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AB ekonomik yönetişim sistemi 
AB’nin ekonomik yönetişimine ilişkin bir açıklama  

Bu metin, Avrupa Birliği’nin Ekonomik Yönetişim sistemini açıklayan AB web-sitesinin bir 
çevirisidir.  

 

Son yaşanan ekonomik ve mali kriz AB ekonomik yönetişim sisteminde var olan zayıf 
noktaları ortaya çıkardı. Buna karşılık AB, yönetişimini güçlendirmek ve sürdürülebilir 
ekonomik büyümeye, istihdam yaratmaya, mali istikrara ve sağlam bir kamu maliyesine 
dönüşü sağlamak için çok çeşitli önlemler aldı. Bu girişimin temel dayanaklarını, "Altılı 
Paket" ve "İkili Paket" olarak da bilinen İstikrar ve Büyüme Paktı’nı güçlendirmeye 
yönelik mevzuat paketleri ve EPB’de İstikrar, Koordinasyon ve Yönetişim Antlaşması 
oluşturmaktadır. Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan hariç tüm AB Üye Devletleri bu 
Antlaşmayı imzalamıştır. “Altılı Paket”, İstikrar ve Büyüme Paktını güçlendirmiş ve aynı 
zamanda makroekonomik dengesizlik prosedürü isimli yeni bir makroekonomik gözetim 
aracı sunmuştur. “İkili Paket”, Euro bölgesi Üye Devletlerinin bir sonraki yıl için Taslak 
Bütçe Planlarını Ekim ortasında sunmalarını talep etmektedir. Böylece, maliye 
politikaları bütçe sürecinin erken safhalarında değerlendirilmekte ve ulusal bütçeler 
kabul edilmeden önce Komisyon’un yönlendirmeleri göz önünde bulundurulabilmektedir.  

Kurallar, AB ekonomi politikalarının koordinasyonu ve gözetimine ilişkin yıllık döngüyü 
ifade eden “Avrupa Dönemi” (European Semester) bağlamında uygulanmaktadır. 
Önceki düzene kıyasla bu entegre sistem, yıl boyunca kabul edilen ortak politikaların 
Üye Devletler tarafından daha net kurallar bağlamında, daha iyi takip edilmesine ve 
uygulanmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca, düzenli denetimlerin sağlanmasını ve 
yaşanan ve yaşanabilecek sorunlara hızlı müdahale edilmesini mümkün kılmaktadır. 
Bu, Üye Devletlerin reformları ve bütçe taahhütlerini yerine getirmelerine yardımcı 
olurken, aynı zamanda da Ekonomik ve Parasal Birliği daha güçlü hale getirmektedir. 
2015 yılında yenilenen ve sonrasında uygulanmaya devam edilen Avrupa Dönemi 
uygulaması, diyalog için daha fazla zaman tanıyarak Avrupa Parlamentosu ve ulusal 
yasama organlarının yanı sıra her düzeyden sosyal ortakların ve paydaşların da daha 
fazla katılımına fırsat vermektedir.   
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Yıl Boyu Koordinasyon: Avrupa Dönemi Uygulaması  

Kriz öncesinde, ekonomik ve bütçesel politika planlama süreci esasen ulusal düzeyde 
gerçekleşmekteydi ve ulusal çerçevelere dair AB düzeyinde koordine edilen yalnızca 
sınırlı bir gözetim söz konuydu. Üye Devletlerin, AB ekonomisi veya bir bütün olarak 
Euro bölgesi için kolektif bir stratejiyi mütalaa gerekmiyordu.  

Koordinasyon ve rehberlik. 

2010 yılında başlatılan Avrupa Dönemi uygulaması, Üye Devletlerin yılın ilk yarısında 
belirli zamanlarda ekonomik ve bütçe planlarını AB ortaklarıyla değerlendirmesini ve 
böylece özellikle de bir sonraki yılın bütçe çerçevelerinin kabulüne ilişkin ulusal eylem 
planlarının yılın ikinci yarısında bu doğrultuda hazırlanmasını sağlamaktadır. Erken 
safhada yaşanan bu etkileşim, devletlerin birbirlerinin planları hakkında yorumda 
bulunmalarına ve ilerlemeyi kolektif olarak takip etmelerine izin vermektedir. Ayrıca, bu 
sayede devletler ortak zorlukları da daha iyi biçimde dikkate alabilmektedir. Komisyon, 
her yıl ilkbaharda, AB Üye Devletlerin makroekonomik, bütçe ve yapısal reform 
planlarını detaylı olarak analiz etmekte ve Konsey tarafından kabul edilmek üzere 
sonraki 12 ila 18 ay için tavsiyelerini bildirmektedir. 2016 yılından bu yana, Üye 
Devletlere bildirilen tavsiyeler, Euro bölgesi için yılbaşında benzer bir süreçle kabul 
edilen yıllık tavsiyeleri büyük ölçüde yansıtmaktadır. Komisyon aynı zamanda, Üye 
Devletlerin istihdam, eğitim, innovasyon, iklim ve yoksullukla mücadele alanlarında 
AB’nin uzun-vadeli büyüme stratejisini oluşturan “Avrupa 2020” hedeflerine yönelik 
girişimlerini de takip etmektedir.   

Net bir zaman çizelgesi  

Avrupa Dönemi döngüsü, Komisyon’un Yıllık Sürdürülebilir Büyüme Stratejisi - YSBS 
(Annual Sustainable Growth Strategy – ASGS), Uyarı Mekanizması Raporu (Alert 
Mechanism Report – AMR), taslak Ortak İstihdam Raporu (Joint Employment Report) 
ve Personel Çalışma Belgesi (Staff Working Document) ile birlikte Euro bölgesi için 
tavsiyelerin yayınlanmasıyla Kasım ayında başlamaktadır. Yıllık Sürdürülebilir Büyüme 
Stratejisi, AB için genel ekonomik ve sosyal öncelikleri belirlemekte ve Üye Devletlere 
bir sonraki yıl için genel politika yönlendirmeleri sunmaktadır. Uyarı Mekanizması 
Raporu, yıllık makroekonomik dengesizlik prosedürünün - MDP (macroeconomic 
imbalance procedure - MIP) başlangıç noktasıdır. MDP, olası risklerin erken tespit 
edilmesini, zararlı makroekonomik dengesizliklerin ortaya çıkışını önlemeyi ve Üye 
Devletlerde, AB’de veya Euro bölgesinde ekonomide halihazırda var olan dengesizlikleri 
düzeltmeyi hedeflemektedir. Euro bölgesi için tavsiyeler, Euro bölgesinin işleyişine 
ilişkin temel meseleleri ele almakta ve bunların uygulanmasına yönelik somut eylemler 
konusunda yönlendirme sağlamaktadır. Bu tavsiyeler, uygun olduğunda ülkeye özel 
tavsiyelere de yansıtılmaktadır. Euro bölgesi ve AB ekonomik yönetişim sisteminin 
ulusal boyutlarının daha iyi entegre edilerek gözetim sürecini güçlendirmek amacıyla, 
Euro bölgesi tavsiyeleri YSBS ile birlikte yayınlanmaktadır. Euro bölgesi tavsiyelerine, 
bir Personel Çalışma Belgesi, Euro Bölgesi Raporu eşlik etmektedir. Taslak Ortak 
İstihdam Raporu, Avrupa’daki istihdam ve sosyal durum ile Üye Devletlerin politika 



tepkilerini analiz etmektedir. Ayrıca Komisyon, Euro bölgesi Üye Devletlerinin Taslak 
Bütçe Planlarına dair görüşlerini de yayınlamaktadır. Komisyon bu yıl ilk defa, Euro 
bölgesi mali tutumuna ilişkin bir bildirim yayınlamıştır.  

Bakanlık düzeyinde değerlendirmeler ile hazırlanan AB liderleri, Mart ayında, Yıllık 
Sürdürülebilir Büyüme Stratejisini, Uyarı Mekanizması Raporunu, Euro bölgesi 
tavsiyelerini ve taslak Ortak İstihdam Raporunu mülahaza etmekte ve AB ve bir bütün 
olarak Euro bölgesinde benimsenecek ortak istikamet için yönlendirme sağlamaktadır. 
Euro bölgesi tavsiyeleri, Konsey tarafından Şubat ayında kabul edilmektedir.  

Komisyon şubat ayında, her bir Üye Devlet için ekonomik durumu ve Üye Devletin 
reform gündemini uygulama konusundaki ilerlemesini analiz eden bir ülke raporu 
yayınlamaktadır. Uyarı Mekanizması Raporunda seçilen Üye Devletler için, bu 
devletlerin karşılaştığı olası dengesizliklere ilişkin gerçekleştirilen “derinlemesine 
incelemenin” bulgularına da ülke raporunda yer verilmektedir.  

Nisan ayında Üye Devletler, ulusal reform programlarını ve istikrar ve yakınsama 
programlarını (üç yıllık bütçe planları, ilki Euro bölgesi ülkeleri için, ikincisi AB Üye 
Devletleri için) Komisyon’a sunmaktadır. Ülkeler bu programlarda, istihdam ve büyümeyi 
artırmak ve makroekonomik dengesizlikleri önlemek veya düzeltmek için uyguladıkları 
ve uygulamayı planladıkları belirli politikalar ile AB’nin ülkeye özel tavsiyelerine (uygun 
durumlarda Euro bölgesi tavsiyeleri) ve mali kurallarına uygunluğu sağlamak için 
hazırlanan somut planlar hakkında rapor vermektedir.  

Komisyon daha sonra Üye Devletlerin planlarını değerlendirmekte ve Mayıs ayında her 
birine ülkeye özel bir dizi yeni tavsiye sunmaktadır. 2015 Avrupa Dönemi döngüsünde 
başlatılan optimizasyon süreci nedeniyle, sunulan ülkeye özel tavsiyeler öncesine 
kıyasla daha az ve daha odaklıdır. Bu politika tavsiyeleri, Konsey’de Üye Devletler 
arasında tartışılır. Tavsiyeler temmuz ayında Konsey tarafından kabul edilmeden önce 
haziran ayında AB liderleri tarafından onaylanır. Sonrasında hükümetler söz konusu 
tavsiyeleri reform planlarına ve bir sonraki yıl için ulusal bütçelerine dahil ederler.   

Euro bölgesi Üye Devletleri için bütçe denetim süreci sonbaharda yoğunlaşır, zira 15 
Ekim’e kadar bir sonraki yılın Taslak Bütçe Planlarının Komisyon’a teslim edilmesi 
gerekmektedir. Daha sonra Komisyon, bu Planları, İstikrar ve Büyüme Paktı gerekleri ve 
ilgili ülkeye özel tavsiyeler uyarınca değerlendirir ve Kasım ayında her birine dair bir 
Görüş bildirir. Böylece, Komisyon yönlendirmesi ulusal bütçeler tamamlanırken göz 
önünde bulundurulur. Sonrasında, Euro bölgesi Maliye ve/veya Ekonomi Bakanları, 
Komisyon’un Taslak Bütçe Planlarına ilişkin değerlendirmesini ECOFIN - Ekonomi ve 
Maliye Bakanları Konseyinde müzakere ederler.  

Komisyon, politikaların uygulanmasını yakından izlemek için yıl boyunca paydaşlar ve 
Üye Devlet yetkilileri ile diyalog halindedir.  



Daha sorumlu bütçeleme  

İstikrar ve Büyüme Paktı, daha sağlam bir kamu maliyesi sağlamak adına tek para 
birimi ile aynı zamanda oluşturulmuştur. Ancak, kriz döneminde de görüldüğü üzere, bu 
Paktın uygulanması bazı Üye Devletlerde ciddi mali dengesizliklerin ortaya çıkışını 
önleyememiştir.  

Bu nedenle Pakt, “Altılı Paket” (Aralık 2011’de yasalaşmıştır) ve “İkili Paket” (Mayıs 
2013’te yürürlüğe girmiştir) aracılığıyla yeniden düzenmiş ve İstikrar, Koordinasyon ve 
Yönetişim üzerine Hükümetler arası Antlaşma (25 imzacı ülkede Ocak 2013’te 
yürürlüğe girmiştir) ile güçlendirilmiştir. Ocak 2015 tarihinde Komisyon, istihdam ve 
büyümeyi destekleyerek yapısal reformlar, yatırımlar ve mali sorumluluklar arasındaki 
bağları güçlendirmek için İstikrar ve Büyüme Paktının mevcut kuralları dahilindeki 
esnekliğin en iyi şekilde kullanılması üzerine bir Bildirim yayınlamıştır.  

Daha iyi kurallar  

• Ortalama açık ve borç limitleri: İstikrar ve Büyüme Paktı, açıklar için GSYİH’nin %3’ü 
ve borçlar için GSYİH’nin %60’ı oranında bir limit belirlemiştir. Bu limitler geçerliliklerini 
korumaktadır. Borca daha fazla odaklanma: yeni kurallar GSYİH’nin %60’ı oranındaki 
borç limitini operasyonel hale getirmektedir. Bu, borçlarının GSYİH’ye oranı %60’ı aşan 
ve bu oranı yeterince azaltmayan (GSYİH’nin %60’ı aşan kısmını, üç yıl boyunca yılda 
ortalama olarak en az %5 oranında azaltmayan) Üye Devletlerin Aşırı Açık Prosedürüne 
alınabileceği anlamına gelmektedir.  

• Yeni bir harcama eşiği: Yeni kurallara göre, kamu harcamalarındaki genişleme, 
harcama genişlemesine denk bir gelir artışı olmadığı sürece orta-vadeli potansiyel 
GSYİH büyüme hızını geçmemelidir.  

• Temel bütçe pozisyonunun önemi: İstikrar ve Büyüme Paktı, (ekonomik gerilemenin 
veya bir defaya mahsus önlemlerin açık üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak) 
kamu maliyesinin yapısal olarak iyileştirilmesine odaklanmaktadır. Üye Devletler, orta-
vadeli bütçe hedeflerini kendileri belirler. Komisyon, belirlenen orta vadeli bütçe 
hedeflerinin, İstikrar ve Büyüme Paktında belirtilen gereklere uygun olup olmadığını 
kontrol eder. Hedef, yapısal dengeyi iyileştirmek ve yıllık olarak en az GSYİH’nin %0,5’i 
oranında gelişme kaydederek orta vadeli bütçe hedefinde birleşmektir. Bu sayede, Üye 
Devletler, özellikle de borçlarının GSYİH’ye oranı %60’ı aşanlar, ekonominin iyi gittiği 
zamanlarda daha fazla, kötü gittiği zamanlarda ise daha az faaliyet göstermeye teşvik 
edilmekte ve böylece %3’lük ortalama açık hedefinin aşılmasına karşı bir güvenlik marjı 
oluşturulmaktadır.  

• 25 Üye Devlet için bir mali pakt: Ocak 2014’ten bu yana, EPB’de İstikrar, 
Koordinasyon ve Yönetişim Antlaşmasına taraf olan devletlerin, yasal olarak bağlayıcı 
orta-vadeli bütçe hedeflerine ulusal hukukta yer vermesi gerekmektedir. Ayrıca, yapısal 
açıkları GSYİH’nin %0,5’iyle (veya borç/GSYİH oranları %60’ın çok altındaysa %1 ile) 
sınırlamaları zorunludur. Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti hariç tüm Üye Devletler bu 
Antlaşmayı imzalamıştır.  

Ayrıca Antlaşma, yapısal açık sınırının (veya buna yönelik uyum sürecinin) ihlal edilmesi 
halinde otomatik düzeltici mekanizmaların devreye girmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3220_en.htm


mekanizmalar Üye Devletlerin, yaşanan ihlali ileri tarihli bütçelerde nasıl ve ne zaman 
düzelteceklerini ulusal hukuk çerçevesinde belirlemelerini de zorunlu kılmaktadır.   

• Kriz anında esneklik: Orta vadede temel bütçe pozisyonuna odaklanarak, İstikrar ve 
Büyüme Paktı kriz anında esneklik sağlayabilmektedir. Beklenmedik biçimde büyümede 
bir gerileme yaşandığında, bütçe açıkları GSYİH’nin %3’ünden fazla olan Üye 
Devletlere, gerekli yapısal çabayı gösterdikleri takdirde, bu açıkları düzeltmeleri için 
ekstra süre tanınabilir.  

• Yapısal reformlar ve yatırımlar için teşvikler: Komisyon tarafından Ocak 2015 
tarihinde sunulan yönlendirme, Paktın mevcut kuralları dahilinde, yapısal reformların 
etkin biçimde uygulanmasını teşvik etmek, yatırımı desteklemek ve her bir Üye 
Devletteki ekonomik dönemi daha iyi hesaba katmak için çeşitli yöntemler sunmaktadır.  

Kuralların daha iyi uygulanması  

• Daha iyi önleme: Komisyon ve Konsey, Üye Devletlerin her yıl nisan ayında sunulan 
İstikrar veya Yakınsama Programlarında belirtilen orta-vadeli bütçe hedeflerini karşılayıp 
karşılamadığını değerlendirmektedir. Komisyon, her yıl ilkbaharda sunduğu Ülkeye Özel 
Tavsiyeleri belirlerken bu değerlendirmelerden yararlanır. Bu, her yıl sonbaharda Euro 
bölgesi Üye Devletlerine iletilen taslak bütçe planlarına ilişkin görüşlere ek olarak 
sunulmaktadır (aşağıya bakınız).  

• Erken uyarı: Orta vadeli hedeften veya buna yönelik uyum sürecinden ciddi bir sapma 
söz konusu ise, Ülkeye Özel Tavsiyelere ve özel mali tavsiyelere ek olarak Komisyon, 
Konsey tarafından onaylanmak üzere söz konusu Üye Devlete bir uyarıda bulunur. Bu 
uyarı kamuya açıklanabilir. Daha sonrasında durum yıl boyunca izlenir ve sorun 
düzeltilmediği takdirde, Komisyon, Konsey tarafından onaylanmak üzere GSYİH’nin % 
0,2’si oranında faizli bir teminat önerebilir (yalnızca Euro bölgesi için). Bu meblağ, 
sapmayı düzeltmesi halinde Üye Devlete iade edilebilir.  

• Aşırı Açık Prosedürü (AAP): Açık veya borç kriterlerini ihlal eden Üye Devletler, Aşırı 
Açık Prosedürüne tabi tutulurlar. Bu prosedür kapsamında devletlere, (genellikle üç veya 
altı ayda bir olmak üzere) ek denetim uygulanmakta ve aşırı açığı düzeltmeleri için belirli 
bir mühlet verilmektedir. Komisyon, düzenli ekonomik tahminler ve Eurostat verileri 
uyarınca, yıl boyunca uygunluğu izler. Komisyon, tanınan süre zarfında açığı 
düzeltememe riski olan devletlerden ek bilgi talep edebilir veya bu devletlere ek eylem 
önerisinde bulunabilir.  

• Daha hızlı yaptırımlar: Aşırı Açık Prosedürüne tabi olan Euro bölgesi Üye Devletleri 
için, mali cezalar daha erken devreye girmekte ve kademeli olarak artırılabilmektedir. 
Açığın yeterince azaltılamaması halinde, GSYİH’nin % 0,2’sine tekabül eden bir para 
cezası verilebilir. İstatistiksel sahtekarlık tespit edilirse, para cezası maksimum % 0,5’e 
kadar çıkabilir. Verilen cezalar kapsamında, AB bölgesel finansmanı askıya alınabilir 
(Euro bölgesi dışında kalan ülkeler de dahil). Buna paralel olarak, EPB’de İstikrar, 
Koordinasyon ve Yönetişim Antlaşmasına imzalayan 25 Üye Devlet, bu Antlaşmanın 
hükümlerini uygun şekilde ulusal hukuka entegre etmedikleri takdirde GSYİH’nin % 0,1’i 
oranında para cezasına çarptırılabilmektedir.   

• Şeffaflık ve Otomatiklik: Ülkeye Özel Yıllık Tavsiyelerin benimsenmesi “ya uy ya 
açıkla” ilkesine tabidir. Bu kapsamda Üye Devletler, Komisyon tarafından iletilen esas 
tavsiyelerde yaptıkları değişiklikleri gerekçelendirmek durumundadır. Ayrıca, Aşırı Açık 
Prosedürü kapsamındaki çoğu yaptırıma ilişkin kararlar ters nitelikli çoğunluk 
oylamasıyla (RQMV) alınmaktadır ve bu da Üye Devletlerin nitelikli çoğunluğu tarafından 
reddedilmediği sürece para cezalarının Konsey tarafından onaylanmış olarak kabul 



edildiği anlamına gelmektedir. Bu uygulama, “Altılı Paket” yürürlüğe girmeden önce 
mümkün değildi. Bunun yanı sıra, İstikrar, Koordinasyon ve Yönetişim Antlaşmasını 
imzalayan 25 Üye Devlet, RQMV mekanizmasını sürecin daha erken safhalarında, 
örneğin bir Üye Devletin Aşırı Açık Prosedürüne alınıp alınmayacağına karar verirken de 
uygulamayı kabul etmiştir.  

Euro bölgesinde artırılmış gözetim  

Yaşanan kriz, Euro bölgesi Üye Devletlerinden birinde yaşanan zorlukların diğer 
devletler için bulaşıcı etkileri olabileceğini ortaya koymuştur. Bu nedenle, sorunların 
yayılmadan kontrol altına alınması için ekstra gözetim sağlanması gereklidir.  

“İkili Paket” kapsamında, Euro bölgesi için ek bir denetim döngüsü ve daha ciddi 
sorunlarla karşı karşıya olan devletler için daha sıkı bir gözetim uygulaması getirilmiştir.  

Taslak Bütçe Planları: Euro bölgesi Üye Devletleri (makroekonomik uyum programlarına 
dahil olan Üye Devletler hariç), bir sonraki yıla ait Taslak Bütçe Planlarını 15 Ekim 
tarihine karar sunmak zorundadır. Sonrasında, Komisyon bu Planlara dair bir Görüş 
yayınlamaktadır.  

Ekonomik Ortaklık Programları: Aşırı Açık Prosedürüne dahil edilen veya bu prosedür 
kapsamında açıkları gidermek için yeni bir mühlet verilen Euro bölgesi Üye Devletlerinin 
bu programları sunmaları gerekmektedir. Bu Ekonomik Ortaklık Programları, Üye 
Devletlerin açıklarını kalıcı biçimde düzeltmesini sağlayan ayrıntılı mali ve yapısal 
reformları (örneğin, emeklilik sistemleri, vergilendirme veya kamu sağlığı hizmetleri 
reformları) içermektedir.  

Güçlendirilmiş gözetim: Mali güçlüklerle karşı karşıya olan veya Avrupa İstikrar 
Mekanizması tarafından ihtiyati yardım programları kapsamına alınan Üye Devletler, 
“güçlendirilmiş gözetime” tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda Üye Devletler, Komisyon 
tarafından düzenli incelemelere tabi tutulmakta ve ek bilgi (örneğin finans sektörlerine 
dair) sunmaları gerekmektedir.  

Mali yardım programları: Euro bölgesinin tamamı üzerinde mühim olumsuz etkiler 
yaratabilecek ciddi mali istikrar sorunları yaşayan veya böyle bir tehditle karşı karşıya 
olan Üye Devletlerden kapsamlı makroekonomik uyum programları hazırlamaları 
istenebilir. Bu karar, Komisyon önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla Konsey tarafından 
alınır. Herhangi bir mali yardım karşılığında bu programlar, üç ayda bir gerçekleştirilen 
incelemelere ve katı şartlılık ilkesine tabidir.  

Program sonrası gözetim: Üye Devletler, alınan mali yardımın % 75’i ödenmemiş 
olduğu sürece program sonrası gözetimden geçecektir.  



Makroekonomik dengesizlik prosedürü  

Kriz deneyiminden yola çıkan “Altılı Paket” reformları, makroekonomik istikrarı tehlikeye 
sokabilecek (örneğin, cari işlem dengesizlikleri, emlak balonu, bankacılık krizine bağlı 
olan) ekonomik gelişmeleri izlemek ve önlemek ve uygun politikalar yoluyla uyumu 
sağlamak amacıyla  Makroekonomik Dengesizlik Prosedürü’nü (MDP) başlatmıştır. 
MDP, Avrupa Dönemi uygulaması çerçevesinde uygulanmakta ve birkaç aşamadan 
oluşmaktadır:  

• Uyarı Mekanizması Raporu (UMR): Zaman içindeki ekonomik gelişmeleri ölçmek 
amacıyla, Üye Devletler, bir grup ana değişken, ek gösterge ve diğer bilgiler üzerinden 
potansiyel dengesizliklerin tespiti için taramadan geçirilir. Komisyon, her yıl Kasım 
ayında Uyarı Mekanizması Raporunu yayınlar. Rapor, ek analize (derinlemesine 
inceleme) tabi tutulması gereken Üye Devletleri tespit eder.  

• Derinlemesine inceleme (Dİ): Komisyon, potansiyel olarak dengesizlik riski altında 
bulunan UMR’de tespit edilen Üye Devletleri derinlemesine incelemeye tabi tutar. 
Derinlemesine İnceleme kapsamında, dengesizliklerin varlığı ve ciddiyeti (güçlendirilmiş 
gözetim gerektiren aşırı dengesizliklerin tespiti) tahkik edilir. Derinlemesine incelemeler 
ilkbaharda yayınlanır ve Avrupa Dönemi Ülke Raporlarının bir parçasıdır.  

• Tavsiyeler: Dengesizlik tespit edilen ülkeler için Komisyon, Mayıs ayında yayınlanan 
ülkeye özel tavsiye paketi kapsamında, bu dengesizlikleri düzeltmek için tavsiyeler 
sunabilir.   

• Denetim: MDP gözetimini altındaki ülkeler tarafından dengesizliklerin çözümüne yönelik 
geliştirilen politikalar, görevler ve raporlardan oluşan özel bir izleme sistemi aracılığıyla 
denetlenmektedir.  

• Tespit edilen aşırı dengesizliklerin izlenmesi. Aşırı dengesizliklerin tespit edildiği 
ülkelere, yaşanan zorlukla orantılı olarak MDP ile ilgili tavsiyeler verilir ve alınan tedbirler 
yakından izlenir. Komisyon, bir Üye Devlette aşırı dengesizliklerin var olduğu sonucuna 
vardığı takdirde, belirlenen süre içinde düzeltici eylem planının hazırlanmasını ve 
uygulanmasını gerektiren Aşırı Dengesizlik Prosedürünü (ADP) de başlatabilir. 
Komisyon, planda yer alan politikaların uygulanıp uygulanmadığını yıl boyunca denetler. 
ADP gerekliliklerinin tekrar eden biçimde ihlali durumunda (yalnızca Euro bölgesi ülkeleri 
için, GSYİH’nin % 0,1’ne varan) yaptırımlar uygulanabilir.  

 

https://ec.europa.eu/info/node/4320/
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