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ORTA ASYA ÜLKELERİNİN ARAL GÖLÜNÜ CANLANDIRMA KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ 
1960’lı yıllarda Aral Gölü dünyanın en büyük 
dördüncü gölüydü. Ancak yıllar geçtikçe göl 
yavaş yavaş küçülmüş ve Aral Gölü’nün 
kuruması gibi en büyük küresel çevre felaket-
lerinden birine yol açmıştır. Tarımsal sulama 
için kullanımı ve büyük barajların inşa edil-
mesi, Aral Gölü havzasındaki su sıkıntısının 
ana nedenleridir. Geçmişte bazı alanlar su-
lanıyor olsa da sulama alanlarının çoğu 
SSCB’nin Orta Asya’daki yoğun tarımsal 
faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkmıştır. 
Sovyet döneminde beş yıllık planların bir 
parçası olarak, Aral Gölü havzasındaki sulama 
alanı 1960 yılında 4.5 milyon hektardan (ha) 
1980 yılında 7 milyon hektara yükselmiştir. 
Bağımsızlıklarını kazandıktan sonra Orta 
Asya devletlerinin sulama alanı önemli ölçüde 
değişmemiştir. Şu an itibariyle, sulama alanı 
8.4 milyon hektardır. 1980’lerin başında 
tahmin edilen toplam 118.43 (kübik kilomet-
re) km3 suyun sadece 7 km3’ü Aral Gölü’ne 
ulaşırken, geri kalanı sulama amacıyla kul-
lanılmıştır. Aral Gölü etrafındaki tarım 
alanının yüzde 90’ından fazlası bu şekilde 
yapay yöntemle sulanmaktadır. Bu nedenle 
suyun sadece küçük bir miktarı Aral Gölü’ne 
ulaşmaktadır. Bu durum gölün kuruması 
sorununu şiddetlendirmekte ve tüm dünyanın 
dikkatini bu alana çekmektedir. 
Aral Gölü havzası tüm Orta Asya ülkelerini 
içermektedir. Özellikle Kırgızistan ve Tacikis-
tan topraklarından doğan iki büyük nehir Siri 
Derya ve Amu Derya tarafından beslense de, 
gölün kendisi iki Orta Asya devleti (Kazakis-
tan ve Özbekistan) arasında bölünmektedir. 
Artık Aral Gölü tek bir su kütlesi olmadı-
ğından, su konularında bu iki devlet arasın-
daki işbirliği önem taşımaktadır. Günümüzde 
gölün iki parçası bulunmaktadır: Kazakistan 
topraklarında bulunan Kuzey parçası (Küçük 
Aral), ve Özbekistan’da bulunan daha büyük 
Güney parçası (Büyük Aral). 
2005 yılında Kazakistan, Dünya Bankası ile 
işbirliği halinde Küçük Aral’da Siri Derya 
Nehri’nden gelen suyu tutmak ve gölün su 
seviyesini eski haline getirmek amacıyla sekiz 
mil uzunluğunda Kokaral barajını inşa etmiş-
tir. Maliyeti 64 milyon dolar olan projenin 
verimli olduğu kanıtlanmıştır. Proje sonucun-
da Küçük Aral’da su seviyesi deniz seviyesin-
den 38 ila 42 metre arasında yükselirken, su 
hacmi 15 ila 27 kübik kilometre arasında 
artmıştır. Kıyının Aralsk kasabasına uzaklığı 
100 km’den 12 km’ye düşmüştür. Proje, 
göldeki balıkçılığı bile yeniden can-
landırmıştır. Kuzey Aral Projesi’nin ilk aşa-
masının başlamasından itibaren balık ürünleri 
ihracatının 3.6 kat arttığı rapor edilmiştir. 
Yerel nüfusun ekonomisi Aral Gölü’ndeki 

durumdan büyük ölçüde zarar görmüştü. Bu 
nedenle su seviyesi ile balık türlerinin yeniden 
canlandırılması Kızılorda bölgesinin ekono-
mik iyileşmesi için çok önemlidir. 
Bu arada, Büyük Aral’daki durum daha da 
kötüleşmiştir. Büyük Aral Gölü iki ayrı 
parçaya bölünmüştür: derin batı kısmı ve sığ 
ve dengesiz doğu kısmı. Batı kısmında su 
seviyesi mevsimsel yağış miktarı ve yeraltı 
suyu deşarjına bağlı olarak dalgalanırken, 
doğu kısmı 2014 yılında artık görünmez 
olmuştur. Bazı uzmanlar, Büyük Aral’ın bu 
durumunun asıl sebebinin Özbekistan hükü-
meti tarafından gerçekleştirilen verimsiz 
sulama uygulamaları olduğuna inanırken, 
bazıları da Kokaral barajının gölün bu 
kısmında su seviyesinin daha fazla düşmesine 
yol açtığını ve Büyük Aral’ı olumsuz etkile-
diğini iddia etmektedirler. Ekolojik sistemi 
muhafaza etmek için batı kısmının su seviye-
sini korumak çok önemli olmakla birlikte, 
doğu kısmında da su seviyesini önceki duru-
ma getirmek hayati öneme sahiptir. 
Memba (Tacikistan ve Kırgızistan) ve mansap 
(Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan) 
ülkeleri arasındaki sınır aşan su işbirliğine 
gidilmesi, felaketi ortadan kaldırabilmek için 
çok önemlidir. Ülkeler bağımsızlığa kavuşma-
larından bu yana Aral Gölü’nün sorununu 
çözme üzerinde ortak faaliyetler yönünde 
çaba göstermektedirler. Ayrıca uluslararası 
donör kuruluşlar genellikle bölgedeki su 
konularıyla ilgili projelerde yer almaktadırlar.  
Bunun ışığında, öncelikle Orta Asya devletleri 
arasında 1992 yılında Devletlerarası Suların 
Kullanımı, Korunması, Ortak Yönetiminde 
İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Bu Anlaş-
ma ile Aral Gölü’ne ilişkin sorunların ortakla-
şa çözülmesi amaçlanmıştır. Devletlerarası Su 
Koordinasyon Komisyonu ise Anlaşma ile 
ilgili konuları yönetmek üzere bu Anlaşma 
çerçevesinde kurulmuştur. Aynı zamanda 
1993 yılında Aral Gölü ile Kıyı Alanı Sorun-
larının Ele Alınmasına, Çevrenin İyileşmesi 
ve Aral Gölü Bölgesinin Sosyal ve Ekonomik 
Kalkınmasının Sağlanmasına Yönelik Ortak 
Eylem Anlaşması imzalandı. Koordinasyonu 
yeni kurulan Aral Gölü için Devletlerarası 
Konsey (ICAS) tarafından, finansmanı ise beş 
ülkeyi kapsayan ve Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev tarafından ortaya 
atılan Uluslararası Aral Gölünü Kurtarma 
Fonu (IFAS) tarafından sağlanmaktadır. Aral 
Gölü krizi çözümünü hedefleyen uzun vadeli 
Kavram (Concept) ile kısa vadeli Program 
1994 yılında kabul edilmiştir. Aral Gölü 
Sorunlarının Ele Alınmasına ve Aral Gölü 
Havzasının Sosyo-Ekonomik Kalkınmasına 
Yönelik Ortak Eylem Anlaşması aynı beş 

bağımsız ülke tarafından 1996 yılında imza-
lanmıştır. ICAS ve IFAS, Aral Gölü Havzası 
Programını uygulamak üzere IFAS olarak 
birleştirilmiş ve Orta Asya ülkelerinin Başba-
kan Yardımcıları tarafından yönetilmiştir. An-
laşmanın ana hedeflerinden biri Aral Gölü’ne 
su girişini artırmaktır. Nisan 2009’da düzenle-
nen Orta Asya Devlet Başkanları Zirvesi çer-
çevesinde IFAS İcra Komitesi tarafından sınır 
aşan sular konularında bazı anlaşmalar ve me-
morandumlar kabul edilmiştir. Toplam mali-
yeti 2.5 milyar doları bulan üçüncü Aral Gölü 
Havzası Programı (ASBP-3) taslağı Zirve sı-
rasında hazırlanmış ve taslağın son nüshası 
2012 yılında kabul edilmiştir. Proje, tüm Orta 
Asya devletlerinin çıkarlarını göz önüne ala-
rak yerel halkın genel durumunun iyileştiril-
mesini hedeflemektedir. 
Ayrıca, 2015 yılı Kasım ayında Aral Gölü 
Havzasında İklim Değişikliği Etkilerinin A-
zaltılması ve Adaptasyon Programı, Dünya 
Bankası tarafından onaylanmıştır. Bu Prog-
ram, iklim değişikliği ile başa çıkmada bölge-
sel işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
Dünya Bankası tarafından finanse edilen pro-
jenin ilk aşaması başlangıçta Kırgızistan, Ta-
cikistan ve Özbekistan’da uygulanmak üzere 
planlanmıştır. İkinci aşamanın ise diğer Orta 
Asya devletleri olan Kazakistan ve Türkme-
nistan’da uygulanması düşünülmektedir. 
Bununla beraber, Dünya Bankası, Uluslararası 
Kalkınma Birliği’nden 38 milyon dolar değe-
rinde fon tahsisini onaylamıştır. Kırgızistan 
programın ilk aşamasının dışında tutulacak 
ancak Tacikistan’a 9 milyon dolar, Özbekis-
tan’a 14 milyon dolar ve diğer bölgesel faali-
yetlere 15 milyon dolar tahsis edilecektir. 
Orta Asya ülkeleri arasında su işbirliği saye-
sinde Aral Gölü’nü önceki haline getirme 
çabalarına rağmen, pek fazla ilerleme kayde-
dilememiştir. Bazı uzmanlar, başarısızlığın 
temel nedenlerden birinin, projelerin uygu-
lanması sırasında yaşanan bölgesel koordinas-
yon eksikliği olduğuna inanmaktadırlar. Su 
yönetim sistemini geliştirmek için Orta Asya 
devletlerine yardım eden çeşitli uluslararası 
kuruluşların bulunmasına rağmen, su yönetim 
yasalarını, mevzuatlarını ve projeyi sistematik 
şekilde yönetip, gözleyebilen ve uygulayabi-
len ortak bir merkez bulunmamaktadır. Giri-
şimlerin tekrarlanması sonucunda program-
ların etkinliğinin azalması ve fonların yetersiz 
dağıtımı zayıf uygulama sonuçlarına örnek 
olarak gösterilebilir. Sonuç olarak, Aral 
Gölü’nü yeniden canlandırmak için Orta Asya 
devletlerinin sınır aşan su konularında işbirliği 
yapmaları ve çabalarını koordine etmeleri 
büyük önem taşımaktadır.  



	

• Özbekistan Senatosu, hükümet sis-
teminde Meclisin rolünü artırmak 
için Meclis Kontrolüne Dair Kanunu 
kabul etmiştir. Senato’nun Mevzuat 
ve Adli Konularla İlgili Komitesi 
Başkanı Batır Matmuratov’a göre 
kanunun temel amacı, Anayasa ve 
kanunların gereklerinin yerine geti-
rilmesi konusunda meclis kontrolü-
nün uygulanmasına ilişkin tamam-
layıcı bir mevzuat sistemi oluştur-
mak ve kamu otoritelerinin verimli-
liğini artırmaktır. 

• Ukrayna Meclisi’nin üç büyük partisi 
Petro Poroşenko Bloku, Halk Cephe-
si ve Batkivshchyna (Anavatan), ye-
ni bir koalisyon kurmaya ve Meclis 
Başkanı Vladimir Groisman’ı yeni 
başbakan adayı olarak göstermeye 
karar vermişlerdir. 

• Orta Asya’ya yaptığı resmi ziyaret 
sırasında, Avrupa Güvenlik ve İşbir-
liği Teşkilatı (AGİT) Dönem Baş-
kanı ve Almanya Dışişleri Bakanı 
Frank-Walter Steinmeier, Özbekis-
tan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın si-
yasi liderleri ile yaptığı görüşmelerde 
AGİT bölgesinde terörle mücadele, 
bölgesel işbirliği ve ekonomik bağ-
lantı gibi AGİT çalışmalarının temel 
yönlerini tartışmıştır. 

• Washington’da düzenlenen Birleşmiş 
Milletler (BM) Nükleer Güvenlik 
Zirvesi sonucunda katılımcılar ortak 
Tebliğ’in yanı sıra BM’yi destekle-
me konusunda Eylem Planı’nı kabul 
etmişlerdir. 

• Temas Grubu’nun Ukrayna temsilci-
si Basın Sözcüsü Dari Olifer, Don-
bas’ta özerkliğini ilan eden Lugansk 
Halk Cumhuriyeti ile Lugansk böl-
gesinin Kiev kontrolü altında bulu-
nan kısmı arasındaki temas hattında  
yeni kontrol noktası, Zolotoye’nin 
açıldığını belirtmiştir. 

• Azerbaycan Savunma Bakanlığı 
Basın Sözcüsü Vakıf Dergahlı, 
Dağlık Karabağ bölgesinde temas 
hattındaki durumun büyük ölçüde 
kötüleştiğini bildirmiştir. Şu anda, ta-
raflar arasındaki çatışmalar Terter, 
Ağdere ve Fizuli bölgelerinde devam 
etmektedir. 

• Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya 
Hava Kuvvetleri ve Belarus Özel 
Kuvvet Birimlerinin, Rusya Merkezi 
Askeri Bölgesi’nde ortak tatbikata 
başladığını bildirmiştir. Bakanlığa 
göre, tatbikat çerçevesinde genel 
komuta altında farklı yönlerde görev 

alan iki tabur taktik grubu oluşturul-
muştur. 
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• Azerbaycan devlet petrol şirketi 
SOCAR, Petrol Taşları sahasında yer 
alan kuyunun devreye sokulması so-
nucunda ek olarak günlük 6900 ton 
üzerinde petrol ve 6.2 milyon metre-
küp doğal gaz üreteceğini belirtmiş-
tir. 

• Türkmenistan Petrol ve Doğal Gaz 
Bakanlığına göre, Malezya’nın Petro-
nas Carigali şirketi, Hazar Denizi’nin 
Türkmenistan’a ait kısmında bulunan 
Karagöl Deniz Batı sahasında ilk ku-
yu sondajına yakında başlayacaktır. 
Şu anda, Karagöl Deniz Batı sa-
hasından gaz arıtma tesisine doğru bir 
boru hattının inşası ile deniz kıyısında 
yer alan doğal gaz kara terminalinin 
inşası tamamlanmak üzeredir. 

• İran Limanlar ve Denizcilik Kuru-
mu’na göre, İran’ın Hazar Deni-
zi’ndeki limanlarında indirilen Hazar 
kıyı devletlerine ait petrol ürünlerinin 
sayısı, 2016 yılının ilk çeyreğinde 
önemli ölçüde azalmıştır. 2016 yılının 
ilk çeyreğinde İran’ın Hazar kıyısında 
bulunan Neka, Anzali, Fereidoon Ke-
nar ve Amirabad limanlarında indiri-
len petrol ürünlerinin sayısı 112.569 
ton iken, 2015 yılının aynı döneminde 
175.679 ton olmuştur. 

• Rus Gazprom ile Belçikalı şirket 
Fluxys, Avrupa’da küçük ölçekli 
LNG tesisleri pazarında işbirliği ko-
nusunda bir çerçeve anlaşması imza-
lamışlardır. Bu anlaşma, Avrupa ülke-
lerinde LNG alan terminaller, LNG 
yakıt ikmali siteleri ve LNG bunker 
altyapısı üzerinde ortak inşaat ve iş-
letme projelerinin uygulanması konu-
sunda tarafların işbirliği niyetini 
yansıtmaktadır. 

• Rus petrol boru hattı operatörü Trans-
neft’in Başkan Yardımcısı Sergey 
Andronov, 2016 yılında Çin’in, Rus 
petrolünün yaklaşık 27 milyon tonunu 
ithal etmeye hazır olduğunu doğru-
ladığını belirtmiştir. Andronov’a göre, 
16.5 milyon ton petrol, Skovorodino – 
Mohe boru hattı yoluyla teslim edile-
cektir. 7 milyon ton petrol Kazakistan 
üzerinden iletilecek ve yaklaşık 3.5 
milyon ton ise Kozmino limanı üze-
rinden hükümetlerarası anlaşma kap-
samında ihraç edilecektir. 

• Ermenistan Enerji Bakanı Levon 
Yolyan, İran’ın, İran sınırı 
yakınındaki Megri ve Agarak adlı iki 

Ermeni şehrine, gaz dağıtımını finan-
se etmeye tekrar başlama niyetinde 
olduğunu belirtmiştir. 2013 yılında 
askıya alınan proje, İran hükümeti ta-
rafından 2 milyon dolar hibe harcana-
rak finanse edilecektir. 

• Azerbaycan devlet petrol şirketi 
SOCAR Başkanı Rövnag Abdulla-
yev, Güney Gaz Koridoru (SGC) pro-
jesi hissedarlarının, 2016 yıl sonundan 
önce, projeyi finanse etme amacıyla 
uluslararası finans kuruluşlarından 20 
yıllık bir süre için çok düşük faizle ek 
2 milyar dolar elde etmeyi plan-
ladıklarını açıklamıştır. 

• Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’na 
göre, Aşkabat’ta düzenlenen Türkmen 
– Rus İş Forumu çerçevesinde Türk-
menistan ve Rus şirketleri ve ekono-
mik kuruluşları arasında inşaat ve 
tarım alanlarında ikili işbirliği anlaş-
maları imzalanmıştır. 

• Rus Ulusal İstatistik Kurumu Rosstat, 
ülkenin GSYİH’sının 2014 ile karşı-
laştırıldığında 2015 yılında %3.7 ora-
nında azaldığını bildirmiştir. Rusya’ 
nın GSYİH’sı 2015 yılında cari fiyat-
larla 80.8 trilyon ruble ($1.2 trilyon 
dolar) olmuştur. 

• Kazakistan Ulusal Ekonomi Ba-
kanlığına Bağlı İstatistik Komite-
si’ne göre, 2016 yılının Ocak-Mart 
döneminde tüketici enflasyonu %3 
olmuştur. Gıda fiyatları, gıda-dışı fi-
yatlar ve ücretli hizmetler sırasıyla 
%3.2, %2.6 ve % 3.1 artmıştır.  

 

Toplum ve Kültür 
• Türkmenistan Meclisi, düzenli olarak 

yapılan meclis toplantısında din öz-
gürlüğü ve dini örgütlerin faaliyet 
özgürlüğü ile ilgili bir kanun kabul 
etmiştir. Bu Kanun, din ve inanç öz-
gürlüğünü garanti altına alarak dini 
görüşleri ne olursa olsun her bireyin 
eşit haklara sahip olmasını kesin 
hükme bağlamaktadır. 

• Rus Hükümeti, Kırgızistan’ın Isıkgöl 
eyaletindeki üretim endüstrilerinin ge-
liştirilmesini hedefleyen Birleşmiş 
Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgü-
tü’nün projesi için 2 milyon dolar tu-
tarında yardım fonu tahsis etmiştir.    

• Reşetnev Bilgi Uydu Sistemleri 
Şirketi Başkanı Nikolay Testoyedov, 
Glonass uydu nevigasyon sisteminin 
yer kontrol sistemi testinin tamam-
landığını bildirmiştir. Glonass, geze-
gen çevresindeki yer, deniz ve hava 
cisimlerine hız verileri ve gerçek 
zamanlı konumlandırma sağlama yo-
luyla ABD Küresel Konumlandırma 
Sistemine (GPS) alternatif oluşturan 
bir uydu nevigasyon sistemidir. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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