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AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 

FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL 

POLİTİKA 
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FASLIN KAPSAMI 

  

Ekonomik ve parasal politika alanında koordinasyonun çerçevesini Ekonomik 

ve Parasal Birlik (EPB) oluşturmaktadır.  

 

EPB kapsamında,  

 

Üye devletlerin ekonomi politikalarında eşgüdüm sağlamaları ve İstikrar ve 

Büyüme Paktı’nın mali gözetim koşullarına tabi olmaları beklenmektedir. 

 

Yeni üye olacak devletlerin, Antlaşmalarda geçen kriterlere (Maastricht 

Kriterleri) uyum sağlamak suretiyle Birliğe katılım ertesinde Euro’yu para 

birimleri olarak kabul etmeleri beklenmektedir.  
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MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMA 

  

 

 

Tanıtıcı Tarama: 16 Şubat 2006 

 

Ayrıntılı Tarama: 23 Mart 2006 

 

Tarama Sonu Raporu: 9 Ekim 2006  

  
 Fasla ilişkin açılış kriteri belirlenmemiştir. 

 

 Fransa’nın bu Faslın doğrudan tam üyelikle bağlantısı olmasını ileri sürmesi 

üzerine, bu Fasla ilişkin Pozisyon Belgemiz ele alınmamış ve AB tarafından Ortak 

Tutum Belgesi hazırlanmamıştır. 

 

 Son dönemde Fransa’nın tutum değiştirmesi üzerine Faslın müzakerelere açılması 

için çalışmalara hız verilmiştir. 13 Mart 2015 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen 4 

No’lu Alt Komite toplantısında Fasıl kapsamındaki mevzuat gözden geçirilmiş ve 

Fasla ilişkin Müzakere Pozisyon Belgemiz güncellenerek 20 Mart 2015 tarihinde 

Komisyon’a iletilmiş, akabinde 30 Kasım 2015 tarihinde AB’nin Fasla ilişkin Ortak 

Tutum Belgesi tarafımıza iletilmiştir.  
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MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMA 

  

 

 

 Fasıl, 14 Aralık 2015 tarihinde yapılan Hükümetlerarası Konferans ile 

müzakerelere açılmış, 2 adet teknik kapanış kriteri belirlenmiştir: 

 

1- Türkiye yasal çerçevesini Merkez Bankası’nın tam bağımsızlığını, kamu 

sektörünün merkez bankaları tarafından finansmanının yasaklanmasını, 

kamu kesiminin finansal kurumlara imtiyazlı erişiminin önlenmesini ve 

Merkez Bankası’nın Avrupa Merkez Bankları Sistemine (AMBS) tam entegre 

olmasını, Merkez Bankası hedeflerinin AMBS hedefleri ile uyumlu olmasını 

da içerecek şekilde sağlayarak uyumlaştırmalıdır.  

 

2- Türkiye yasal çerçevesini 2011/85/AB sayılı Konsey Direktifinde yer alan 

ulusal bütçe çerçeveleri için gereklilikler ile uyumlaştırmalıdır. 
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MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMA 

  
 

 
1. Genel olarak, ekonomik ve parasal politika alanında Türkiye’nin AB 

müktesebatına uyumu ileri düzeydedir. 

 

2. Türkiye, bu Fasıl kapsamındaki mevzuatı uygulayabilecek ve mevzuattan 

kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilecek organizasyonel alt yapıya, 

insan kaynaklarına ve kurumsal çerçeveye sahiptir.   

 

3. Katılım öncesi ekonomi politikalarının koordinasyonu çerçevesinde, Türkiye 

2001 yılından bu yana her yıl düzenli olarak Katılım Öncesi Ekonomik Program 

ve Mali Bildirim tabloları hazırlayarak Komisyona sunmaktadır. 2015 yılından 

itibaren Katılım Öncesi Ekonomik Program yerine Ekonomik Reform Programı 

hazırlanmaya başlamıştır.  

 

4. Halihazırdaki yüksek uyum düzeyimiz göz önünde bulundurulduğunda, 

müzakerelerin tatmin edici bir hızla ilerleyeceği düşünülmektedir.  



6 

YAPILMASI GEREKENLER 

  
 

 
 1. Merkez Bankasının mali ve kişisel bağımsızlığına dair ilave uygulamalar için gerekli ek 

değişikliklerin yapılması gerekmektedir.  

 

 2. Kamu sektörünün finansal kuruluşlara imtiyazlı erişim yasağına ilişkin hukuki 

uyumsuzluklar giderilmelidir.  

 

 3. Türkiye’nin Üye Devletlerin bütçe çerçeveleri için yükümlülüklere ilişkin 2011/85/EU 

sayılı Konsey Direktifine uyum sağlaması gerekmektedir.  

 

Üyelikten sonra,  

 

1.  Euro Bölgesi’ne dahil olabilmek için Maastricht Kriterlerine uyum yolunda çaba 

gösterilmelidir.  

 

2.  Topluluk kuralları çerçevesinde ekonomi politikalarının koordinasyonu ve AMBS ile İstikrar 

ve Büyüme Paktı kurallarına uyum sağlanmalıdır. 

 


