sulama donanımı ve teknikleri için bir bütçe 
ayarlandığı belirtilmiştir.

Önümüzde aylarda yağışlarda meydana gelecek 
düşüş ve yaz mevsiminin iklim şartları ile Irak’ta 
su sıkıntısı daha da artacak ve bu durum Irak ba-
sınında sıkça yer alacaktır. Gelecek günlerde, I-
rak Türkiye’den daha fazla su talebini dile getiren 
açıklamalar yapılacaktır. Bu durum Fırat- Dicle 
havzası kıyıdaş ülkelerini etkileyecektir.

Irak’ta su yönetimindeki bir diğer temel sorun 
2005 tarihli Irak anayasasıdır. Anayasaya göre 
Irak’ın dışından kaynaklanan sular Bağdat’ta-
ki Federal Hükümet’in yetkisi altındayken, Irak 
içinden kaynaklanan diğer sular bölgesel hükü-
metlerin kontrolü altındadır. Su kaynakları yö-
netimindeki bu ikiliğin Irak içinde sorunlara yol 
açacağı düşünülmektedir. Irak’taki su yönetimi 

suyun etkin ve akılcı kullanımı için tüm ülkeyi 
kapsamalıdır.

Havza sularının optimum, hakça ve makul kul-
lanımı için Fırat-Dicle Havzası’nda işbirliği bir 
gerekliliktir. Ancak kıyıdaşlar arasında işbirliği-
nin bölgede iyi niyet ve siyasi istikrar gerektirdiği 
açıktır. 

2011 yılı Dünya Su Günü’nde BM yaptığı açıkla-
mada, Irak’ta suların kullanım aşamasında yüzde 
50 oranında kayıp olduğu belirtmiştir. Mevcut 
su kaybı, su kaynaklarının kötü yönetimi ve daha 
öncede belirtildiği gibi tahrip olmuş su yapıla-
rından (barajlar, kanallar, su şebekeleri, sulama 
sistemleri vb.) kaynaklanmaktadır. Irak’ın “Su ve 
Toprak Kaynakları Stratejisi” planı uygulanabilir 
ve başarıya ulaşırsa, su kaynaklarının etkin kulla-
nımı açısından Irak için büyük fayda sağlayacağı 
ve yaşanan su sorununu çözeceği düşünülmek-
tedir.
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DİPNOTLAR

Irak’ta su yönetimindeki bir diğer temel sorun 2005 tarihli Irak ana-
yasasıdır. Anayasaya göre Irak’ın dışından kaynaklanan sular Bağ-
dat’taki Federal Hükümet’in yetkisi altındayken, Irak içinden kaynak-
lanan diğer sular bölgesel hükümetlerin kontrolü altındadır.


