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EKONOMİK VE MALİ POLİTİKALAR 

BAŞKANLIĞI 

FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL 

POLİTİKA 
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FASLIN KAPSAMI 

  

Fasıl, üç ana başlık içermektedir: 

 

 Üye devletlerin merkez bankalarının bağımsızlığı,  

 Kamu sektörünün merkez bankaları tarafından finansmanının 

yasaklanması   

 Kamu sektörünün finansal kurumlara imtiyazlı erişiminin önlenmesi 

 

Bunların yanı sıra, 

 Serbest rekabete dayanan açık piyasa ekonomisi prensibi,  

 Tek para politikası,  

 Fiyat istikrarını muhafaza ile uyum 

 

faslın temelini oluşturmaktadır. 
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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. 

 

 Üye devletlerin, Antlaşmalarda geçen kriterlere (Maastricht Kriterleri) 

uyum sağlamak suretiyle 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  

  
 

 Fasılda açılış kriteri bulunmamaktadır. 

 

 Fasıl, 14 Aralık 2015 tarihinde yapılan Hükümetlerarası Konferans ile 

müzakerelere açılmış ve 2 adet teknik kapanış kriteri belirlenmiştir. 
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MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMA 

  

 

Kapanış kriterleri: 
 

 

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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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. Birlik kuralları çerçevesinde ekonomi politikalarının koordinasyonu ve Avrupa Merkez 

Bankaları Sistemi (AMBS) ile İstikrar ve Büyüme Paktı kurallarına uyum sağlanmalıdır. 
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MAASTRICHT KRİTERLERİ  

  
 

 
 

 

1. Enflasyon Oranı 

  Üye devletlerde enflasyon oranı, fiyat istikrarı konusunda en başarılı performansa 
sahip üç üye ülkenin ortalamasını 1,5 puandan fazla geçmeyecektir. 

 

2. Kamu Kesimi Dengesi  

  Üye devletlerin bütçe açıkları GSYH’nın %3’ünden fazla olmayacaktır. 
 

3. Kamu Brüt Borç Stoku 

 Üye devletlerin kamu borçları GSYH’nın %60’ını aşmayacak, üzerindeyse de %60 
sınırına doğru istikrarlı bir biçimde azalma eğiliminde olacaktır. 

 

4. Uzun Dönemli Faiz Oranları 

 Herhangi bir üye devletin uzun dönem faiz oranları ortalaması, en düşük enflasyon 
oranına sahip üç üyenin uzun dönem faiz oranları ortalamasını 2 puandan fazla 
geçmeyecektir. 

 

5. Döviz Kuru İstikrarı 

 Son 2 yıl itibarıyla üye ülke parası diğer bir üye ülke parası karşısında devalüe 
edilmiş olmamalıdır.  


