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Bu rapor okuyucuya, 4-5 Eylül 2014 tarihleri arasında icra 
edilen NATO’nun Galler Zirvesi esnasında yayımlanan 

bildirilerin ayrıntılı özetini ve zirveye ilişkin değerlendirmeyi 
sunmak için hazırlanmıştır.

MSE, ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk

analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren
akademik bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur.

MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli

bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu
maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve
akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur.

MSE’nin ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı

belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık kuruluşumuzun temel ilkesidir.
Ne kadar saygın olursa olsun MSE, hiçbir politik gücü veya inancı desteklemez.
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NATO Galler Zirvesi (4-5 Eylül 2014) Raporu Yönetici Özeti  

4-5 Eylül 2014 tarihlerinde Galler’de, NATO üye ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının 

katılımıyla icra edilen zirvenin tamamlanmasına müteakip yayımlanan bildiri 16 bölümden 

oluşmaktadır (Toplam 113 madde).1 Bölüm başlıkları gündem konuları ve kararlar hakkında ön fikir 

vermektedir. 

Zirve bildirisinin bölümleri; 

1. Genel ve Stratejik Durumun Özeti (md.1-4), 

2. Yeni Güvenlik Ortamına Yönelik Hazırlık Eylem Planı (Readinesss Action Plan) (md. 5-15), 

3. Rusya-Ukrayna Krizi (md. 16-31), 

4. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (md. 32-39), 

5. Batı Balkanlar (md. 40), 

6. NATO Operasyonları: Afganistan, Kosova, Aktif Çaba Harekâtı (md.41-47), 

7. NATO’nun V. Madde (Kolektif Savunma) Kapasitesi (md.48-71), 

8. Siber Savunma (md.72-73), 

9. Kitle İmha Silahları (md. 75-78), 

10. Terörizm (md. 79), 

11. Ortaklık Programları (md. 80-89), 

12. Kadınların ve Çocukların Durumlarının İyileştirilmesi (md.90-91), 

13. NATO Üyelik Adaylarının Durumu (md.92-98), 

14. Kapsamlı Yaklaşım (md.99-108), 

15. Enerji Güvenliği (md.109-110), 

16. NATO Reformu (md.111-112) şeklinde sıralanmaktadır.  

 

Bölümler içinde özellik arz edenler şunlardır:  

İkinci bölümde; yeni güvenlik sorunlarına karşı NATO Hazırlık Eylem Planı (NHEP) (NATO 

Readiness Action Plan)’nın onaylandığı belirtilmektedir. Plan, Rusya tarafından yaratılan krize ve Orta 

Doğu-Kuzey Afrika’da ortaya çıkan tehditlere karşı gerekli tedbirleri kapsamakta ve NATO’nun 

kolektif savunmasını güçlendirmektedir. NHEP’nin hayata geçirilmesi için NATO ülkelerinin savunma 

harcamalarındaki sürekli azalmanın durdurulması ve GSMH’nin yüzde 2’sine yükseltilmesi gerektiği 

önemle vurgulanmıştır.  

Üçüncü bölümde; Rusya-Ukrayna krizi kapsamında Rusya kınanmakta ve Rus kuvvetlerinin 

Ukrayna sınırından ve topraklarından geri çekilmesi talep edilmektedir. Rusya’nın Kırım’ı kendisine 

bağlaması ve Ukrayna’daki ayrılıkçılara desteği gayri meşru ve yasadışı olarak değerlendirilmektedir. 

Rusya ayrıca Kırım’da başta Kırım tatarları olmak üzere azınlıklara şiddet uygulanmasından dolayı 

kınanmaktadır.  Diğer taraftan Rusya, Moldova ve Gürcistan’a karşı tavırları nedeniyle uyarılmaktadır.  

                                                           
1
 Bildiri, bölüm başlıkları olmaksızın 113 madde halinde yazılmıştır. Ancak maddeler incelendiğinde metnin 16 ana bölümden oluştuğu 

görülmektedir. Bu gruplama okuyucuya kolaylık sağlamak için tarafımızdan yapılmıştır. 
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Dördüncü bölümde; Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki artan istikrarsızlık ile ulus aşan ve çok 

boyutlu tehditlere odaklanılmaktadır. Bu kapsamda bölgedeki gelişmeler NATO’nun güvenliğine 

doğrudan tehdit olarak değerlendirilmektedir. NATO bu kapsamda gelişmeleri yakından izlemeye, 

ikili ve uluslararası çabalara destek sağlamaya devam edecektir. IŞİD’in şiddeti kınanmakta ve bir 

NATO üyesinin güvenliği tehdit edildiğinde kolektif savunmanın devreye sokulacağı 

vurgulanmaktadır. NATO’nun Irak hükümeti talep ettiğinde Irak güvenlik kuvvetlerine eğitim 

yardımını tekrar gündeme alacağı ima edilmektedir.  

NATO liderleri, NATO’nun üye ve ortak ülkelerin Irak’a güvenlik yardımlarında koordinasyon 

görevi yapması ve gerektiğinde havadan nakliye desteği sağlaması konusunda uzlaşmıştır. NATO 

ayrıca ülkelere keşif, gözetleme ve istihbarat vasıtaları ile destek sağlayacaktır. 

NATO Suriye; Libya ve Mali krizlerinin kendi güvenliğine tehdit oluşturduğunu ifade etmekte 

barış ve istikrar çabalarını desteklemektedir.  

On üçüncü bölüm; NATO üyelik adaylarının durumu hakkındadır. Bu kapsamda Gürcistan’ın 

üyelik çalışmalarına özel vurgu yapılmaktadır. Karadağ’a 2015 yılında üyelik daveti yapılması olası 

görülmektedir. Daha önce üyelik kriterlerini karşılayan Makedonya Yunanistan’ın itiraz ettiği isim 

sorunun çözülmesini beklemektedir. Bosna Hersek ile Üyelik Eylem Planı’nın ilk dönemi 

başlatılacaktır.  

Galler Zirvesinde üç önemli gündem maddesi hakkında ayrı bildiriler yayımlanmıştır. Bunlar: 

 NATO-Ukrayna Birleşik Komisyonu bildirisi, 

 Afganistan bildirisi ve  

 Atlantik Ötesi Bağ Üzerine Galler bildirisidir. 

Zirvenin ikinci gününde NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, düzenlediği basın 

toplantısında, bu görevi kendisinden devralacak olan Norveç eski başbakanı Jens Stoltenberg'i takdim 

etmiştir. 

 

Sonuç ve Değerlendirme (Özet):  

NATO’nun Galler Zirvesi, Rusya-Ukrayna krizi ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki gelişmeler 

ve özellikle IŞİD terörün gölgesinde icra edilmiştir.  

Zirve bildirisinde NATO liderlerinin öncelikle Rusya’nın saldırgan tutumundan endişe 

duydukları ve alınan kararlarla Rusya’yı caydırmayı hedefledikleri görülmektedir. Bu kapsamda 

özellikle Hazırlık Eylem Planı önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır. Doğu Avrupa ülkelerinde ilave 

tedbirler öngörülmesi, NATO Mukabele Kuvveti’nin parçası olarak Çok Yüksek Hazırlık Seviyesinde 

Kuvvet oluşturulması, Polonya’daki Yüksek Hazırlıklı Kolordu’nun yeteneklerinin artırılması, NATO 

kuvvetlerinin bir kısmının hazırlık düzeylerinin yükseltilmesi kâğıt üzerinde uygun, ancak geç kalmış 

kriz yönetim tedbirleri olarak dikkat çekmektedir.  

Diğer taraftan bu tedbirlerin uygulamaya geçmesinin zorlukları bulunmaktadır. Genellikle 

NATO zirvelerinde kararlar kolay ve uzlaşı ile alınırken, uygulama gecikmekte ve projeler 

aksamaktadır. Örneğin, NATO Mukabele Kuvveti on yıllık bir proje olmasına rağmen üye ülkelerden 
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tahsis edilen yetenekler üzerine inşa edildiğinden hala tam olarak hayata geçirilememiştir. Bu örnek, 

bu kuvvete bağlı Çok Yüksek Hazırlık Seviyesinde Kuvvet oluşturulması girişiminin olası geleceği 

hakkında fikir vermektedir. Dolayısıyla bu adımların Rusya’yı caydırması ve Polonya başta olmak 

üzere doğu Avrupa ülkelerine güven telkin etmesine temkinli yaklaşmak gerekmektedir. 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki gelişmeler ve özellikle IŞİD terörü kapsamında NATO’nun 

bizzat kuvvet kullanmayı planlamadığı görülmektedir. NATO’nun yapacağı yardımlar; istihbarat 

paylaşımı, AWACS görevlendirilmesi, silah, teçhizat ve insani yardım malzemeleri taşınması 

kapsamında hava nakliye yardımı yapılması, Irak talep ettiğinde NATO’nun Irak Eğitim Misyonu’nun 

tekrar canlandırılması ile Akdeniz Diyalogu-İstanbul İşbirliği Girişimi programlarında yer alan 

ülkelere eğitim ve danışmanlık desteği verilmesiyle sınırlı tutulmaktadır.  

Asıl çaba bölge ülkelerinden beklenmektedir. Bu bağlamda önümüzdeki süreçte başta ABD 

olmak üzere Batı’nın bölge ülkeleri arasında işbirliği ortamı yaratma, Irak Merkezi Yönetimi ve Kürt 

Bölgesel Yönetimi güvenlik kuvvetlerine yardım sağlama faaliyetlerine odaklanacakları 

kıymetlendirilmektedir. 

Afganistan üzerine yayımlanan bildiride bilinenlerin ötesinde yeni bir unsur yer almamaktadır. 

ISAF’ın sona ermesini müteakip NATO’nun kısa ve orta vadede yapmayı planladığı faaliyetlerin halen 

Afgan güvenlik kuvvetlerine destek sağlayan NATO Afganistan Eğitim Misyonu (NATO Tranining 

Mission in Afghanistan (NTM-A) kanalıyla yürütüleceği değerlendirilmektedir.  

Diğer taraftan ABD’nin ISAF’ın tamamlanmasını müteakip NATO’dan ayrı olarak terörle 

mücadele kapsamında bir kısım kuvvetlerini Afganistan’da bulundurmaya devam edeceği mütalaa 

edilmektedir. Bu kuvvetin yapısı ve görevleri ile diğer hususların ABD-Afganistan Güvenlik İşbirliği 

Anlaşması ile belirlenmesi muhtemeldir. 

Atlantik Ötesi Bağ üzerine bildirinin, ABD’nin yönlendirmesiyle NATO içindeki 

yükümlülüklerini yeterince yerine getirmemekle ve savunma harcamalarını kısmakla suçladığı AB 

ülkelerine karşı çıkarıldığı değerlendirilmektedir. 2013 yılı verilerine göre GSMH’nin yüzde 2’si ve 

üzerinde savunma harcaması sadece ABD, İngiltere, Yunanistan ve Estonya tarafından yapılmaktadır. 

Türkiye’nin savunma harcaması GSMH’nin yüzde 1,8’i civarındadır.2 Bu taahhüde bağlı kalınması 

AB’nin yaşamakta olduğu mali krizin aşılmasıyla doğrudan bağlantılı görünmektedir.  

Bu zirve her şeye rağmen NATO açısından öncekilerden farklıdır. Bu farklılık Zirve bildirisinin 

kapsamına da yansımıştır. 2012’deki Şikago bildirisi 65 maddeden, 2010’daki Lizbon bildirisi 54 

maddeden oluşurken Galler bildirisi 113 maddedir.  

Farklılığı yaratan asıl unsur ise Rusya’nın saldırganlığı ile buna karşı NATO’nun sert ve 

yumuşak güçlerinin yetersizliğinin farkına varması ve arayış içine girmesi olmuştur. Bu zirve ile 

NATO’nun küçük de olsa ivme kazandığı söylenebilir. Ancak ivmenin kalıcılığı alınan kararların 

hayata geçirilmesine ve Rusya’ya geri adım attırılmasına bağlıdır. NATO bir anlamda Afganistan 

sonrası ikinci teste girmektedir. 

                                                           
2
  “Financial and Economic Data Relating to NATO Defence”, NATO İnternet Sayfası, 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_107359.htm(07.09.2014) 
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NATO Galler Zirvesi Sonuç Bildirisi 

(Önemli Hususlar, Sonuç ve Değerlendirme) 

 

Genel  

4-5 Eylül 2014 tarihlerinde Galler’de, NATO üye ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının 

katılımıyla icra edilen zirvede NATO’nun gündemindeki önemli konular tartışılmış ve kararlar 

alınmıştır.  

Zirvede NATO üye ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları tarafından; 

-Afganistan üzerine toplantı, 

-NATO-Ukrayna Komisyon toplantısı, 

-Kuzey Atlantik Konseyi (North Atlantic Council-NAC) toplantısı icra edilmiş, çeşitli ikili 

görüşmeler gerçekleştirilmiş ve basın açıklamaları yapılmıştır. 

Zirvede NATO üye ülkeleri dışişleri ve savunma bakanları tarafından kendi aralarında, çeşitli 

uluslararası kuruluşlar ve ortak ülkeler ile gündemdeki konular üzerinde toplantılar yapılmıştır.  

Zirve Bildirisi3 

 Zirvenin tamamlanmasına müteakip 5 Eylül 2014 tarihinde yayımlanan bildiri 16 bölümden 

oluşmaktadır (Toplam 113 madde).4 Bölüm başlıkları gündem konuları ve kararlar hakkında ön fikir 

vermektedir.  

Zirve bildirisinin bölümleri; 

1. Genel ve Stratejik Durumun Özeti (md.1-4), 

2. Yeni Güvenlik Ortamına Yönelik Hazırlık Eylem Planı (Readinesss Action Plan) (md. 5-15), 

3. Rusya-Ukrayna Krizi (md. 16-31), 

4. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (md. 32-39), 

5. Batı Balkanlar (md. 40), 

6. NATO Operasyonları: Afganistan, Kosova, Aktif Çaba Harekâtı (md.41-47), 

7. NATO’nun V. Madde (Kolektif Savunma) Kapasitesi (md.48-71), 

8. Siber Savunma (md.72-73), 

9. Kitle İmha Silahları (md. 75-78), 

10. Terörizm (md. 79), 

11. Ortaklık Programları (md. 80-89), 

12. Kadınların ve Çocukların Durumlarının İyileştirilmesi (md.90-91), 

13. NATO Üyelik Adaylarının Durumu (md.92-98), 

14. Kapsamlı Yaklaşım (md.99-108), 

                                                           
3
 “Wales Summit Declaration”, NATO Resmi İnternet Sayfası, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm(06.07.2014) 

4
 Bildiri, bölüm başlıkları olmaksızın 113 madde halinde yazılmıştır. Ancak maddeler incelendiğinde metnin 16 ana bölümden oluştuğu 

görülmektedir. Bu gruplama okuyucuya kolaylık sağlamak için tarafımızdan yapılmıştır. 
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15. Enerji Güvenliği (md.109-110), 

16. NATO Reformu (md.111-112) şeklinde sıralanmaktadır.  

Birinci bölümde; Zirvenin Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırgan eylemleri, Orta Doğu ve 

Kuzey Afrika’daki gelişmeler ile sınır aşan ve çok boyutlu gelişmelerin güvenliğe tehdit oluşturduğu 

bir ortamda toplandığı ifade edilmekte; bu gelişmelerin Avrupa-Atlantik bölgesinin barış ve güvenliği 

ile küresel istikrar üzerinde uzun dönemli etkilerinin olacağı vurgulanmaktadır. 

NATO üye ülke liderlerinin; NATO’nun stratejik konseptinde yer bulan üç temel göreve (kolektif 

savunma, kriz yönetimi ve işbirlikçi güvenlik) bağlılıklarını yineledikleri ifade edilmektedir.  

İkinci bölümde; yeni güvenlik sorunlarına karşı NATO Hazırlık Eylem Planı (NHEP) (NATO 

Readiness Action Plan)’nın onaylandığı belirtilmektedir. Plan, Rusya tarafından yaratılan krize ve Orta 

Doğu-Kuzey Afrika’da ortaya çıkan tehditlere karşı gerekli tedbirleri kapsamakta ve NATO’nun 

kolektif savunmasını güçlendirmektedir. NHEP’in kapsamı şu şekildedir; 

1. Doğu Avrupa’da kara, deniz ve hava unsurlarının varlığı artırılacak ve askerî faaliyetler icra 

edilecektir. 

2. NATO Mukabele Kuvveti (NMK) (NATO Responce Force)’nin yetenekleri geliştirilecektir. 

3. NMK’nin parçası olarak çok yüksek hazırlık seviyesinde kuvvet oluşturulacaktır. (Çok 

Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti –ÇYHMGK) (Very High Readiness Joint Task Force-

VJTF)5 

4. Doğu Avrupa’daki NATO ülkelerinde altyapı güçlendirilecek, silah, teçhizat ve ikmal 

maddeleri konuşlandırılıp depolanacaktır. 

5. Kuvvetlerin hazırlık durumları artırılacaktır. 

6. NATO komuta yapısı tehditleri karşılamak üzere adapte edilecektir. 

7. Çok Uluslu Kuzeydoğu Kolordusu (Multinational Corps Northeast)6 yetenekleri artırılacaktır. 

8. NATO’nun doğu ve güney çevresinde istihbarat gayretleri artırılacak ve ön alıcı planlama 

faaliyetlerine ağırlık verilecektir. 

9. Sivil-Asker senaryolara uygun tatbikatlar yapılacak, Şikago Zirvesinde onaylanan Birbirine 

İrtibatlandırılmış Kuvvetler Girişimine (Connected Forces Initiative) önem verilecektir. 

10. NHEP derhal uygulamaya başlanacak ve NATO savunma bakanları tarafından kontrol 

edilecektir. 

NHEP’nin hayata geçirilmesi için NATO ülkelerinin savunma harcamalarındaki sürekli 

azalmanın durdurulması ve GSMH’nin yüzde 2’sine yükseltilmesi gerektiği önemle vurgulanmıştır.  

                                                           
5
 Bu kuvvetin kara, deniz ve hava unsurlarından oluşması, kriz bölgesine birkaç gün içinde intikal etmesi planlanmıştır. Kuvvetin hazırlık 

durumu tatbikatlarla denecektir. Kuvvet sadece NATO sınırlarında değil sınırların dışında da NATO üyelerini etkileyen bölgelerde 
kullanılabilecektir.  
6
 Bu kolordunun karargâhı Polonya’da bulunmaktadır. Başlangıçta üç ülke tarafından (Almanya, Danimarka ve Polonya) kurulmuştur. 

2004’de NATO kolordusu olmuştur. 2004’ten itibaren kolordu karargâhında Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, 
Slovenya, Hırvatistan, Romanya, Finlandiya ve ABD gibi ülkelerden de personel görev yapmaktadır. Kolorduya iki tümen ile çeşitli hava 
unsurları tahsislidir. Etkinliği şüphelidir.  
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Üçüncü bölümde; Rusya-Ukrayna krizi kapsamında Rusya kınanmakta ve Rus kuvvetlerinin 

Ukrayna sınırından ve topraklarından geri çekilmesi talep edilmektedir. Rusya’nın Kırım’ı kendisine 

bağlaması ve Ukrayna’daki ayrılıkçılara desteği gayri meşru ve yasadışı olarak değerlendirilmektedir. 

Rusya ayrıca Kırım’da başta Kırım tatarları olmak üzere azınlıklara şiddet uygulanmasından dolayı 

kınanmaktadır.   

Diğer taraftan Rusya, Moldova ve Gürcistan’a karşı tavırları nedeniyle uyarılmaktadır.  

NATO, AB, G7 ve başta ABD olmak üzere batı ülkeleri tarafından Rusya’ya karşı uygulanan 

mali, ticari, ekonomik ve askerî teknolojiye erişime ilişkin yaptırımlar desteklemektedir.  

NATO, Rusya ile siyasi danışma kanallarını açık tutmakla beraber sivil ve askerî işbirliği 

faaliyetlerinin askıya alındığı yinelemektedir. AB ve AGİT’in krizin çözülmesi için yürüttüğü 

faaliyetleri desteklemektedir.  

NATO Ukrayna ile yürüttüğü ortaklık faaliyetleri geliştireceğini ifade etmektedir. Ayrıca 

Gürcistan ve Moldova’ya Rusya ile sorunlarında destek ifade edilmektedir.   

Dördüncü bölümde; Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki artan istikrarsızlık ile ulus aşan ve çok 

boyutlu tehditlere odaklanılmaktadır. Bu kapsamda bölgedeki gelişmeler NATO’nun güvenliğine 

doğrudan tehdit olarak değerlendirilmektedir. NATO bu kapsamda gelişmeleri yakından izlemeye, 

ikili ve uluslararası çabalara destek sağlamaya devam edecektir. IŞİD’in şiddeti kınanmakta ve bir 

NATO üyesinin güvenliği tehdit edildiğinde kolektif savunmanın devreye sokulacağı 

vurgulanmaktadır.  

NATO’nun Irak hükümeti talep ettiğinde Irak güvenlik kuvvetlerine eğitim yardımını tekrar 

gündeme alacağı ima edilmektedir.  

NATO liderleri, NATO’nun üye ve ortak ülkelerin Irak’a güvenlik yardımlarında koordinasyon 

görevi yapması ve gerektiğinde havadan nakliye desteği sağlaması konusunda uzlaşmıştır. NATO 

ayrıca ülkelere keşif, gözetleme ve istihbarat vasıtaları ile destek sağlayacaktır.   

NATO Suriye; Libya ve Mali krizlerinin kendi güvenliğine tehdit oluşturduğunu ifade etmekte 

barış ve istikrar çabalarını desteklemektedir.  

Beşinci bölümde; batı Balkanlarda Sırbistan ve Kosova arasında gelişmekte olan işbirliği 

ortamının önemi dile getirilmektedir. 

Altıcı bölümde; devam eden NATO operasyonları değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 

Afganistan’da ISAF’ın 2014 sonunda tamamlanacağı ancak NATO’nun desteğinin muharip olmayan 

bir modelde devam edeceği ifade edilmektedir.  

Kosova’da KFOR’un, Akdeniz’de Aktif Çaba (Operation Active Endeavor) ve Somali açıklarında 

deniz haydutluğuna karşı Okyanus Kalkanı Operasyonu (Operation Ocean Shield)’nun devam edeceği 

belirtilmektedir. 

Yedinci bölümde NATO’nun V. Madde (Kolektif Savunma) kapasitesi ele alınmaktadır. Bu 

kapsamda NATO’nun caydırıcılığı için nükleer, konvansiyonel ve füze savunma kapasitesinin 

gerekliliği vurgulanmaktadır.  
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Füze savunması kapsamında; 2012’de kazanılan İlk Harekât Yeteneği’nin operasyonel olarak 

devam ettiği, Romanya’daki AEGİS’in 2015’de aktif hale geleceği, İspanya kıyısında AEGİS 

platformunun intikal ettirileceği, ayrıca ilave gemilerinde konuşlandırılabileceği ifade edilmektedir.  

2012 Şikago Zirvesinde onaylanan NATO Kuvvet 2020’in geçerli olduğu, Galler’de onaylanan 

NHEP’nin Kuvvet 2020’yi güçlendireceği beklenmektedir.  

Zirve’de yeni bir Savunma Planlama Paketi (Defence Planning Package) onaylanmıştır. Paket, 

tatbikat ve eğitimler, komuta kontrol, keşif ve istihbarat, siber savunma, balistik füze savunması ve 

kara unsurlarının hazırlık seviyesinin artırılmasını kapsamaktadır.  

Şikago’da onaylanan diğer bir proje olan Müşterek İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (Joint 

Intelligence, Surveilllance and Reconnaissance-JISR) Girişimi’nin 2016’dan itibaren hazır olacağı, bununla 

bağlantılı olarak NATO Kara Gözetleme Kabiliyeti’nin 2017’de kullanıma sunulacağı ifade 

edilmektedir. 

NATO Akıllı Savunma (Smart Defence) Girişimi çerçevesinde gelişmeler de özetlenmektedir. 

NATO üyeleri arasında iki grup ülkenin Havadan Yere Hassas Güdümlü Mühimmat Projesi üzerinde 

ortaklık yaptığı, ayrı iki grup ülkenin JISR bilgi değişimi, balistik füze savunması ve deniz harbi 

eğitimi üzerinde ortak projeler üzerinde çalıştıkları belirtilmektedir.  

Galler’de NATO Çerçeve Ülkeler Konsepti (NATO Framework Nations Concept) onaylanmıştır. 

Bu konsept, istekli NATO ülkelerinin, çeşitli yeteneklerin geliştirilmesi için bir ülkenin 

koordinasyonunda bir araya gelmesini kapsamaktadır. Bu şekilde Avrupalı müttefiklerin başta maliyet 

olmak üzere bir çok nedenle yetenek geliştirme isteksizliğinin önüne geçme hedeflenmiştir. Bu 

kapsamda Almanya liderliğinde 10 ülke ortak çalışmaya başlamıştır.  

İngiltere liderliğinde ise yedi ülke Müşterek Seferi Kuvvet (Joint Expeditionary Force-JEF)  

oluşturmak için anlaşmışlardır. 

İtalya liderliğinde 6 ülke ise komuta kontrol, yeniden inşa faaliyetleri yeteneklerinin 

geliştirilmesi için ortaklık yapmaya karar vermişlerdir.  

Sekizinci bölümde; siber tehditler öne çıkarılmakta ve NATO’nun siber savunma çabalarının 

devam edeceği belirtilmekte, bu kapsamda ülkelerle orak proje geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri 

üzerinde durulmaktadır. 

Dokunucu bölüm; nükleer ve kitle imha silahları tehdidine ayrılmıştır. İran ile yapılan 

görüşmeler desteklenmekte ve İran uzlaşı yolunda teşvik edilmektedir. Kuzey Kore ise BMGK 

kararlarına uymaya çağrılmaktadır.  

Onuncu bölüm; terörizm tehdidini ve tedbirleri kapsamakta, NATO’nun terörizm tehdidine 

verdiği önemin devam edeceği ifade edilmektedir.   

On birinci bölüm; ortaklık programlarını kapsamaktadır. NATO’nun ortaklık programlarının 

her zamankinden daha önemli olduğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki son gelişmeler bağlamında 

Akdeniz Diyalogu ve İstanbul İşbirliği Girişimi’ne yeni üyelerin katılımının memnuniyetle 

karşılanacağı vurgulanmaktadır.  
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Ayrıca NATO’nun AGİT, Körfez İşbirliği Konseyi, Arap Ligi ve Afrika Birliği ile işbirliğine 

devam edeceği ifade edilmektedir.  

Galler’de ortaklara yönelik olarak kapsamlı bir Ortaklık Karşılıklı Çalışılabilirlik Girişimi 

başlatılmıştır. NATO savunma bakanları 24 ortak ülkenin7 savunma bakanları ile Karşılıklı 

Çalışabilirlik Platformu’nda bir araya gelinmiştir. Savunma bakanları ayrıca NATO operasyonlarına 

önemli katkı yapan 5 ülke8 ile toplantı yapmıştır.  

Galler’de ortak ülkelere NATO’nun taahhütlerini gerçekleştirmek için Savunma ve Güvenlik 

Kapasite İnşası Girişimi başlatılmıştır. Bu girişimle ihtiyaç duyan ortak ülkelerde güvenliğe katkı 

yapmak için NATO kuvvetleri konuşlandırılmasına gerek kalmaksızın, ülkelerin savunma ve güvenlik 

kurumlarının desteklenmesini kapsamaktadır. Zirve’de talepleri üzerine Gürcistan, Moldova ve Ürdün 

girişim kapsamına alınmıştır. NATO’nun bu tür yardımlarını koordine etmek üzere, Savunma 

Kapasite İnşası için Özel Koordinatör olarak Genel Sekreter Yardımcılığı görevi ihdas edilmiştir.  

NATO koşullar uygun olduğunda bu tür yardımları Libya’ya da sağlayacaktır. 

On ikinci bölüm; kadınların ve çocukların durumlarının iyileştirilmesidir. Bu konu özellikle 

kriz bölgelerinde ve NATO operasyonlarında önem kazanmaktadır. NATO BM’nin konuyla ilgili 

kararları çerçevesinde girişimlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda Kadınlar, Barış ve Güvenlik için 

NATO Özel Daimi Temsilciliği makamı oluşturulmuştur.  

NATO ayrıca BM’nin ilgili kararları çerçevesinde silahlı çatışmalarda çocukların zarar 

görmemesine önem vermektedir. 

On üçüncü bölüm; NATO üyelik adaylarının durumu hakkındadır. Bu kapsamda Gürcistan’ın 

üyelik çalışmalarına özel vurgu yapılmaktadır. Karadağ’a 2015 yılında üyelik daveti yapılması olası 

görülmektedir. Daha önce üyelik kriterlerini karşılayan Makedonya Yunanistan’ın itiraz ettiği isim 

sorunun çözülmesini beklemektedir. Bosna Hersek ile Üyelik Eylem Planı’nın ilk dönemi 

başlatılacaktır.  

On dördüncü bölümde; NATO’nun Kapsamlı Yaklaşım’ı (Comprehensive Approach) hayata 

geçirmeye devam ettiğini açıklanmaktadır. Bu kapsamda, başta BM, AB, AGİT ve Afrika Birliği olmak 

üzere uluslararası ve bölgesel örgütlerle işbirliğinin önemi vurgulanmaktadır. 

Ayrıca NATO-AB stratejik işbirliği kapsamında AB operasyonlarında AB üyesi olmayan NATO 

ülkelerin sürece tam katılımının gerekliliği vurgulanmaktadır. NATO Genel Sekreteri, NATO-AB 

stratejik işbirliği kapsamında AB yüksek temsilcisi ve diğer AB güvenlik/savunma kurumlarının 

liderleri ile ortak çalışarak 2014 yazında NATO Konseyi’ne rapor vermekle görevlendirilmiştir. 

On beşinci bölüm; enerji güvenliğini kapsanmaktadır. Bu kapsamda NATO’nun rolü 

tanımlanmaya çalışılmaktadır. Gelecek zirvede bir ilerleme raporu hazırlanması kararlaştırılmıştır 

On altıncı bölümde; NATO’nun komuta kontrol yapısı ve mali konularda reform çabalarına 

devam edeceği vurgulanmaktadır. 

                                                           
7
 Azerbaycan, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek, Ermenistan, Fas, Finlandiya, Güney Kore, Gürcistan, 

İrlanda, İsveç, İsviçre, Japonya, Karadağ, Kazakistan, Makedonya, Moldova, Moğolistan, Sırbistan, Ukrayna, Ürdün ve Yeni Zelanda 
savunma bakanları katılmıştır. 
8
 Avustralya, Finlandiya, Gürcistan, İsveç ve Ürdün. 



Merkez Strateji Enstitüsü 

Rapor-001 | NATO'nun 2014 Galler Zirvesi | 09.09.2014 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NATO GALLER ZİRVESİ 

(4-5 Eylül 2014) 

 

NATO-UKRAYNA BİRLEŞİK 

KOMİSYONU BİLDİRİSİ 
 

 



Merkez Strateji Enstitüsü 

Rapor-001 | NATO'nun 2014 Galler Zirvesi | 09.09.2014 

 

 

 - 9 - 
 

 

 

NATO-Ukrayna Birleşik Komisyonu Bildirisi9 

 

NATO-Ukrayna Birleşik Komisyonu tarafından yayınlanan bildirinin ilk üç paragrafı aşağıda 

sunulmuştur:  

- Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün Rusya tarafından ihlal edilmesi devam 

etmektedir. 

- Rusya’nın inkar etmesine rağmen Rus silahlı kuvvetleri Ukrayna’da doğrudan askerî Harekât 

icra etmektedirler. 

- Rusya Ukrayna’daki [ayrılıkçı] militanlara silah tedarikine devam etmekte ve binlerce 

askerden oluşan harbe hazır birliğini Ukrayna sınırında hazır bulundurmaktadır. 

- Bu gelişmeler, Ukrayna’nın güvenliğine zarar vermekte ve Avrupa-Atlantik bölgesinin 

tamamının güvenliğine yönelik ciddi etkiler yaratmaktadır. 

- Bizler, NATO-Ukrayna Komisyonunun devlet ve hükûmet başkanları olarak, Ukrayna’nın 

tanınmış sınırları içerisinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizde birlikte 

duruyoruz. 

- Rusya’nın yasal olmayan ve suç oluşturan tek başına ilan ettiği Kırım’ın “ilhakı”na ve Güney 

Ukrayna’yı uluslararası hukuku ihlal ederek sürekli ve ısrarlı bir şekilde istikrarsızlaştırmasını şiddetle 

kınıyoruz. 

- Rusya’yı, bizim tanımadığımız ve tanımayacağımız Kırım’ı “ilhak” kararını geri almaya 

çağırıyoruz. 

- Rusya Doğu Ukrayna’daki militanları desteklemeye son vermeli; birliklerini geri çekmeli, 

Ukrayna sınırı boyunca ve bu sınırı geçen askerî faaliyetlerini sonlandırmalı; Kırım Tatarlar da dahil 

olmak üzere, yerel halkın haklarına saygı göstermeli ve Ukrayna’ya yönelik saldırgan davranışlarda 

bulunmaktan uzak durmalıdır. 

- Müttefikler, insani gerekçeler de dahil olmak üzere, her ne bahaneyle olursa olsun, Rusya’nın 

Ukrayna’daki her türlü tek taraflı askerî ve kalkışma içeren eylemini, uluslararası hukukun açık bir 

ihlali olarak değerlendirirler. 

 Bildirinin diğer beş paragrafında ise özetle: 

- Müttefiklerin; Ukrayna Barış Planı’nı, Cenevre ve Berlin’de yapılan görüşmeleri 

destekledikleri; Rusya’yı Harekât tarzını değiştirerek, krizin tırmanmasını önlemeye ve Ukrayna ile 

anlamlı diyaloga davet ettikleri; Ukrayna’nın ülkesinde barış ve düzeni sağlama, halkını ve 

topraklarını koruma hakkını tanıdıkları; 

                                                           
9
 “JOİNT STATEMENT OF THE NATO-UKRAİNE COMMİSSİON”,  NATO İnternet Sayfası, 

 http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_112695.htm(06.09.2011) 
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- Zor koşullar altında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile AB ile imzalanan Ortaklık 

Anlaşmasını destekledikleri; Ekim 2014′te Verkhovna Rada’da yapılacak olan seçimleri Ukrayna Barış 

Planı’na katkı sağlamasını bekledikleri; 

- Başta, AGİT, AB ve Avrupa Konseyi olmak üzere, gerilimin azaltılması ve barışçı çözümlere 

katkı sağlayabilecek uluslararası aktörlerin ve bireysel olarak da müttefik ülkelerin girişimlerini 

destekledikleri; 

- Ukrayna ile NATO arasında uzun süreden beri devam eden [1997] Ayrıcalıklı Ortaklık ilişkisi 

[Stratejik Ortak] çerçevesinde, NATO’nun 28 müttefikinin de kriz boyunca Ukrayna’yı desteklediği; 

NATO’nun NATO-Ukrayna Komisyonu çerçevesindeki stratejik danışmaya önem verdiği; ittifakın, 

komuta kontrol, muhabere, lojistik ve standartlaşma, siber savunma, asker yetiştirme ve stratejik 

iletişim konularında yeni programları başlatacağı; NATO’nun Ukraynalı yaralıların tedavisine yardım 

sağlayacağı; Kiyev’deki NATO danışma ofisini güçlendireceği; ittifakın Ukrayna’nın teknik-askerî 

yardım talebini dikkate alacağı; pek çok müttefikin ikili bazda Ukrayna’ya yardım sağladığı; 

- NATO tatbikatları da dahil olmak üzere Ukrayna ve NATO kuvvetlerinin karşılıklı 

çalışabilirliğinin geliştirilmesine önem verildiği; 

- Ulusal Yıllık Program çerçevesinde, ittifakın desteğiyle, Ukrayna’nın geniş kapsamlı 

reformları hayata geçirmeye kararlı olduğu; 

- Önceki NATO zirvelerinde de belirtildiği üzere, demokrasi ve hukuka bağlı, egemen ve 

istikrarlı Ukrayna’nın, Avrupa-Atlantik güvenliği için kritik önemi haiz olduğu hususlarına yer 

verilmiştir. 
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Afganistan Bildirisi10 

 

Afganistan’da yürütülen ISAF harekâtına katılan ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Galler 

Zirvesi’nde Afganistan hakkındaki gündem maddesinin tartışılmasını müteakip bir ortak bildiri 

yayımlamışlardır. Böyle bir ortak bildiri simgesel olarak NATO ve uluslararası toplumun 

Afganistan’da güvenlik ve istikrarın sağlanması çabalarında kararlılık ve dayanışmanın gösterilmesi 

bakımından önemlidir. Bildiri ayrıca Afganistan’daki durumun NATO için hala öncelik taşıdığını da 

göstermektedir.  

Bildiride Afganistan ISAF Harekâtının 2014 yılı sonunda tamamlanacağı vurgulanmaktadır. Bu 

duruma hazırlık için Afgan Güvenlik Kuvvetleri’nin (AGK) bir yıldan uzun bir süredir ülke genelinde 

terörizmle mücadelede liderlik rolünü yürütmekte olduğu, bazı eksiklere rağmen AGK’nin etkinliğini 

kanıtladığı, Afgan halkının önemli bir oranda güvenini kazandığı ve itibar sağladığı, isyancı güçlerin 

amaçlarına ulaşmasına engel olduğu belirtilmektedir.  

ISAF sona erdiğinde Afgan yetkililerin tam sorumluluğu yüklenecekleri ancak NATO’nun 

desteğinin devam edeceği ifade edilmektedir.  

ISAF sonrası NATO desteği üç boyutta devam edecektir.  

(1) Kısa vadede “Resolute Support Mission” olarak tanımlanan görev yapılacak. Bu görev ISAF’in 

mevcut görevinden farklı olacak ve AGK’nin teçhizi, eğitimi ve danışmanlık hizmetini 

kapsayacak, muharip görevler içermeyecektir. Bu görev için BM Güvenlik Konseyi’nden yeni bir 

yetki alınacak ve ABD ile Afganistan arasında ikili güvenlik anlaşması, NATO ile Afganistan 

arasında Kuvvetlerin Statüsü anlaşması imzalanacaktır.  

(2) Orta vadede NATO AGK’ne silah, teçhizat ve mali desteğe devam edecek. Bu desteğin 10 yıl 

süreyle devam edip 2024’de sonlandırılması hedeflenmektedir. Bu destek verilirken yardımların 

hedeflenen alanlara harcanması için NATO’nun ve ilgili ülkelerin dâhil olduğu gözetim ve 

koordinasyon mekanizmaları bulunacaktır.  

(3) Uzun vadede NATO ile Afganistan arasında sürekli bir ortaklık mekanizması 

geliştirilecektir. Bunun bir şekilde Barış İçin Oraklık Programı’na benzeyeceği ve bu girişimin 

Bireysel Ortaklık İşbirliği Programı gibi bazı elemanlarını içereceği ifade edilmektedir.  

Ayrıca NATO’nun Afganistan’ın sahipliğinde ve liderliğindeki Taliban ve diğer örgütlerle 

yürütülen barış sürecini desteklemeye devam edeceği, Afganistan’ın komşularıyla, bu kapsamda 

Pakistan ve İran ile ilişkilerinin geliştirilmesine destek sağlayacağı ve bölgesel işbirliği 

mekanizmalarında yer almasına katkı sağlamaya devam edeceği vurgulanmaktadır.  

 

 

                                                           
10

 “WALES SUMMİT DECLARATİON ON AFGHANİSTAN”, NATO Resmi İnternet Sayfası, 

 http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_112517.htm(Erişim: 07.09.2014) 
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Atlantik Ötesi Bağ Üzerine Galler Bildirisi 11 

 

NATO devlet ve hükümet başkanları tarafından Galler’de Atlantik Ötesi Bağ üzerine ayrı bir 

bildiri yayımlanma ihtiyacı duyulmuştur. Bu bildiri, son dönemlerde NATO’nun rolünün azaldığı ve 

ABD ile Avrupalı müttefikler arasında Rusya-Ukrayna krizi dahil olmak üzere güvenlik konularında 

önemli farklılaşmalar olduğu, ABD’nin NATO’nun yükünü taşımak istemediği tartışmalarına yanıt 

niteliği taşımaktadır.  

Bildiride NATO’nun 1990’dan bugüne geçen 20 yılı aşkın sürede kendisini Soğuk Savaş Sonrası 

döneme adapte ettiği, yeteneklerini ve kapasitesini geliştirdiği, bugünlerde Rusya-Ukrayna krizi, 

Rusya’nın Kırımı kendine bağlaması ve Ortadoğu-Kuzey Afrika’da yaygınlaşan radikalizmin ve 

şiddetin NATO’nun doğu ve güneyindeki güvenlik ve istikrarı olumsuz şekilde etkilediği ifade 

edilmektedir.  

Bu şartlar altında NATO’nun ve Atlantik ötesi bağın öneminin altı çizilmekte, ortaya çıkan 

risklere karşı hazır olmak için Hazırlık Eylem Planı (Readiness Action Plan) üzerinde uzlaşma sağlandığı 

ifade edilmektedir.  

Ayrıca NATO üyeleri savunma harcamalarının sürekli kesintiye uğramasını durdurmaya karar 

vermekte ve GSMH’nin yüzde 2’si düzeyinde harcamayı taahhüt etmektedirler.  

Bu kararın Atlantik ötesi bağı kuvvetlendireceği, maliyet ve sorumlulukların tüm üyeler 

arasında dengeli bir şekilde dağılımını gerçekleştireceği vurgulanmaktadır. Ayrıca NAO ile AB 

arasında savunma alanında işbirliğinin geliştirileceği ifade edilmektedir. Diğer taraftan AB’nin 

savunma gücünü artırmasının gerekliliğine vurgu yapılmaktadır.  
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 “THE WALES DECLARATİON ON THE TRANSATLANTİC BOND”, NATO İNTERNET SAYFASI,  

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112985.htm(06.09.2014) 
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Sonuç ve Değerlendirme: 

 

NATO’nun Galler Zirvesi, Rusya-Ukrayna krizi ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki gelişmeler 

ve özellikle IŞİD terörün gölgesinde icra edilmiştir.  

Zirve bildirisinde NATO liderlerinin öncelikle Rusya’nın saldırgan tutumundan endişe 

duydukları ve alınan kararlarla Rusya’yı caydırmayı hedefledikleri görülmektedir. Bu kapsamda 

özellikle Hazırlık Eylem Planı önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır. Doğu Avrupa ülkelerinde ilave 

tedbirler öngörülmesi, NATO Mukabele Kuvveti’nin parçası olarak Çok Yüksek Hazırlık Seviyesinde 

Kuvvet oluşturulması, Polonya’daki Yüksek Hazırlıklı Kolordu’nun yeteneklerinin artırılması, NATO 

kuvvetlerinin bir kısmının hazırlık düzeylerinin yükseltilmesi kâğıt üzerinde uygun, ancak geç kalmış 

kriz yönetim tedbirleri olarak dikkat çekmektedir.  

Diğer taraftan bu tedbirlerin uygulamaya geçmesinin zorlukları bulunmaktadır. Genellikle 

NATO zirvelerinde kararlar kolay ve uzlaşı ile alınırken, uygulama gecikmekte ve projeler 

aksamaktadır. Örneğin, NATO Mukabele Kuvveti on yıllık bir proje olmasına rağmen üye ülkelerden 

tahsis edilen yetenekler üzerine inşa edildiğinden hala tam olarak hayata geçirilememiştir. Bu örnek, 

bu kuvvete bağlı Çok Yüksek Hazırlık Seviyesinde Kuvvet oluşturulması girişiminin olası geleceği 

hakkında fikir vermektedir. Dolayısıyla bu adımların Rusya’yı caydırması ve Polonya başta olmak 

üzere doğu Avrupa ülkelerine güven telkin etmesine temkinli yaklaşmak gerekmektedir.   

Bu bağlamda Ukrayna üzerine yayımlanan bildiride kullanılan üslup da dikkat çekicidir. Bir 

taraftan Rusya, ağır ifadelerle kınanırken, diğer taraftan Rusya’nın uluslararası barış ve güvenliğe 

yönelik olarak oluşturduğu “tehdit” sözcüğünün açık olarak kullanılmasından özenle kaçınıldığı 

görülmektedir. Bu durum, ittifakın lojistik ve danışmanlık dışında Ukrayna’ya askerî bir yardım 

yapmaya istekli olmadığını, Rusya ile askerî anlamda karşı karşıya gelmek istemediğini ortaya 

koymaktadır.  

Öte yandan Batı’nın, Eylül 2008′de Rusya’nın Gürcistan’a müdahalesi sonrasında uyguladığı 

stratejiyi Ukrayna’da da benimseyeceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda ekonomik yaptırımların 

büyük önemi vardır. Ancak ekonomik durgunluğun etkisindeki Batı’nın, maliyesinin 2008′deki 

kırılganlığını onaran Rusya’yı ne ölçüde dizginleyebileceği tartışma götürür. Ayrıca, Kırım ve 

Ukrayna’nın Rusya için coğrafi ve enerji güvenliği bakımından önemi ile Gürcistan’ın jeopolitik 

ağırlığını da mukayese etmek gerekir. Orta erimde, Batı’ya yaklaştıkça giderek küçülen ve 

istikrarsızlaşan Ukrayna’nın kaybedilen topraklarının Rusya’nın karşılaşacağı bir ekonomik krizle geri 

alınması umudunun devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki gelişmeler ve özellikle IŞİD terörü kapsamında NATO’nun 

bizzat kuvvet kullanmayı planlamadığı görülmektedir. NATO’nun yapacağı yardımlar; istihbarat 

paylaşımı, AWACS görevlendirilmesi, silah, teçhizat ve insani yardım malzemeleri taşınması 

kapsamında hava nakliye yardımı yapılması, Irak talep ettiğinde NATO’nun Irak Eğitim Misyonu’nun 

tekrar canlandırılması ile Akdeniz Diyalogu-İstanbul İşbirliği Girişimi programlarında yer alan 
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ülkelere eğitim ve danışmanlık desteği verilmesiyle sınırlı tutulmaktadır.  

Asıl çaba bölge ülkelerinden beklenmektedir. Bu bağlamda önümüzdeki süreçte başta ABD 

olmak üzere batı’nın bölge ülkeleri arasında işbirliği ortamı yaratma, Irak Merkezi Yönetimi ve Kürt 

Bölgesel Yönetimi güvenlik kuvvetlerine yardım sağlama faaliyetlerine odaklanacakları 

kıymetlendirilmektedir. 

 Afganistan üzerine yayımlanan bildiride bilinenlerin ötesinde yeni bir unsur yer 

almamaktadır. ISAF’ın sona ermesini müteakip NATO’nun kısa ve orta vadede yapmayı planladığı 

faaliyetlerin halen Afgan güvenlik kuvvetlerine destek sağlayan NATO Afganistan Eğitim Misyonu 

[NATO Tranining Mission in Afghanistan (NTM-A)] kanalıyla yürütüleceği değerlendirilmektedir.  

Diğer taraftan ABD’nin ISAF’ın tamamlanmasını müteakip NATO’dan ayrı olarak terörle 

mücadele kapsamında bir kısım kuvvetlerini Afganistan’da bulundurmaya devam edeceği mütalaa 

edilmektedir. Bu kuvvetin yapısı ve görevleri ile diğer hususların ABD-Afganistan Güvenlik İşbirliği 

Anlaşması ile belirlenmesi muhtemeldir. 

Atlantik Ötesi Bağ üzerine bildirinin, ABD’nin yönlendirmesiyle NATO içindeki 

yükümlülüklerini yeterince yerine getirmemekle ve savunma harcamalarını kısmakla suçladığı AB 

ülkelerine karşı çıkarıldığı değerlendirilmektedir. 2013 yılı verilerine göre GSMH’nin yüzde 2’si ve 

üzerinde savunma harcaması sadece ABD, İngiltere, Yunanistan ve Estonya tarafından yapılmaktadır. 

Türkiye’nin savunma harcaması GSMH’nin yüzde 1.8’i civarındadır.12 Bu taahhüde bağlı kalınması 

AB’nin yaşamakta olduğu mali krizin aşılmasıyla doğrudan bağlantılı görünmektedir.  

Zirve bildirisinde V. Madde kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında dile getirilen yeni 

girişimlerden Çerçeve Ülkeler Konsepti’nin Türkiye için hangi alanlarda uygun olduğu ayrıntılı bir 

çalışma gerektirmektedir. NATO ülkelerinin birbirini ve Türkiye’yi dinlediği bir ortamda istihbarat, 

komuta-kontrol ve siber savunma gibi alanlarda yetenek paylaşımı risk arz etmektedir. Ancak lojistik, 

ulaştırma vb alanlarda ise ortak projelerin riski daha az olabileceği kıymetlendirilmektedir. 

 Zirve bildirisinin dili ve tonundan NATO’nun Gürcistan, Karadağ ve Makedonya’nın 

üyeliklerine sıcak baktığı, Bosna-Hersek ve Moldova’nın eksiklerini tamamlamaya çalıştığı 

görülmektedir. Rusya’ya karşı atılacak adımlarda bu ülkelerin üyeliklerin hızlandırılmasının da bir 

seçenek olarak geliştirildiği düşünülmektedir.  

Bu zirve her şeye rağmen NATO açısından öncekilerden farklıdır. Bu farklılık Zirve bildirisinin 

kapsamına da yansımıştır. 2012’deki Şikago bildirisi 65 maddeden, 2010’daki Lizbon bildirisi 54 

maddeden oluşurken Galler bildirisi 113 maddedir.  

Farklılığı yaratan asıl unsur ise Rusya’nın saldırganlığı ile buna karşı NATO’nun sert ve 

yumuşak güçlerinin yetersizliğinin farkına varması ve arayış içine girmesi olmuştur. Bu zirve ile 

NATO’nun küçük de olsa ivme kazandığı söylenebilir. Ancak ivmenin kalıcılığı alınan kararların 

hayata geçirilmesine ve Rusya’ya geri adım attırılmasına bağlıdır. NATO bir anlamda Afganistan 

sonrası ikinci teste girmektedir. 

                                                           
12

  “Financial and Economic Data Relating to NATO Defence”, NATO İnternet Sayfası, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_107359.htm(07.09.2014) 
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