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AB Liderleri Ne Karar Aldı? 

Zirveden tam olarak öngördüğüm gibi bir sonuç çıktı. Yumuşak yaptırımlar ve
erteleyici takvim. .

Olayların arka planı

Doğu Akdeniz ve AB yaptırımları gündeminin öncesini özetlemek gerekirse;

Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz faaliyetleri nedeniyle 2019
Kasım ayında yaptırımlar için yasal çerçevede uzlaşmıştı. Bu çerçevede yaptırım
listesinin sonradan belirlenmesi kararlaştırılmıştı. Ve tansiyonun sürmesi
sonucunda 2020 Şubat ayında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki
yöneticisi yaptırım listesine alınmıştı. 

Sabaha karşı kabul edilen AB Liderler Zirvesi kararında neler var?

AB, esasen Türkiye’ye aşamalı yaptırım kararı almış oldu. 2021 ise transatlantik
senkronizasyon nedeniyle farklı bir yıl olacak gibi görünmekte.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle yeni kısıtlayıcı önlemlerle ilgili
ek listeler hazırlanması kararlaştırıldı. Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle
bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım listesinin genişletilmesi isteniyor. 

AB Dışişleri en geç Mart ayına kadar Türkiye'ye karşı izlenecek yol konusunda
seçenekler ve mevcut yaptırımların kapsamının genişletilmesinin de yer alacağı bir
rapor hazırlayacak. Bu rapor Mart ayında yapılması planlanan AB liderler zirvesinde
ele alınacak. 

Kararda "Türkiye'nin tek taraflı eylemler ve provokasyonlarda bulunmasından ve
AB'ye yönelik söyleminden üzüntü duyulduğu” not edilerek Oruç Reis'in geri
çekilmesine rağmen Doğu Akdeniz'de "tek taraflı ve provokatif eylemlerin devam
ettiği” ifade ediliyor.

Kararda ayrıca Kuzey Kıbrıs'ta Maraş bölgesinin "tek taraflı olarak" kısmen yaya
trafiğine açılmasını da kınadı. Kıbrıs'ta çözüm için BM himayesinde müzakerelere
en kısa zamanda başlanması talebi ifade edildi.
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AB'nin kendi tabiri ile "sopa/havuç" yaklaşımında yaptırımlar, "sopa" olarak ortaya
çıkarken, "havuç" olarak da Türkiye ile "pozitif gündeme geri dönülmesi” isteği yer
alıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tutumunu değiştirmesi durumunda ekonomik ve
ticari ilişkilerin geliştirilmesi, üst düzey siyasi diyalog gibi konular sunuluyor. Pozitif
gündem muğlak bir kavramdır. Türkiye-AB ilişkilerinde yegane pozitif gündem
müzakere başlıklarını açmak, entegrasyonu güçlendirmek, vize serbestisinde ciddi
ve hızlı adımlar atmak, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin başlatılması gibi somut
ilerleme konularıdır. AB tarafında en azından AKP iktidarı döneminde bu yönde bir
irade görülmemekte.

AB liderleri ayrıca Suriyeli sığınmacılara yönelik AB yardımları yoluyla Türkiye'ye
desteğin sürdürülmesine hazır olunduğunu da not etti kararda. Görüleceği gibi
mülteci meselesi eskisi kadar olmasa da, hala AB için önemli.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise Avrupa Komisyonu ve AB Dışişleri'nden ekonomik
ve ticari ilişkilerin durumunun incelenmesini ve rapor hazırlanmasını istemişler. Bu
da ekonomik ve ticari yaptırımlar için ön hazırlık anlamına gelir. 

AB Zirvesi'nde bir kez daha Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın eli boş kaldı. Talep ettikleri  
"sert yaptırımlar ve silah ambargosu" ise AB liderler zirvesinde destek bulmadı.
Fakat unutmamak gerekiyor ki süreç yine de Yunanistan ve G.Kıbrıs'ın lehine,
Türkiye'nin aleyhine işliyor. 2021'de ABD yönetimi üzerindeki, güçlü Rum Lobisi
etkisi Avrupa'daki ile birleşirse bambaşka sonuçlar da ortaya çıkabilir. 

AB liderlerinin kararda Türkiye'ye karşı izlenecek yol konusunda 20 Ocak'ta göreve
başlayacak yeni Amerikan yönetimi ile istişare etmek istediğini not etmesi de
dikkatleri çekiyor.

Mevcut ABD Başkanı Trump'ın Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını içeren paketi
imzaladığı duyumunu Bloomberg ajansı dün gece geç saatte haberleştirdi.

Doğruysa bunun anlamı, Trump'ın giderken "yakın dostu" Erdoğan'a bir armağan(!)
vererek ayrılıyor olduğudur. Sebepleri Pompeo ile iktidar arasında, Trump'ın seçimi
kaybetmesinden bu yana yaşanan gerginliklerde aranabilir. Pompeo'nun aylardır
Türkiye'ye yaptırım için Avrupa'da temaslarda bulunduğunu da not etmek gerekir.

2021 yılında ABD'de Biden'ın başkan olması ile ABD nispeten geleneksel Amerikan
dış siyasetine geri dönmesi bekleniyor. Bu da Avrupa Birliği ile AB'nin, Trump
döneminde yerle bir olan transatlantik bloğu yeniden inşaa etmesi sonucunu
doğuracak. Karardaki referansa da yansıdığı gibi AB ve ABD arasında yeni bir
senkronizasyon yaşanacak. 

Merkel'in de görevinin bitip, oyun dışı kalması ile oluşacak tablo AB içinde frene
basan kimsenin kalmayacağını gösteriyor. Martın sonu kışa dönebilir.
Cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk'ün akılcı, gerçekçi ve barışçı bir dış politika
vizyonunu 21. yy'a uyarlamaya her zamankinden fazla ihtiyaç olan bir dönemdeyiz.
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