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İran’ın Urmİye 
Gölü SorUnU

Iran’s Lake Urmia Problem 

Tuğba evrim maDen

Gölün kurumaya başlaması, İran ve çevre ülkeler için endişe verici bir durum 
yaratmıştır. 2011 yılı Ağustos ve Eylül aylarında Tebriz ve Urmiye’de protestolar 

gerçekleşmiştir. Bulunduğu coğrafyada Aral gölü örneğinin de olması, gölün 
kurumadan kurtarılması için İran’ı ve diğer devletleri harekete geçirmiştir.
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ABSTRACT
Drying up of the Lake Urmia which is located in northwestern Iran and is the third largest saltwater lake 
on earth frequently comes to the forefront in water-related news since 2011. Especially the impact of the 
Lake’s shrinkage on Azeri population in the region in social and economic terms added also a political di-
mension to the existing environmental problem. The total area of the Lake Urmia located in northwestern 
Iran ranged between 4750-6100 km2 before the shrinkage. The fact that annual precipitation remained 
below the average for many years and also the excessive use of waters feeding the Lake led to its shrinkage by 
a third. In the region with the example of Aral Sea, the current situation of the Lake Urmia causes concern 
about the future of the Lake.
Keywords: Iran, Lake Urmia, Drought, Water Shortage, environmental disaster

Son beş yıl içerisinde İran’da su konusunda tehlike çan-
ları çalmaya başladığı gündemde sıkça yerini almakta-
dır. Yağış oranlarının düşmesi, son dönemde yaşanan 

kuraklıklar ve gün geçtikçe artan su talebi bu sorunun te-
meli olarak gösterilmektedir. Bununla birlikte su kaynakla-
rının kötü yönetimi de su kaynakları üzerinde ayrı bir baskı 
oluşturmaktadır. Su kaynaklarının büyük bir kısmını sulama 
amacıyla kullanan İran, bu sektöre tahsis ettiği suyun yüzde 
65’in ise su kaynaklarını yanlış yönettiği için heba etmekte-
dir.

İran, 1,648 milyon kilometrekare yüzölçümü ile dünya-
nın en kurak bölgelerinden birinde yer almaktadır. Ortalama 
yıllık yağış oranı 252 mm’dir. Bu rakam dünya yağış ortala-
masının üçte biridir. Mevcut iklimsel şartlar içerisinde bu 
yağışın 179 mm’si yani yaklaşık yüzde 71’i buharlaşmaktadır. 
Fakat İran’ın gerçekleşen ortalama buharlaşma oranı yılda 
1500 mm ile 2000 mm arasında değişmektedir. Bölge iklim 
farklılıklarının sıkça gözlendiği ülke coğrafyasında hem en-
lem hem de yükseklik farklılıkları bu durumu etkileyen un-
surlardır. Yağış oranlarını da ülke coğrafyasında farklı değer-
lerde görülmektedir

Temmuz 2013’de, İran Eski Tarım Bakanı Issa Kalantari’nin 
açıklaması ile yukarıda bahsi geçen İran’ın su kaynakları açı-
sından çekeceği öngörüsü sıkıntının büyüklüğünü ortaya 
koymaktadır. Issa Kalantari açıklamasında önümüzdeki 30 
yıl içerisinde İran’ın çöle dönüşeceğini belirtmiştir. Özel-
likle yeraltı sularının yoğun kullanımı yeraltı su seviyesinde 
düşümlere neden olmuş ve yağışların yetersizliği ile yeraltı 
suyunun beslenemez hale gelmiştir. Su sıkıntısının yaşandığı 
bu süreçte İran’da büyük su kütlelerinde büyük miktarda su 
kayıpları ve yüzey alanlarında küçülmeler meydana gelmek-

tedir. Gündemde kurumaya başlaması nedeniyle sıkça yer 
alan Urmiye Gölüyle birlikte, Bakhtegan, Tashak, Parishan 
ve diğer küçük göllerinde kurumaya başlaması durumun va-
hametini ortaya koymaktadır.1

Urmiye gölü de bu su kütleleri arasında en önemlilerin-
den bir tanesidir. Son iki yıldır Urmiye gölünün yok olma 
tehlikesi yaşadığı ve gün geçtikçe göl yüzey alanında ve de-
rinliğinde azalma meydan geldiği rapor edilmektedir.

Urmiye Gölü

2011 yılının yaz aylarında, İran’ın kuzeybatısında yer alan 
ve dünyanın üçüncü, Ortadoğu’nun en büyük gölü olan Ur-
miye gölünün küçülmeye başlaması gündemde yer almaya 
başlamıştır. Urmiye Gölü, suyun en çok olduğu dönemlerde 
kuzeyden güneye 140 km, doğudan batıya 85 km ölçülerine 
sahiptir. 23 Haziran 1975 yılında Ramsar Sözleşmesine göre 
uluslararası öneme sahip sulak alanlar listesine dahil edil-
miş, 1976 yılında ise İnsan ve Biyosfer programı çerçevesin-
de hazırlanan Biyosfer Rezervleri listesinde yerini almıştır. 
Endemik türlerinde bulunduğu göl ve çevresi, göçmen kuş-
lar içinde mevsimsel bir yaşam ortamıdır. Yaklaşık 200 çeşit 
kuş türünün kayıt edildiği göl, ekolojik değerinin yanında 
bölgede yaşayan 6,4 milyon insan için de tarım kaynağıdır. 
Gölün tahmini alanı 6100 (610,000 hektar) kilometrekare-
dir. 1995 sonrası suların çekilmeye başlaması ile gölün yüzey 
alanı 2011 yılı Ağustos ayı verilerine göre 2366 kilometreka-
redir. Sığ olan gölde 1995-2011 yılları arasında su seviyesi 7 
metre düşmüştür.2

 UNEP’in çalışmalarına göre gölün küçülme nedenleri; 
iklim değişimi (%65), gölü besleyen sular üzerine yapılan ba-
rajlar ve yukarı kıyıdaşlar için saptırılan sular (%25), bölge-



İ NCELEME

100     A R A L I K  2 0 1 3 / C İ L T :  5 / S A Y I :  6 0   

WWW.ORSAM .ORG .TR

ye düşen yağış oranının azalmasıdır (%10). Gölün tuzluluk 
oranı normal şartlarda bir litrede 130-160 gram seviyesinde 
seyrederken, kurumanın başlaması ile bu oran bir litrede 330 
gram seviyesine kadar ulaşmış ve gölde tuz konsantrasyonu 
artmıştır. Bu tuzluluk oranı deniz suyunun sekiz katına teka-
bül etmektedir. Tuzluluğun artması bölgede var olan ekosis-
teme de zarar vermeye başlamıştır.

Azeri nüfusun yoğun olduğu Tebriz ve Urmiye kentle-
rinin ortasında yer alan gölün kurumaya başlaması, İran’da 
ve çevre ülkelerde özellikle Azerbaycan’da endişe verici bir 
durum yaratmıştır. Doğu ve Batı Azerbaycan vilayetlerinin 
ortasında yer alan Urmiye gölünün bulunduğu bölgenin nü-
fusu Azeri’dir. Bölge de yaşayan halk gölün kurumasında ön-
celikli olarak gölü besleyen 20 akarsu üzerinde baraj yapan 
İran hükümetini sorumlu tutmaktadır. 13 milyon insanın 
yaşadığı bölgede gölün kuruması durumunda çevrede bulu-
nan sekiz kentin altısının tahrip olacağı ve tuzla kaplanacağı 
bilim adamlarınca ifade edilmiştir.3

Kurtarma Çabaları

Gölün kurumaya başlaması, İran ve çevre ülkeler için endi-
şe verici bir durum yaratmıştır. 2011 yılı Ağustos ve Eylül 
aylarında Tebriz ve Urmiye’de protestolar gerçekleşmiştir. 
Bulunduğu coğrafyada Aral gölü örneğinin de olması, gölün 
kurumadan kurtarılması için İran’ı ve diğer devletleri hare-
kete geçirmiştir. İranlı yetkililer gölün kurumaya başlama-
sının ana nedeni olarak kuraklığı göstermiştir. Yıllık yağış 
oranlarında meydana gelen düşme ve gölü besleyen suların 
derive edilmesi de diğer nedenler olarak sıralanmıştır. İran 
gölde meydana gelen küçülmeyi durdurmak için öncelikle, 
Aras nehrinden ilk altı ay içinde su pompalamayı planla-
mıştır. Devamında ise gölü kurtarmak için 900 milyon dolar 
tahsis etmiş ve diğer havzalardan da su transfer etmeyi plan-
lamıştır. Gölü besleyen sular üzerinde inşa edilecek baraj 
projesini de durdurmayı planladığını ilan etmiştir.4 Ayrıca, 
gölün kurtulması için, sulama, içme ve sanayi için kullanılan 
su miktarının düşürülmesi önermiştir. Ayrıca, İran, planları 
dahilinde olan Aras nehri, Hazar denizi ve Basra Körfezi-
Umman denizi havzasından da su transferi yapmayı öner-
miştir.

Eylül 2012’de, İran Batı Azerbaycan Bölgesi Çevre Birimi 
Başkanı, gölün yüzde 70 oranında kuruduğunu ifade etmiş-
tir. Yetkililer yukarıda da belirtildiği gibi gölü kurtarmak için 
bazı önlemler alındığını ayrıca bulut tohumlama, daha az ve 
daha az etkin su kullanımını sağlayan yeni sulama metotları 
uygulanmaya çalışıldığını fakat bu sürecin yavaş ilerlediği-
ni ifade etmişlerdir. Gölü kurtarmak için finans yetersizliği 
de dile getirilen ayrı bir sorundur. Son bilgilere göre gölün 
300.000 hektarı yoğun tuzlu susuz bir alandır. Verilen ra-
kamlara göre gölün kurtarılması için yılda 3,1 milyar metre-

küp su gerekmektedir. Bu rakam gölün sürdürülebilir ekolo-
jik fonksiyonları yerine getirebilecek bir miktardır.5

İran, Aralık 2012’de, 2010 yılında lanse ettiği, kuraklıktan 
muzdarip olan Urmiye gölüne, Aras Nehri’nden 600 milyon 
metreküp su aktarmayı planladığı ve yaklaşık maliyeti 1,2 
milyar ABD doları olan projeyi tekrar gündeme getirmiştir.6

UNDP, İran’a gün geçtikçe küçülen Urmiye gölü ile ilgili 
kurtarma çalışmalarında bulunabilmesi için 135 milyon ABD 
doları tahsis etmiştir.7 Gölün kuruması ile ortaya çıkacak tuz 
kütleleri, toz bulutları ile komşu havzalara taşınıp ve çevre-
de yer alan su ve toprak kaynaklarına zarar verebilecektir. 
Ayrıca, gölün kuruması İran ve komşu ülkelerin ekonomik, 
ekolojik, hidrolojik dengesini bozacaktır. Gölün kurtarılma-
sı için yapılan öneriler kıyıdaş ülkelerin de su kaynaklarını 
etkileyeceği için, gölün hidrolojik ve ekolojik sorunu komşu 
ülkelerin ilişkilerini de etkileyen bir duruma gelecektir. 

Urmiye Gölü Kurtarma Planı: Aras Nehrinden Su 
Aktarımı

Su transferinin gerçekleştirilmesinin planlandığı Aras nehri, 
Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve İran’ın kıyıdaş olduğu 
sınıraşan bir nehirdir. İran-Ermenistan, İran-Azerbaycan 
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arasında sınır da oluşturan Aras nehri ile ilgili olarak İran 
her iki kıyıdaş ülkeyle ayrı ayrı suyun kullanımına ilişkin ikili 
anlaşmalar imzalamıştır. Bu anlaşmalara göre Aras nehri su-
ları kıyıdaşlarca yüzde 50 oranında kullanılmaktadır.8

Kura-Aras nehri havzası, yaklaşık 290 bin kilometre bü-
yüklüğündedir (1) ve havzanın yüzde 65’i Kafkas ülkelerinin 
sınırları içerisindedir. Havzanın yüzde 31,5’i Azerbaycan’da, 
yüzde 18,2’si Gürcistan’da, yüzde 15,7’si Ermenistan’da, yüzde 
19,5’i İran’da ve yüzde 15,1’i Türkiye sınırlarında yer almak-
tadır. Türkiye’nin kuzeyinde doğan Kura nehri Gürcistan’a 
ardından Azerbaycan’a geçer, devamında Türkiye’den doğan 
Aras nehri ile Azerbaycan içerisinde Hazar Denizi’ne dökül-
meden 150 km önce birleşmektedir. Bulunduğu bölge için 
önemli bir su kaynağı olan Kura ve Arsa nehirlerinin yıllık 
ortalama debileri sırayla 0,575 milyar metreküp ve 0,21 mil-
yar metreküptür.9

İran, Urmiye gölünü kurtarmak amacıyla geliştirdiği 
planda Azerbaycan ile imzaladığı anlaşma gereğince kendi 
payına düşen yüzde 50’yi kullanabilecektir. Gölü kurtarmak 
için bu miktarın yetmeyeceğini belirten yetkililer ikinci bir 
alternatif arayışı içine girmişlerdir. Aras nehrine bağlı olan 
Azerbaycan ise su transferi konusunda bilgi sahibi oldukla-
rını ama resmi bir başvuru olmadığını belirtirken, İran’ın bu 

proje dahilinde kendilerini bilgilendirmesi ve koordinasyon 
içinde olması gerekliliğini dile getirmiştir. Bu proje ile bir-
likte kalite problemine odaklanılan Aras-Kura havzasında, 
özellikle iki ülke arasında gelişecek olan suyun miktarı ve 
tahsisine ilişkin müzakereler ön plana çıkacağı düşünülmek-
tedir.

İran Enerji Bakanlığı’na bağlı Sınıraşan Nehirler ve Pay-
laşılan Su Kaynakları Dairesi Genel Müdürü Jabbar Vatan-
fada yaptığı açıklamada, Azerbaycan’la yapılacak görüşme-
ler ve anlaşmalar sonucu bu planın uygulanabileceğini ve 
Azerbaycan’ın Aras nehrinden Urmiye gölüne su transferine 
hem çevre hem de iyi komşuluk adına destek olacağını, um-
duklarını belirtmiştir. Azerbaycan ise bu planla ilgili olarak 
herhangi bir karar varılmadığını, su kaynakları açısından 
zengin olmayan Azerbaycan’ın, ülke çıkarları doğrultusunda 
bir karara varacağını belirtilmiştir.

Bu süreçte, Aras nehri üzerinde Ermenistan ile ortak 
yapılması planlanan ve İran-Ermenistan sınırı üzerinde yer 
alacak olan Meghri barajının plana etkisi gündeme getiril-
miştir. Jabbar Vatanfada, bu konuya ilişkin olarak barajda 
hidroelektrik güç üretileceği ve bunun da su miktarına etki 
etmeyeceğini, dolayısıyla Urmiye gölüne su aktarım projesi-
ni de etkilemeyeceğini belirtmiştir.

İran Hazar Denizi Su Transferi Projesi

Bilindiği gibi İran işletme halinde olan havzalararası su 
transferleri projelerinde 2,110 milyon metreküp su taşımak-
tadır. Nisan 2012’de İran’ın Hazar Denizi’nden İran’ın mer-
kezinde bulunan Simnan şehrine sulama ve içme amacıyla 
kullanılmak üzere su transferi yapacağı gündeme gelmiştir. 
Yaklaşık 1,5 milyar dolar maliyeti olacak bu projede desali-
nasyon tesisi ve boru hatları da inşa edilecektir. İlk aşama-
da inşa edilecek ilk desalinasyon tesisinde yılda 200 milyon 
metreküp su inşa edilecek 500 km uzunluğunda boru hattı 
ile taşınacaktır. Tüm aşamalar tamamlandığında toplam 500 
milyon metreküp su Hazar denizinden İran’ın merkezine, 
Kebir çölüne transfer edilecektir.10

Bazı milletvekilleri o dönem İran Cumhurbaşkanı olan 
Mahmud Ahmedinejad’a, Urmiye gölünü kurtarmak yerine 
maliyeti yüksek olan bu projenin neden yapıldığına dair so-
rularını yöneltmişlerdir. Dönemin İran Enerji ve Su Bakan 
yardımcısı Mohammad-Reza Attarzadeh, konuşmasında 
Hazar Denizi’nden İran’ın merkezinde yer alan üç bölgeye su 
transfer edileceğini ve projenin ilk ayağı olarak da Mazanda-
ran vilayetinin başkenti Sari şehrine, devamında da Simman, 
Kum, Kaşan ve Isfahan’a da su taşıyacaklarını belirtmiştir. 
2011 yılının sonlarında kurumaya başlayan Urmiye Gölü ile 
ilgili olarak da milletvekili Soleiman Zaker, İsfahan’a 2,5 mil-
yar metreküp su transferi edilirken, Urmiye gölüne su trans-
fer etmek için de bir fon tahsisi etmek üzere meslektaşlarına 
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çağrıda bulunmuştur. İran, 2011 yılı Ekim ayında Urmiye gö-
lünü korumak için 900 milyon doların tahsisini onaylamıştır. 
Fakat Aras nehrinden su transferinin yeterli olmayacağı ön-
görüsü ile Aras nehri dışında, havzaya İran’ın Kürdistan böl-
gesinden de su aktarmayı düşündüğünü ve su transferinin 
yanı sıra İran, Urmiye gölü yakınında inşa edilmeye başlanan 
barajın inşasını durdurduğunu beyan etmiştir.11

Gölün kurtarılması amacıyla iki yıldır çalışmalar yapan 
İran, tam anlamıyla kurtarma faaliyetlerine başlayamamıştır. 
Eylül 2013’de İran Enerji Bakanı Hamid Chitchian, Urmi-
ye gölünü besleyen nehir kolları ve havzası üzerinde baraj 
yapmaya son verdiklerini açıklamıştır. Yaklaşık 80 barajın 
yapılmaya devam edildiği Urmiye gölü çevresinde, hidrolik 
elektrik üretmek için planların revize edildiği ve gölü koru-
mak için sulama metotlarında değişiklik yapacakları belir-
tilmiştir. Havzada yapılacak baraj projelerinin durdurulacağı 
2011 yılından beri dile getirilmektedir. Ama alınan bilgiler 
ışığında projelerin durdurulmadığı da görülmektedir.

Bununla birlikte, İran’ın Batı Azerbaycan vilayeti Çevre 
Kurumu Başkanı Hassan Abbasnejad, Aras nehrinden Ur-
miye gölüne su aktarma projesinin 27 Temmuz’da başladığı-
nı ama bu projenin asıl hedefinin tarımı kalkındırma, turizm 
ve yaklaşık 22 şehir ve 286 köyün su ihtiyacını karşılamayı 

planladığını ifade etmiştir. Buna ek olarak da projenin, Ur-
miye gölünün ihtiyacı olan su miktarını da karşılayacağını da 
belirtmiştir. Ayrıca, proje içerisinde ekili alanlarda modern 
sulama tekniklerinin uygulanacağını da ek bilgi olarak ver-
miştir. 1995 yılında küçülmeye başlayan Urmiye gölü ile ilgi-
li yaklaşık 24 projenin uygulandığını belirten Abbasnejad’ın 
sözlerinden, Aras’tan su transferi projesinde Urmiye gölü-
nün kurtarılmasının bir bahane olduğu asıl amacın sulama 
olduğu düşünülmektedir.12

Değerlendirme

3 Ağustos 2013 tarihinde göreve başlayan İran Yeni Cum-
hurbaşkanı Hasan Ruhani, seçim sürecinde Urmiye gölünün 
kurtarılmasının projeleri içerisinde öncelikli olduğunu be-
lirterek dikkatleri üzerine çekmiştir. Seçilmesiyle birlikte, 19 
Ağustos 2013 tarihinde Ruhani, Urmiye gölünü kurtarmak 
için Enerji Bakanı Başkanlığında bir çalışma grubu kurmuş-
tur.13

Bunun devamında, İran Cumhurbaşkanı, 29 Ekim 2013 
tarihinde su kaynakları için toplanan yüksek konseyde su 
kaynaklarını korumak ve etkin kullanımını sağlamak için 
“Ulusal Su Koruma Planının” çizilmesi gerektiğini ifade et-
miştir. Bakanlar ve yüksek düzeyli bürokratların yer aldığı 

Eylül 2013’de İran Enerji Bakanı Hamid Chitchian, Urmiye gölünü besleyen 
nehir kolları ve havzası üzerinde baraj yapmaya son verdiklerini açıklamıştır.
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toplantıda ayrıca, İsfahan ve Meşhed kentlerinin içme suyu 
durumu, son dönemlerde üzerinde yapılacak barajlar ne-
deniyle tartışmalara neden olan Karun nehrinin su kalitesi 
ve Huzistan eyaletinde nehir üzerinde yer alan 2013 yılın-
da açılan ve ikinci fazı 2015 yılında tamamlanınca İran’ın en 
yüksek toprak dolgu barajı olacak Yukarı Gotvand Barajı da 
görüşmelerde yerini almıştır.14

Ruhani, toplantıda su sorununun milli irade ile çözülmesi 
gerektiğini dile getirmiş ve ilgili tüm kurumların ve bürok-
ratların bu süreçte görev alması gerektiğini belirtmiştir. Ru-
hani, su kaynakları yönetimi içerisinde söylemleri ile yeni bir 
atılım içinde olduğu göstermektedir. Bununla birlikte, Ruha-
ni, ülkede su hukukunda da değişimler gerçekleştirilmesinin 
gerekli olduğunu ve yanlış su kullanımı ile ilgili yaptırımların 
arttırılması gerektiğini belirtmiştir. Buna ek olarak su yöne-
timi içerisine STK’lar ve kullanıcıların da dahil olması yeni 
yönetim anlayışını güçlendireceği düşünülmektedir.

 Her ne kadar yeni ulusal su koruma planı toplantısında 
Urmiye gölünde ziyade Karun nehri üzerine odaklanılmış 
olsa da, Ruhani’nin seçim öncesi ve sonrası izlediği Urmiye 
politikasının göz önünde bulundurursak yeni plan içerisi-
ne dahil edileceği öngörülmektedir. Önümüzdeki günlerde 
İran’ın su meselesinde birden fazla cephede mücadele ede-
ceğini varsayarsak, İran, bir yandan yaşanan su kıtlığı, enerji, 
gıda ve su ihtiyacı talebini karşılama çabası, bir yandan da 

hem ulusal hem bölgesel etkileriyle küresel bir sorun haline 
gelebilecek Urmiye gölü sorunuyla karşı karşıyadır. 

Enerji, gıda ve su talebini karşılamak için barajlar inşa 
eden ve su transfer eden İran, Urmiye gölünü kurtarmak 
için o bölgede gölü besleyen nehirler üzerinde yaptığı de-
polamaları minimuma indirmesi, yaklaşık üç yıldır belirttiği 
inşa edilecek baraj projelerini de iptal etmesi gerekmekte-
dir. Mevcut sorunların çözümü birbiri ile zıt düşmektedir. 
Bu sebeple İran’ın sorunlar arasında bir öncelik sıralaması 
yapması gerekmektedir. 

Urmiye gölü çözüm sürecinde İran’ın tek başına kalma-
yacağı da öngörülmektedir. Halihazırda UNDP’nin desteğini 
alan İran’la Urmiye konusunda Japonya da teknik bir işbir-
liği sürecine girmek istemektedir. BM resmi bildirimlerine 
göre bölge halkının yaşamını sosyal, ekonomik, çevresel bo-
yutlarıyla etkileyen Urmiye gölünün yüzde 70 oranında kü-
çülmüştür. Yüzölçümü 2000 km2’ye düşen Urmiye gölünün 
kuruması, İran ve komşu ülkeleri ekonomik, ekolojik, hidro-
lojik olarak etkileyecektir. Gölün kuruması ile ortaya çıkacak 
tuz kütleleri, toz bulutları ile komşu havzalara taşınacak ve 
çevrede yer alan su ve toprak kaynaklarına zarar verecektir. 
Gölün bu durumu ve etkileri ile bölgesel bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır ve gölün kurtarılma sürecinde komşu 
ülkelerin de teknik ve ekonomik işbirliği gerekmektedir. 


