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BAE, Mısır ve Ürdün ile
başlayan normalleşme
sürecinin etkisi, Bahreyn’in de
11 Eylül 2020’de bu sürece
dâhil olacağı açıklaması ile
genişlemeye devam
etmektedir. Bu süreç İsrail’in
bölgede artan siyasi etkisi
olarak görülürken; bu sürecin
ekonomik olarak da İsrail’e
önemli kazanımlar sağlayacağı
savunulmaktadır.

ürkiye karşıtlığı üzerine
inşa edilmiş dış politika-
ları ile dikkat çeken, Bir-

leşik Arap Emirlikler’nin (BAE)
başını çektiği ülkeler, İsrail ile gü-
nümüze kadar yürüttükleri ikili
ilişkilerini “normalleşme süreci”
adı altında kamuoyu önünde de-
vam ettirme kararı almıştır. BAE,
Mısır ve Ürdün ile başlayan nor-
malleşme sürecinin etkisi, Bah-
reyn’in de 11 Eylül 2020’de bu
sürece dâhil olacağı açıklaması ile
genişlemeye devam etmektedir.

Bu süreç İsrail’in bölgede artan
siyasi etkisi olarak görülürken; bu
sürecin ekonomik olarak da İsrail’e
önemli kazanımlar sağlayacağı sa-
vunulmaktadır.

2020 yılı içerisinde yaşanan ko-
ronavirüs salgını ve beraberinde
getirdiği petrol fiyat şokları ile
bölge ekonomileri çifte şok ile
karşı karşıya durumdadır. Fitch
Ratings, Suudi Arabistan’ın kredi
notunu A seviyesi olarak teyit
ederken ülkenin kredi not görü-
nümünü durağandan negatife çe-
virdiğini açıklamıştır. Bunun ne-
deni olarak koronavirüs salgını ve
düşen petrol fiyatları ile hızlanan
ülkenin mali ve ödemeler dengesi
bilançosunda devam eden zayıf-
lamayı işaret etmiştir. Öte yandan
BAE Merkez Bankası’nın yayım-
ladığı son raporda, salgın nedeniyle
bu yıl için beklenen %3,6 oranın-
daki küçülmenin de üzerinde
%5,2’lik bir düşüş yaşanacağı be-
lirtilmiştir. Bu küçülmenin, bölgesel
ticaret, turizm ve ulaşım merkezi
olan ülke ekonomisinin dünya ge-
neli seyahat kısıtlamalarından,
üretimde tedarik zincirindeki ke-
sintilerden, ihracatın sınırlı olarak
gerçekleşmesinden ve iç talebin
baskılanmasından kaynaklı oldu-
ğuna yer verilmiştir. 
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Bahreyn ise salgından etkilenerek
yılın ikinci çeyreğinde %8,9 kü-
çülmüştür. Ülkenin hamisi olan
Körfez ülkelerine her açıdan bağ-
lılığı Bahreyn’in salgın kısıtlama-
larından çok fazla etkilenmesine
neden olmuştur. Ülkedeki otellerin
ve restoranların faaliyetleri geçen
yılın aynı dönemine göre %61,3
düşmüştür. S&P ise bu ayki ülke
raporunda Bahreyn’in bu yıl %5
küçüleceği öngörüsünü paylaşmış-

tır. IMF de Bahreyn’in 2019 yılında
%10,6 olarak gerçekleşen bütçe
açığının bu yıl %15,7 oranında
olacağı tahmininde bulunmuştur.
Bu nedenle mevcut konjonktürde
Bahreyn’in ekonomik bağımlılığı-
nın artacağı ve ilerleyen yıllarda
Körfez ülkelerine her açıdan daha
fazla angaje olacağı öngörüsü ileri
sürülebilir. Dolayısıyla ülkenin
normalleşme sürecine dâhil olma-
sını bu minvalde okumak yanlış

olmayacaktır. Bunun yanında, yu-
karıda sıralanan ekonomik geliş-
melerin normalleşme sürecinin
ekonomik motivasyonunu oluş-
turduğunu belirtmek yanlış olma-
yacaktır. 

İsrail ve BAE arasında
müzakere konusu olan boru
hatları projeleri Mısır’ın
bölgede stratejik konumu
açısından tehlike arz
etmektedir. Dolayısıyla
normalleşme sürecine dâhil
olan Mısır’ın burada takınacağı
tavır süreç açısından
önemlidir.

İSRAİL�BAE
NORMALLEŞME SÜRECİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Başkanı Donald Trump’ın önder-
liğinde İsrail-BAE anlaşması ile
başlayan bu süreçte atılan adımlar
salgın sonrası dönemde de koru-
nabilirse karşılıklı iş birlikleri ge-
lişerek artacak gibi görünmektedir.
Öyle ki İsrail ve BAE’nin Enerji
Bakanları ekim ayı içerisinde Av-
rupa’ya doğal gaz ihracatı dâhil iş
birliği ve yatırım fırsatlarını de-
ğerlendirmişlerdir. İsrail Enerji Ba-
kanı Yuval Steinitz yaptığı açıkla-
mada BAE’li mevkidaşı ile elektrik
şebekelerinin bağlanması, boru
hatlarıyla Avrupa’ya doğal gaz ih-
racatı ve diğer projeler hakkında
konuştuklarını ifade etmiştir. Bu-
nunla birlikte Steinitz’in ofisinden
yapılan açıklamada Steinitz’in
BAE’li mevkidaşına Doğu Akdeniz
Gaz Forumu’na BAE’nin katılma-
sını teklif ettiği belirtilmiştir. İsrail
ve BAE arasında müzakere konusu



olan boru hatları projeleri Mısır’ın
bölgede stratejik konumu açısın-
dan tehlike arz etmektedir. Dola-
yısıyla normalleşme sürecine dâhil
olan Mısır’ın burada takınacağı
tavır süreç açısından önemlidir.

Anlaşmalar BAE’nin finansal
gücünün İsrail’in ise teknolojik
üstünlüğünün ön plana çıktığı
minvalde gelişmektedir. İsrail
Başbakanı Binyamin
Netanyahu’nun belirttiği üzere
normalleşme, İsrail’e milyar
dolarları akıtabilecek
potansiyeldedir. Gerek
BAE’den gelecek turist
potansiyeli gerekse BAE’nin
İsrail’e yapabileceği yatırımlar,
İsrail’in BAE’ye olan
hassasiyetini artırmaktadır.

Ekonomik açıdan normalleşme,
iki ülkenin karşılıklı ihtiyaçlarını
karşılamaya başlamasıyla iki taraf
için de kârlı bir ortam yaratacak
kapasitededir. Anlaşmalar BAE’nin
finansal gücünün İsrail’in ise tek-
nolojik üstünlüğünün ön plana
çıktığı minvalde gelişmektedir. İs-
rail Başbakanı Binyamin Netan-
yahu’nun belirttiği üzere normal-

leşme, İsrail’e milyar dolarları akı-
tabilecek potansiyeldedir. Gerek
BAE’den gelecek turist potansiyeli
gerekse BAE’nin İsrail’e yapabileceği
yatırımlar, İsrail’in BAE’ye olan
hassasiyetini artırmaktadır. Diğer
yandan BAE ise bölgede söz sahibi
olma politikasını normalleşme ile
desteklemek istemektedir.

İSRAİL�BAE
NORMALLEŞMESİ
KAPSAMINDA ATILAN
EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ
ADIMLARI

Normalleşme anlaşması imzalayan
İsrail ile BAE arasındaki ticari iş
birlikleri hız kesmeden devam et-
mektedir. İsrail Ticaret Odası, Du-
bai Havaalanı’ndaki serbest bölge
ve Jebel Ali serbest ticaret bölgesi
ile mutabakat zaptı imzalayarak
karşılıklı ticareti kolaylaştırma ve
arttırma adımları atmıştır. Böylece
İsrailli şirketler bu bölgelerde iş-
lerini kurabilecek, ticari ve yatırım
fırsat ve teşviklerden faydalana-
bilecektir. Normalleşmenin en
önemli ayaklarından birisi olan
ekonomik iş birliklerinin oluştu-
rulması ile iki ülke arasındaki iliş-
kilerin iç içe geçmesi sağlanarak
sağlam ve geri dönülmesi zor bir
taban oluşturulması planlandığı
anlaşılmaktadır. 

Ekim ayında İsrail’in BAE’ye yaptığı
ziyarette iki ülke arasındaki yatırım,
finans, sağlık, sivil uzay programı,
sivil havacılık, dış politika ve dip-
lomatik işler, turizm ve kültür
dâhil olmak üzere önemli alanlar-
daki olası ikili iş birliği fırsatları
değerlendirilmiştir. İki ülke ara-
sındaki finans ve bankacılık sek-
töründe iş birliği yapılması husu-
sunda mutabakat zaptı imzalan-
mıştır. Bununla birlikte iki ülkenin
yatırım ofisleri, Abu Dabi Yatırım
Ofisi ve İsrail Yatırım Ofisi arasında
görüşmeler başlamıştır. Abu Dabi
Yatırım Ofisi’nden yapılan açıkla-
mada karşılıklı fayda sağlanacak
alanların araştırılacağı ve özellikle
teknoloji konusuna odaklanılacağı
ifade edilmiştir. 

Söz konusu ziyarette, İsrailli Ha-
poalim Bankası’nın CEO’su Dov
Kotler, beraberindeki iş insanla-
rından oluşan heyetle birlikte
BAE’li mevkidaşlarıyla görüşmüş-
tür. Bu görüşmede ticaret, teknoloji
ve yatırım konusunda uzlaşıya va-
rıldığı ifade edilmiştir. Kotler, isim
vermese de BAE’nin en büyük üç
bankasıyla iki ülkenin borsalarına
ve ortak finansal teknolojilerine
yapılacak yatırımları da içeren
geniş yelpazedeki yatırımlar için
uzlaşıya vardıklarını ancak imza-
lanacak anlaşmalar için tarih ver-
meyeceğini ifade etmiştir. Bununla
birlikte Kotler, BAE’li yatırımcıların
İsrail’i ziyaret etmelerini ve “mort-
gage”lara katılmalarını istediklerini
belirtmiştir. 

BAE, salgına ve petroldeki düşüş-
lere bağlı olarak gelirlerindeki dü-
şüşlerin oluşturduğu olumsuz et-
kiyi İsrailli turistleri ve yatırımcıları
ülkeye çekerek hafifletmek iste-
mektedir. BAE Kültür ve Turizm
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Bakanlığı 9 Eylül’de tüm otellere
Yahudilerin yenilmesinde sakınca
bulunmaması anlamına gelen ko-
şer yemek sunma konusunda ha-
zırlık yapmalarını istemiştir. Bunun
yanı sıra ülkedeki düşük vergiler
İsrail sermayesini BAE’ye çekmek
için bir fırsat vermektedir. Nitekim
Kotler, BAE’deki düşük vergilerin
ve gelir vergisinin olmamasının
İsrailli iş insanlarının ilgisini çek-
tiğini ifade etmiştir. İsrail İstihbarat
Bakanı Eli Cohen ise yine de 7
Eylül’de yaptığı açıklamasında 3
ile 5 yıl içerisinde BAE ile olan ti-
caretin savunma sektörü de dâhil
olarak yıllık 4 milyar dolara ula-
şacağını ifade etmiştir. Ancak yine
de ticari ilişkilerin bir anda artması
öncesinde güvenin tesis edilmesi
gerekmektedir. 

Körfez’in bir diğer önemli
ülkesi Suudi Arabistan’ın
sürece dâhil olup olmayacağı
henüz netlik kazanmasa da
özellikle Veliaht Prens
Muhammed bin Selman
dönemiyle İsrail ile ilişkilerin
ivme kazandığı bilinmektedir.

NORMALLEŞME
SÜRECİNDE BİDEN
İHTİMALLERİ

ABD Başkanı Trump’ın gayretleri
ile başlayan sürecin, başkanlık se-
çimlerinden galip çıkan Joe Biden
sonrası nasıl şekilleneceği merak
konusudur. İsrail açısından ka-
ramsar bir tablonun oluşmayacağı
düşünülürken Suudi Arabistan’ın
konumunun ABD’nin yeni başkanı
ile farklı şekilleneceği öngörül-
mektedir. Bölgede, özellikle İsra-

il-BAE hattında oldukça önemli
ikili iş birliği adımları atılmaya de-
vam etmektedir. Öte yandan kör-
fezin bir diğer önemli ülkesi Suudi
Arabistan’ın sürece dâhil olup ol-
mayacağı henüz netlik kazanmasa
da özellikle Veliaht Prens Muham-
med bin Selman dönemiyle İsrail
ile ilişkilerin ivme kazandığı bi-
linmektedir. Dolayısıyla ABD’nin
yeni başkanı ile bölge politikala-
rında marjinal bir değişim görül-
mezse Suudi Arabistan’ın da sürece
dahli sürpriz olmayacaktır.

Bilindiği üzere Suudi Arabistan,
Türkiye karşıtı politikalarını eko-
nomik olarak Türk mallarına karşı
resmî olmayan boykot uygulama-
ları şeklinde sürdürmekteydi. Bu
uygulamaların ilk sonucu olarak,
Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ih-
racatı eylül ayında geçen yılın aynı
dönemine göre %15 düştü. Türkiye
İhracatçılar Meclisinden ekim ayı
için alınan ön verilere göre, bu
düşüş oranının ekim ayında daha
fazla olması beklenmektedir. Suudi
Arabistan yönetimi ise böyle bir
boykotun olduğunu inkâr ederken
Biden’ın ABD seçimlerini kazan-
ması sonrası Türkiye ile ilişkilerde
normalleşme sürecini başlatma gi-
rişimlerinde bulunmuştur. Bu gi-
rişimler, Trump dönemi sonrası

strateji değişikliği olarak yorum-
lanmaktadır. Öte yandan, Trump
yönetiminin son icraatlarından
biri olarak Körfez krizinin bitiril-
mesi yönünde atılan adımlar ne-
ticesinde, Katar ile normalleşme
sürecine de girilmiş oldu. Gerek
Türkiye gerekse de Katar ile nor-
malleşme girişimleri Suudi Ara-
bistan açısından Biden dönemine
hazırlık olarak yorumlanmaktadır.
Trump yönetimi açısından ise at-
mış olduğu son adımlar, sürdür-
dükleri Ortadoğu politikalarının
yeni yönetimde de sürdürülebilir
ve kalıcı olması konusundaki ça-
balar şeklinde okunmaktadır.

Sonuç itibarıyla Mısır, Ürdün, Bah-
reyn, BAE, Sudan ve Fas’ın ardın-
dan sürece hangi ülkelerin dâhil
olacağı tartışılırken ABD başkanlık
seçiminin sürece etkisi de önü-
müzdeki dönemin belirleyici ko-
nuları arasında yer almaktadır.
Trumpsız bir denklemde, Suudi
Arabistan’ın tutumu özellikle Mu-
hammed bin Selman’ın pozisyonu
belirsiz olarak nitelendirilmektedir.
Ancak her koşulda ortada olan
gerçek, Trump dönemi politikaların
da etkisi ile İsrail’in bölgedeki
siyasi ve ekonomik “kazanımlarını”
ve Filistin’de işgale dayalı girişim-
lerini pekiştirdiğidir. 
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