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AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 

FASIL 33: MALİ VE BÜTÇESEL 

HÜKÜMLER 
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FASLIN KAPSAMI 

Bu fasıl üyelikle birlikte Avrupa Birliği (AB) bütçesine aktarılacak mali 

kaynaklarla ilgili kuralları kapsamaktadır.  

 

AB bütçesinin gelirleri, ulusal otoritelerin ilave bir kararına ihtiyaç 

duyulmaksızın otomatik olarak AB’ye aktarılan öz kaynaklardan oluşmaktadır.  

 

Öz kaynaklar üç ana unsurdan oluşmaktadır: 

 

 1- Geleneksel öz kaynaklar (gümrük vergileri, tarım vergileri ve şeker 

 vergileri) 
 

 2- Üye devletlerin Katma Değer Vergisi (KDV) gelirlerine dayanan 

 kaynak ve  
 

 3- Üye devletlerin gayri safi milli hâsılalarının (GSMH) büyüklüğüne 

 bağlı olarak değişen kaynak 
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FASLIN KAPSAMI 

  

Üye Devletler öz kaynakların doğru hesaplanması, tahsil 

edilmesi, ödenmesi ve kontrol edilmesini sağlayan ve bunu 

koordine eden yeterli idari kapasiteye sahip olmalıdır.  

 

Bu alandaki müktesebat doğrudan bağlayıcıdır ve ulusal 

hukuka aktarılması gerekmemektedir. 

 

Müktesebatın AB’ye katılımla birlikte uygulanmaya 

başlanması gerekmektedir. 
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MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMA 

  

 

 

Tanıtıcı Tarama: 6 Eylül 2006 

 

Ayrıntılı Tarama: 4 Ekim 2006 

  

Açılış Kriteri: Herhangi bir açılış kriteri bulunmamaktadır. 

 

 

• 18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Zirvesinde faslın Hollanda Dönem 

Başkanlığında müzakerelere açılması kararlaştırılmış, fasıl 30 Haziran 2016 

tarihli Hükümetlerarası Katılım Konferansı ile müzakerelere açılmıştır. 

Müzakerelerin geçici olarak kapatılabilmesi için Ek Protokolün tam olarak 

uygulanması şartı haricinde 1 adet teknik kapanış kriteri getirilmiştir. 
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MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMA 

  

 

 

 

Kapanış Kriteri: 
 

Türkiye'nin bu alandaki idari kapasitesini ve koordinasyon yapısını güçlendirmesi 

ve bu amaç doğrultusunda, öz kaynakların AB müktesebatı uyarınca doğru bir 

şekilde hesaplanması, tahmin edilmesi, bu kaynaklara ilişkin açıklama getirilmesi, 

bunların tahsil edilmesi, ödenmesi, denetlenmesi ve AB'ye rapor edilmesinin 

katılımla birlikte sağlanmasını teminen, yeterince hazırlık yapılması ve usule 

ilişkin kuralların belirlenmesi için bir Eylem Planı kabul etmesi. 
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YAPILMASI GEREKENLER 

  

 

 

İlerleme Raporları: 

 
Öz kaynaklar sisteminin uygulanmasına ilişkin politika alanlarında (tarım, gümrük, 

istatistik, vergilendirme ve mali kontrol) AB müktesebatına uyum sağlanmasına 

devam edilmektedir.  

 

Türkiye’nin, öz kaynakların doğru oluşturulması, tahsil edilmesi, muhasebesi, 

izlenmesi, ödenmesi, kontrol edilmesi ve bunların AB’ye raporlanmasına yönelik 

koordinasyon yapılarını ve uygulama kurallarını oluşturması gerekecektir.   

 

Bu hususların tam üyelikten hemen önce yapılması gerektiğinden dolayı mali ve 

bütçesel hükümler alanındaki hazırlıklar henüz erken aşamadadır. 


