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İspanya, Belçika’ya Bayrağı Devretti: 

Yeni Dönem Beraberinde Neler Getirecek? 

 
 
 

vrupa Birliği AB bünyesinde yadsınamayacak öneme 

sahip AB Konseyi’nin dönem başkanlığı 1 Temmuz 

tarihinde Belçika tarafından İspanya’dan devralındı.1   

16 Haziran’da Belçika’da kabul edilen Dönem Başkanlığı Programı 

25 Haziran’da basına tanıtıldı. Dönem başkanlığının öncelikleri 6 

ana başlık altında toplanıyor. İlk öncelik, doğal olarak, krizden 

çıkış ve yeniden ekonomik büyümenin sağlanması hedeflerinin 

gerçekleştirilmesi. Belçika, dönem başkanlığı süresince, finans 

sektörünün denetimini güçlendirecek yasal düzenlemelere özel 

önem atfetmeye çalışacak. Öncelikler listesinde ikinci sırada 

sosyal gelişimin teşviki ile yoksulluk ve sosyal dışlanmayla 

mücadele geliyor.   AB   Konseyi    tarafından   2010 yılının 

“Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmayla Mücadele” yılı olarak ilan 

edildiği düşünüldüğünde, yürütülen dönem başkanlıklarında 

yoksullukla mücadele ve refahın gündemin üst sıralarında yer 

alması doğal.  Belçika’nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı 

                                                           
1
 Belçika Dönem Başkanlığı web sitesine www.eutrio.be adresinden 

ulaşılabilir. 

A 

Belçika 1 Haziran 

2010 tarihi itibariyle 

Avrupa Birliği 

Konseyi Dönem 

Başkanlığı’nı 

İspanya’dan 

devraldı. 

Önümüzdeki 6 ay 

boyunca Belçika 

tarafından 

yürütülecek dönem 

başkanlığı salt AB ve 

AB içi dinamikler 

açısından değil 

Belçika açısından da 

kritik öneme sahip. 

Zira Belçika’da uzun 

zamandır süregelen 

istikrarsızlık dönemi 

henüz sona ermiş 

değil. Kendi içinde 

siyasal istikrarı 

yakalayamamış bir 

üye devletin AB 

Konseyi Dönem 

Başkanlığı’nı ne 

derece 

yürütebileceği Birlik 

bünyesinde 

sorgulanmaya 

devam ediyor.  

Dönem başkanlığının öncelikleri 6 ana başlık altında 

toplanıyor. 

 Krizden çıkışın ve ekonomik büyümeye dönüşün 
sağlanması 

 Sosyal gelişmenin teşvik edilmesi ve yoksulluğa karşı 
mücadele 

 İklim ve çevre müzakerelerinin canlandırılması 

 Adalet, güvenlik ve özgürlük alanının derinleştirilmesi 

 AB’nin küresel etkinliğinin artırılması 

 Özellikle bütçe, vatandaş girişimi ve komitoloji* 
alanlarında Antlaşma’nın öngördüğü yeni düzenlemelerin 
uygulanmasının sağlanması 

  
*“Komitoloji” ya da “komite prosedürü”, Komisyon’un, 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından kendisine verilen 

yürütme yetkilerini, bu amaçla kurulmuş çeşitli komitelerle 

işbirliği içinde hayata geçirmesi sürecine verilen addır. 

 

http://www.eutrio.be/
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Olivier Chastel ülkesinin dönem başkanlığı öncelikleri ile ilgili bir konuşma yaptığı COSAC’ta2 bu 

konuya ilişkin açıklamasında, Belçika Dönem Başkanlığı’nın, İstihdam ve Büyüme için Avrupa 2020 

Stratejisi hedefleri çerçevesinde yeni Avrupa istihdam stratejisinin uygulanacağı ilk dönem olacağını 

belirtti.  

Üçüncü öncelik daha ziyade iklim ve çevre sorunlarına 

ilişkin müzakereleri ilgilendiriyor. Küresel ısınmanın 

günümüz dünyasının en büyük sorunu olması itibariyle, 

özellikle karbon salınımının azaltılmasını hedefleyen 

çevresel öncelikler bu kapsamda ilk akla gelenler. 

Belçika Dönem Başkanlığı’nın kendisine somut hedefler 

belirlediği Birleşmiş Milletler COP 16 Cancún Zirvesi ve 

Nagoya Konferansları öncesinde bu  konunun    önemi    

daha   da artacağa benziyor. Dördüncü öncelik veri 

güvenliği, terörizm ve suçla mücadele, Avrupa 

genelinde sığınma sistemi kurallarının uyumlaştırılması 

gibi pek çok alanda düzenleme getiren Stokholm 

Programı’nın uygulanması amacını da içeren adalet, 

özgürlük ve güvenlik politikasını kapsıyor. Bu bağlamda 

yargı alanında işbirliğine de özel önem atfedileceği 

belirtiliyor. Beşinci öncelik maddesi de Avrupa Birliği’nin 

dış ilişkilerdeki küresel etkinliğinin artırılmasına yönelik. 

Bu konuda da öne çıkan ilk iki konu AB’nin yeni 

diplomatik yapısı (European External Action Service - 

EEAS) ile adaylık ve katılım süreçleri. 25 Haziran’da 

gerçekleştirilen toplantıda Belçika Başbakanı Yves 

Leterme, aday ülkelere tarih verilmesinden çok 

genişleme sürecinin niteliğine önem atfettiklerini 

vurguladı. Belçika Dışişleri Bakanı Vanackere de aynı 

toplantıda Türkiye’nin gerekli kriterleri karşılaması 

durumunda, yeni fasılların açılması suretiyle Türkiye ile 

müzakereleri ilerletmeye çalışacaklarının altını çizdi. 

Belçika’nın, dönem başkanlığı sırasındaki son öncelik maddesi de 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe 

giren Lizbon Antlaşması’nın tam olarak uygulanabilir kılınmasını sağlamak. Belçika’nın bu dönem 

içinde AB kurumları ile uyum içinde çalışma çabası içinde olacağı ve sahneyi daha çok bu kurumlara 

bırakmak için elinden geleni yapacağı özellikle belirtiliyor.3 

                                                           
2
 COSAC (Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires et Européennes des Parlements de l'Union 

européenne - Conference of Community and European Affairs Committees of Parliaments of the European Union) AB’ye üye 

devlet ulusal parlamentolarının komiteleri arasında bir işbirliği konferansı niteliği taşıyan ve toplantıları genellikle AB 

Konseyi Dönem Başkanlığı’nı yürüten ülke başkentinde gerçekleştirilen bir organdır.  

3
 Leterme 10 Mayıs’ta gerçekleştirilen Genel İşler Konseyi sonrasında yaptığı açıklamalarda, bu duruma ilişkin, Belçika’nın 

dönem başkanlığı hazırlıklarında devamlılığı sağlayacaklarını ve AB’nin kurumsal geçiş döneminde kilit önemi haiz bu yılın 

ikinci yarısındaki dönem başkanlığı süresince Lizbon Antlaşması’yla birlikte getirilen yeni düzenlemeler sonrasında AB 

kurumlarının olabildiğince kusursuz ve düzgün işlemesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. Leterme 26 

Avrupa Birliği Konseyi AB bünyesinde karar 

alma mekanizması içinde kuşkusuz önemli bir 

yere sahip. 18–19 Ekim 2007’de Lizbon’da 

gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi’nde 

onaylanan ve 13 Aralık 2007’de imzalanan 

Lizbon Antlaşması’nın 1 Aralık 2009 tarihinde 

yürürlüğe girmesi, AB’nin kurumsal yapısında 

önemli değişikliklere yol açtı. Dönem başkanlığı 

sistemi de bu antlaşmayla birlikte değişiklik 

yapılan alanlardan biri. 2007 yılı başından 

itibaren de facto olarak uygulansa da Üçlü 

Başkanlık Sistemi’nin AB antlaşmalarına 

girmesi Lizbon’la oldu. Lizbon Antlaşması’nın 

ilgili maddelerinde üye ülkeler tarafından oy 

birliğiyle 2,5 yıllık bir süre için bir AB Konseyi 

Başkanı’nın* atanmasının yanı sıra, 6 aylık 

dönem başkanlığı sisteminin, üç üye ülkenin 18 

aylık bir başkanlık takımı oluşturması ile 

değiştirilmesi hükmü de yer alıyor. Üçlü dönem 

başkanlığındaki kilit unsur 18 aylık zaman 

zarfında bu görevi yürütecek ülkelerin bu süre 

için hazırlanan ortak bir gündeme sahip 

olmaları.  

*19 Kasım 2009’da AB Konseyi Başkanlığı 

görevine seçilen Belçika Eski Başbakanı 

Herman Van Rompuy da 1 Aralık 2009’da 

başladığı görevini 31 Mayıs 2012 tarihine 

kadar sürdürecek. 
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Belçika Dönem Başkanlığı hem AB hem Belçika hem de 

aday ülkeler için pek çok açıdan önem taşıyor. Durumu 

AB açısından incelediğimizde, 1 Aralık 2009 tarihinde 

yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması’nın uygulanması ve 

Avrupa’nın içinde bulunduğu istikrarsız ekonomik ortam 

açısından bu dönemin ayrı bir öneme sahip olduğu 

söylenebilir. Zira Lizbon’a değin, 2007 yılı başından 

itibaren de facto olarak uygulansa da Üçlü Başkanlık 

Sistemi’nin AB antlaşmalarına girmesi bu antlaşmayla 

olduğunu hatırlatmakta fayda var. Lizbon’la birlikte 

AB’nin yapısında temel değişiklikler olduğu aşikâr.  

Zikredilen antlaşmanın ilgili maddesinde altı aylık dönem başkanlığı sisteminin, üç üye ülkenin 18 aylık 

bir başkanlık takımı oluşturması ile değiştirilmesi hükmü de yer alıyor. 2010 Ocak ayı ile 2011 Temmuz 

ayı arasındaki 18 aylık dönemde üçlü dönem başkanlığı İspanya, Belçika ve Macaristan tarafından 

yerine getirilecek. AB Konseyi Başkanı ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 

                                                                                                                                                                                     
Mayıs’ta yaptığı açıklamada da dönem başkanlığına tamamıyla Avrupa eksenli bir bakış açısından yaklaşacaklarını ve 

Lizbon Antlaşması’yla birlikte yürürlüğe giren değişiklikler çerçevesinde, bu görevi, siyasi platformu daha ziyade AB 

kurumlarına bırakacak şekilde ifa edeceklerini belirtti. 

 

Belçika 12’nci kez dönem başkanlığı 

görevini üstleniyor. İlk kez 1958 yılının ilk 6 

ayında, son olarak da 2001 yılının 

Temmuz-Aralık döneminde bu görevi 

yerine getiren Belçika, dönem başkanlığını 

1 Ocak 2011 tarihinde Macaristan’a 

devredecek. 

25 Haziran’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Başbakan Leterme lafsıyla ve ruhuyla Lizbon Antlaşması’nı 

uygulama isteği içinde olduklarını vurguladı. Nice Antlaşması’nın reform çalışmalarının da yine bir Belçika Dönem 

Başkanlığı’nda, Laeken Deklarasyonu’yla başladığına vurgu yapan Leterme, Belçika’nın bu görevi 12’nci kez yerine 

getireceğini sözlerine ekledi. Leterme toplantıda ayrıca, bu dönem içinde Belçika’nın “Topluluk metodu”nu* 

(Community method) benimsemeyi arzu ettiğini belirtti. Daha önceki dönemlerde bu görevi üstlenen üye devletler -

özellikle ekonomik yönetişim alanında- hükümetlerarası bir yaklaşım benimsemekle suçlanmıştı. Belçika’nın, içinde 

bulunduğu siyasi istikrarsızlık sebebiyle bu görevi layıkıyla yerine getirip getiremeyeceği tartışılırken, Leterme toplantıda 

bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, programın bir federal hükümet programı değil bir başkanlık programı olduğunun 

altını çizdi. Yves Leterme daha öncesinde olduğu gibi yine, Belçika seçimlerinin ve hükümetin kurulması konusundaki 

belirsizliğin AB Dönem Başkanlığı’na hiçbir şekilde etki etmeyeceğini belirtti. Belçika Dışişleri Bakanı Steven Vanackere 

aynı toplantıda yaptığı açıklamada, “hırslı fakat gerçekçi bir program üzerine inşa edilmiş makul bir yöntem” 

benimsediklerini vurguladı. Belçika Dönem Başkanlığı Programı, yetkililerin de ifade ettiği şekliyle, “makul” olarak 

değerlendirilebilir.  

2 Temmuz Cuma günü, Avrupa Komisyon Üyeleri Heyeti (College of Commissioners) ve dönem başkanlığını İspanya’dan 

devralan Belçika’nın kabine üyeleri arasında gerçekleşen olağan toplantı, Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel 

Barroso’ya, Belçika’da devam eden siyasi ve kurumsal krize rağmen Belçika’nın dönem başkanlığını layıkıyla yerine 

getireceğinden yüzde 100 emin olduğunu yineleme olanağı verdi. Barroso toplantıdan sonra basına verdiği demeçte, 

Avrupa Topluluğu’nun kurucu ülkelerinden biri olan Belçika’nın, tüm kesimleriyle, Avrupa’nın genel anlayışıyla büyük 

ölçüde örtüştüğünü ve bundan dolayı bu ülkeyi Birliğin başında görmenin son derece doğal bir şey olduğunu vurguladı. 

Barroso ayrıca, geçmişte eşi görülmemiş bir krizin yaşandığı ve bundan dolayı Topluluk üyelerinin birbirlerine her 

zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu şu günlerde Belçika’nın, Avrupa “Topluluk ruhunu ve yöntemini” diğer hiçbir 

ülkenin bilmediği kadar bildiğini ve savunduğunu vurguladı. Leterme ise Belçika’nın, “Topluluk yaklaşımı”nı ve Avrupa 

bütünleşmesine yön veren gücün esas bileşeni olarak kalması gereken güçlü bir Komisyon’u şiddetle desteklediğini 

belirtti.  

*“Topluluk metodu”, entegrasyon mantığından hareketle, Birliğin genel çıkarlarının en iyi Topluluk kurumlarının karar 

alma mekanizmasında rollerini tam olarak yerine getirdiklerinde savunulabileceği düşüncesi üzerine inşa edilmiş 

yöntemdir. 
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makamlarının oluşturulmasıyla, yetki ve görev 

çerçevesinde kurumsal mekanizmada önemli 

değişikliklere gidildiği gerçeği de göz önünde 

bulundurulduğunda, sistemin bu şekliyle istenildiği gibi 

işleyip işleyemeyeceği de içinde bulunduğumuz 

dönemde daha iyi anlaşılacak; başka bir deyişle, bu 

dönem bu sistem için adeta bir sınav mahiyetinde. İşte 

tam da bu sebeple İspanya-Belçika-Macaristan Üçlü 

Başkanlık Dönemi ve Belçika Dönem Başkanlığı AB ve 

AB’nin geleceği açısından büyük önem taşıyor.4 

Durum dönem başkanlığını yürütecek ülke olan Belçika 

açısından değerlendirildiğinde ise karşımıza bambaşka 

bir tablo çıkıyor. Bilindiği üzere Belçika Başbakanı Yves Leterme 22 Nisan’da istifasını sunmuştu. 

Ülkenin kuzeyindeki Flamanlarla güneyindeki Valonların, Brüksel çevresindeki üç bölgenin statüsü 

konusunda anlaşamaması üzerine, hükümet ortaklarından Flaman Liberallerin ortaklarına güvenlerinin 

kalmadığı gerekçesiyle koalisyon hükümetinden çekilmesi Leterme’in istifasının sebebi olarak 

gösterilmişti. Bu istifa, Leterme’in, son federal seçimlerin yapıldığı 2007 yılından   bu    yana   üçüncü 

istifasıydı. Belçika’da ortamın böylesine kötüleşmesinin pek çok sebebi var, ama onlardan en 

önemlileri “dil sorunu” ve ekonomik gerekçeler. Şöyle ki, küresel finansal krizin de etkisiyle Valonların 

yaşadığı bölgenin ekonomik sıkıntı içine girmesi ve Belçika’daki Flamanların uzun süredir bu bölgeyi 

sübvanse etmek zorunda kalması “bölünme” fikrinin yüksek sesle telaffuz edilmesine yol açtı. Yeni 

Flaman İttifakı lideri De Wever’in, ülkeyi “devrimle olmasa bile evrimle” bölmek istediği konuşuluyor.  

Böyle bir ortamda, 13 Haziran’da bu ülkede gerçekleştirilen genel seçimlerde ayrılıkçı Yeni Flaman 

İttifakı en çok oyu alan parti oldu. Katılım oranının yüzde 89,2 olduğu seçimlerde oyların yüzde 

17,40’ını alan Yeni Flaman İttifakı, 150 sandalyeli mecliste 27 sandalye (yüzde 13,71) kazandı. 

Sosyalist Parti ise 26 milletvekilliği elde etti. Reform Hareketi oyların yüzde 9,28’ini alarak üçüncü 

parti oldu ve mecliste 18 koltuk kazandı. Senato seçimlerinde de Flaman İttifakı ile Sosyalistler ilk iki 

sırayı aldılar ve 40 sandalyeli Senato’da sırasıyla 9 ve 7 koltuk kazandılar.  

Seçimlerde ilk sırayı ayrılıkçı söylemine rağmen Yeni Flaman İttifakı’nın alması, ikinci sırada ise 

Sosyalistlerin yer alması belli başlı fikir uyuşmazlıkları sebebiyle muhtemel bir koalisyon hükümetinin 

ne kadarlık bir süre zarfında kurulabileceği olgusunu daha da belirsiz kılıyor. Tam da böyle bir 

dönemde dönem başkanlığını devralan Belçika’nın bu görevi layıkıyla yerine getirip getiremeyeceği 

uzun süredir tartışılmaya devam ediyor. Eylül ayında kurulması beklenen yeni hükümetin göreve 

başlamasına kadar başbakanlık görevini yürütecek olan Yves Leterme, her fırsatta Belçika’nın içinde 

bulunduğu şartların AB Konseyi Dönem Başkanlığı’na ve başkanlık programına halel getirmeyeceğini 

                                                           
4
 İspanya-Belçika-Macaristan Üçlü Dönem Başkanlığı süresince uygulanacak 18 aylık AB Konseyi programına aşağıdaki 

bağlantıdan ulaşılabilir:  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st17/st17696.en09.pdf 

 

Bilindiği üzere Belçika’da çift meclisli 

parlamenter sistem bulunuyor. Temsilciler 

Meclisi 150 milletvekilinden oluşuyor ve 

tamamı halk tarafından doğrudan 

seçiliyor. Senato ise 71 üyeden müteşekkil. 

Doğrudan seçilen 40 senatöre ek olarak 

bölgesel meclislerden seçilen 21 senatör ve 

senatörler tarafından belirlenen 10 

senatör Senato’da yer alıyor. Ayrıca, 

Kral’ın çocukları da doğrudan Senato’da 

yer alıyor. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st17/st17696.en09.pdf
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taahhüt ediyor. Buna ilaveten, Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso da Belçika’ya olan 

desteğini yineliyor fakat tüm bunlar zihinlerdeki soru işaretlerini tamamıyla giderebilmiş değil.  

Sonuç olarak, Belçikalı yetkililerin, her türlü şüpheye rağmen, dönem başkanlığı süresince ülkedeki 

istikrarsızlıktan kaynaklanacak herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı konusunda iddialı olduğunu 

söyleyebiliriz. Yves Leterme de, 26 Mayıs’ta Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso ile 

görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Belçikalı yetkililerin ve politikacıların görevlerinin başında 

olduklarını göstermek için büyük bir istek duyduklarını vurgulayarak, Belçika’nın uzun yıllardır edindiği 

tecrübe ile idari ve diplomatik kapasitesini kullanarak bu görevi tamamlamaya muktedir olduğunu 

belirtmişti. Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso da Belçika’nın kendini Avrupa’ya en çok adamış 

ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak bu ülke tarafından yürütülecek başkanlık döneminin Avrupa 

gündemine ivme kazandıracak başarılı bir dönem olacağına inandığını vurgulamıştı.  Zihinlerde yer 

eden soruların cevaplarını zaman gösterecek. 

 


