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 Türkiye’nin G20 Başkanlığında 
benimsediği üç öncelikli ilke; 
kapsayıcılık, uygulama ve yatırım.

The three priorities of the G20 Turkish 
Presidency are; Inclusiveness, 
Implementation and Investment. ZEYNEP İYİGÜN
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ANTALYA SUMMIT ANTALYA SUMMIT 

AT THE NATIONAL-LEVEL, GROWTH TURKEY 
CONSIDERS EXAMINING DOMESTIC POLICIES 
TO ENSURE THAT THEY INCLUSIVENESS 
PROMOTE IS MANDATORY. THE BENEFIT 
OF GROWTH AND ARE INTERNATIONAL 
PROSPERITY SECURITY ALL ACKNOWLEDGES 
SEGMENTS OF IS A PRIORITY. IN ORDER 
FOR A SUCCESS AT LEVEL, TURKEY THAT 
THE DECISIONS AND ACTIONS SHOULD 
IMPLEMENTATION-G20 COUNTRIES AND 
COMMIT TO BUILDING A BETTER GLOBAL. 
SOCIETY THEREFORE, LOW INCOME 
DEVELOPING DIALOGUE DEVELOPMENT 
COUNTRIES ARE A PARTICULARLY SHARED 
IMPORTANT FOCAL POINT FOR THE 
PRESIDENCY OF TURKEY.INVESTMENT 
PRIORITISE FOOD AND ISSUES, INCLUDING
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KAPSAYICILIK

Kapsayıcılık ilkesinin başarısı, 
konunun hem ulusal hem de 
uluslararası ölçekte bir odağa 
dönüşmesine dayanıyor. Ulusal 
ölçekte Türkiye, kapsayıcı bir 
büyümeyi sağlayabilmek için yeni 
adımlar atılmasını ve toplumun 
her tabakasının büyüme ve 
refahtan pay almasını sağlamayı 
önceliklendiriyor. Uluslararası 
kapsayıcılığın başarılabilmesi içinse, 
G20 çerçevesinde alınacak kararların 
ve atılacak adımların G20 üyesi 
olmayan ülkelere de fayda sağlaması 
ve küresel diyalogu iyileştirme 
amacını gütmesi gerektiğinin 
altını çiziyor. Dolayısıyla, Düşük 
Gelirli Gelişmekte Olan Ülkeler, 
Türkiye’nin Başkanlığında özellikle 
merkezi bir konumda yer alıyor ve 
öncelikli bir konu olarak gündeme 
geliyor.
Bilhassa, her yıl tonlarca gıdanın 
israf edilmesi sorunuyla mücadeleyi 
göz önünde bulundurarak gıda 
güvenliği için eylem planı hazırlandı. 
Sorunun büyük bir aciliyet arz 
ettiği Sahra Altı Afrikası başta 
olmak üzere, herkese enerji erişimi 
sağlanması G20’nin kapsayıcılık 
ilkesi açısından üzerine çalışması 
gereken bir diğer konu.
G20, dünya nüfusunun üçte ikisini 
ve dünyanın yoksul kesiminin 
yarısını temsil ediyor. Türkiye’nin 
amacı, dünya nüfusunun geri kalan 
üçte birine ve yoksul kesimin diğer 
yarısına ulaşabilmek. Ülke içi ve 
ülkeler arası eşitsizliğin gitgide 
yükselmesini bir sorun olarak tespit 
eden Türkiye, gündeminin tam 
kalbine “kapsayıcı büyüme” ilkesini 
koyuyor. Söz konusu eşitsizliklerin 
azalmasıyla, sosyal uyum ve 
kapsayıcı büyüme  hedeflerine 
katkıda bulunabileceğini öngörüyor. 
Ulusal ölçekte kapsayıcılık, kadın ve 
gençlerin yanı sıra diğer dezavantajlı 
grupların ekonomik ve sosyal 
faaliyetlere katılımı noktasında 
önem taşıyor. KOBİ’lerin de küresel 
değer zincirine entegrasyonunun, 
finans erişimlerinin sağlanması ve 
mali darboğaz sorunlarına çözüm 
bulunması, Türkiye’nin ulusal 
ölçekte kapsayıcılık çabalarının 
en hassas ayaklarından birini 
oluşturuyor.

INCLUSIVENESS

At the national level, Turkey's G20 
Presidency has examined domestic 
policies to ensure that they promote 
inclusive growth. As a priority, the 
benefits of economic growth and 
prosperity need to be shared by 
all segments of society. In order to 
achieve success at international 
level, Turkey believes that the G20's 
decisions and actions should benefit 
non-G20 countries and commit to 
building a better global dialogue. 
Therefore, low-income developing 
countries are a particularly 
important focus for the Turkish 
Presidency.
The G20 works to prioritize 
security and development issues, 
including food security with a focus 
on the food losses or waste. On 

energy, Turkish G20 Presidency 
has focused on energy access for 
all, specifically the challenges of 
sub-Saharan Africa where the 
problem is most acute. The G20 
represents two-thirds of the world ś 
population, and half of the world ś 
poor. Turkey wants to reach out to 
the other third of the population, 
and to the other half of the world’s 
poor.
Rising inequalities are considered 
to be a major problem among 
and within countries. In order to 
address inequalities, the “inclusive 
growth” topic is placed at the heart 
of the G20 agenda. Turkey believes 
that reducing inequalities will 
contribute to social cohesion and 
inclusive growth.
National-level inclusiveness is 
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UYGULAMA

G20, küresel ekonomik kriz 
sonrasında ele alınması gereken 
ekonomik ve finansal konular 
açısından öncü bir platform. 
Türkiye’nin amacı bunu daha 
da ileriye taşımak. G20 üyeleri, 
2018 yılına kadar içinde müşterek 
ekonomik büyümeyi yüzde 
2,1’lik ek bir oranda yükseltme 
konusunda kararlı. Bu büyüme 
dünya ekonomisine 2 trilyon dolar 
katkı sağlayacak. Bu kararların 
uygulamaya konması, hem G20’nin 
kredibilitesi açısından hem de 
küresel ekonominin geleceği 
açısından takip edilmesi gereken 
meseleler. Üye ülkelerin reform 
taahhütlerine bağlılığını perçinlemek 
amacıyla, Türkiye oldukça sağlam bir 
denetleme mekanizması geliştirdi. 

Finansal mevzuat çerçevesinin 
uygulanması, küresel finansal 
sistemin dayanıklılığının arttırılması 
açısından çok büyük önem taşıyor. 
2015 yılında gerçekleşecek 
uygulamalar, Yolsuzlukla Mücadele 
ve Enerji Verimliliği Eylem 
Planlarından, kadınlar ve erkeklerin 
istihdama katılım oranlarındaki 
farkın 2025’e kadar yüzde 25 
oranında azaltılmasına kadar 
çeşitlilik gösteren hedefleri kapsıyor.

YATIRIM

Yatırım, küresel büyüme 
potansiyelini artırma ve yeni iş 
fırsatları oluşturma açısından 
önemli olduğu kadar, 2015 G20 
gündemi açısından da çok önemli 
bir konu. G20 üyeleri, daha büyük 
miktarda ve yüksek kalitede yatırım 

also relevant for the economic and 
social participation of women and 
youth, and other disadvantaged 
groups. Enabling SMEs' integration 
into global value chains, 
facilitating their access to finance, 
and addressing their capacity 
bottlenecks is another critical pillar 
of Turkey’s inclusiveness efforts at 
the national level.

IMPLEMENTATION

Following the global economic 
crisis, the G20 has become the 
premier platform for global 
economic and financial issues.
Turkey’s plan is to take this further. 
G20 members have committed 
to lifting the collective economic 
growth by an additional 2.1% by 
2018, which will bring an additional 
2 trillion dollars to the world 
economy. But the implementation 
of these commitments are vital 
both for the credibility of the 
G20 and the future of the global 
economy. To keep the member 
countries accountable to their G20 
reform commitments, Turkey has 
developed a robust monitoring 
mechanism to hold each member 
accountable. Implementation 
of the financial regulation 
framework is crucial for the G20's 
success, as it will enable increased 
resilience of the global economy. 
Implementation in 2015 also 
encompasses a wide range of other 
deliverables, ranging from action 
plans on anti-corruption and 
energy efficiency to a reducing the 
gap in the labourforce participation 
rates between men and women by 
25% by 2025.

INVESTMENT

Investment is a central theme 
for the 2015 G20 agenda, as it is 
critical both for lifting the global 
growth potential and also for 
generating new jobs. There is a 
strong consensus among G20 
members that countries need to 
emphasize and increase higher 
quality investments. The Turkish 
Presidency proposal for G20 
countries to prepare concrete and 
ambitious national investment 
strategies to support their national 
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yapılması gerektiği konusunda 
hemfikir. Başkanlığı döneminde 
Türkiye'nin G20 ülkelerine 
sunduğu, milli büyüme stratejilerini 
destekleyecek sağlam ve iddialı 
yatırımlar hazırlama önerisi üyeler 
tarafından çok büyük destek gördü. 
Türkiye, yatırım stratejilerinin 
ülkeler tarafından geliştirilmesi 
ve yönlendirilmesi gerektiğine 
inanıyor. Bu stratejilerin uzun vadeli 
kurumsal yatırımları cezbedecek, 
kamu-özel sektör ortaklıklarını 
artıracak olmasının yanı sıra 
KOBİ’lerin finansal erişimlerini 
iyileştirmek, mevzuat çerçevelerini 
geliştirmek, kamu yatırımlarının 
etkinliğini artırmak ve varlığa dayalı 
finansman gibi alternatif altyapı 
yatırımlarını desteklemek gibi 
tedbirler içermesini öngörüyor. Ve 
bu yatırım stratejileri için niceliksel 
değerlendirmeler yapmayı da 
planlıyor. 

growth strategies has received 
broad support from the G20 
members. Turkey believes that 
investment strategies should 
be country-led and country 
led strategies. These strategies 
should include measures to 
attract long-term institutional 
investors, enhance public-private 
partnerships, promote improved 
access to finance for SMEs, improve 
the regulatory framework, improve 
efficiency of public investment 
and support alternative sources 
of infrastructure investment such 
as asset-based financing. Making 
quantitative assessment of these 
investment strategies is also 
included in the plan. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
President of the Republic of Turkey

We are going through hard times where the growth has slowed down in emerging 
economies and the volatility in the financial markets affects all the economies. During 
this phase, the G20 takes on an important task on matters such as reinforcing the 
fundamentals of the global economy, tackling structural problems and reducing 
unemployment. We have adopted an approach that underlines the G20’s role in the 
global economic system. We have shaped our G20 Presidency priorities around the 
motto of  “a collective action for an inclusive and robust growth.” I consider this G20 
Leaders Summit in Antalya is different from all other summits held so far and will 
become a milestone for the future in terms of its determining nature.

Gelişmekte olan ülkelerde büyümenin yavaşladığı, finansal piyasalardaki 
hareketliliğin tüm ekonomileri etkilediği zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte, 
küresel ekonominin temellerinin sağlamlaştırılması, yapısal sorunlarla mücadele 
edilmesi ve işsizliğin azaltılması konularında G20’ye önemli görevler düşüyor. 
G20’nin küresel ekonomik sistemdeki önemli rolüne vurgu yapan bir yaklaşım 
benimsedik. Dönem Başkanlığımıza ilişkin önceliklerimizi “kapsayıcı ve sağlam 
büyüme için ortak eylem” sloganı etrafında şekillendirdik. Öyle tahmin ediyorum ki, 
G20 Antalya Liderler Zirvesi, bugüne kadar yapılmış olan tüm zirvelerden çok daha 
farklı, çok daha dolu, çok daha geleceğe yönelik bir milat oluşturacak.

%2,1
The additional growth rate of 
global economy projected to be 

reached by 2018 

2018'e kadar  
küresel ekonomide sağlanması 

planlanan ek büyüme oranı
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AHMET DAVUTOĞLU 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
Prime Minister, Republic ofTurkey

The G20 has been instrumental in containing the adverse 
effects of the Great Recession so far. Going forward, the G20 
has devised comprehensive policy frameworks in a variety of 
areas and put forward substantial commitments to achieve our 
common objective of strong, sustainable and balanced growth. 
Now is the time to act. As the G20 Presidency, Turkey will 
spare no effort in fulfilling this critical responsibility to steer 
the platform to achieve our ambitious targets.

2008 küresel finans krizinin istenmeyen sonuçlarını kontrol 
altına alma konusunda G20 şimdiye kadar çok faydalı bir 
araç oldu. Dahası, çeşitli alanlarda kapsamlı politikalar 
geliştirmek, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme 
gibi ortak hedeflerimizi başarma yolunda somut adımlar 
atma noktasında üyelere büyük imkanlar tanıdı. Zaman, 
harekete geçme zamanıdır.  G20 Dönem Başkanı olarak 
Türkiye, ortak hedeflerimizi gerçekleştirmeyi amaçlayan 
bu platformu yönlendirme sorumluluğunun tüm gereklerini 
yerine getirecektir.

KÜRESEL TICARETTE BÜYÜMENIN 
GÜÇLENDIRILMESI
REINFORCE GROWTH IN GLOBAL 
TRADE

G20 leaders will discuss ways to 
strengthen the functioning of global 
trading system in order to reinforce 
growth in global trade.  

G20 liderleri, küresel ticarette 
büyüme temin etmek üzere küresel 
ticaret sisteminin işlevselliğıni güç-
lendirecek yöntemleri ele alacaklar.  
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RAKAMLARLA ANTALYA ZİRVESİ
ANTALYA SUMMIT BY NUMBERS
15-16 KASIM 2015'TE 
DÜNYANIN EN BÜYÜK 20 
ÜLKESİ, KÜRESEL EKONOMİNİN 
GELECEĞİNİ KONUŞMAK İÇİN 
ANTALYA'DA BULUŞUYOR. 
G20 ÜLKELERİNİN KÜRESEL 
EKONOMİDEKİ PAYI, ZİRVENİN 
EKONOMİNİN GELECEĞİNE 
İLİŞKİN KARARLARININ KRİTİK 
ÖNEMİNİ ORTAYA KOYUYOR.

THE WORLD'S 20 MAJOR 
ECONOMIES WILL MEET IN 
ANTALYA FROM NOVEMBER 
15-16, TO DISCUSS THE FUTURE 
OF THE GLOBAL ECONOMY. THE 
SHARE OF G20 COUNTRIES IN 
THE GLOBAL ECONOMY VERIFIES 
THE IMPORTANCE OF THE 
DECISIONS TO BE TAKEN AT THIS 
SUMMIT.

ALL OF THE WELL-KNOWN 
HOTELS IN ANTALYA-BELEK ARE 
ALLOCATED TO THE GUESTS OF 
THE G20 SUMMIT.

ANTALYA'NIN GOLF 
TESİSLERİYLE ÜNLÜ 
BELDESİ BELEK'TEKİ 
TÜM OTELLER G20 
KONUKLARINI 
AĞIRLAYACAK.
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ANTALYA'DAKİ G20 ZİRVESİNDE;
ULUSLARARASI TİCARETİN

OF THE GLOBAL TRADE

OF THE GLOBAL ECONOMY

KÜRESEL EKONOMİNİN 

DÜNYA NÜFUSUNUN 

AND AN ECONOMY OF 65 TRILLION DOLLARS

OF THE WORLD'S POPULATION,
VE 65 TRİLYON DOLARLIK BİR EKONOMİ TEMSİL EDİLİYOR. 

IS REPRESENTED IN THE ANTALYA SUMMIT.


