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                        3-4 KASIM 2011 TARİHLİ G20 ZİRVESİ 
 

 

26 Eylül 1999 tarihli G7 Maliye Bakanları Zirvesinde, uluslararası finansal sistemle ilgili 

konularda görüş alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak amacıyla kurulmuş olan G20,  

dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve AB’den oluşmaktadır.   

 

Küresel ekonomik ve finansal sistem açısından büyük önem taşıyan G-20 ülkeleri, dünya 

ekonomik hâsılasının % 85'ini oluştururken, dünya ticaretinin % 80'ini gerçekleştirmekte ve 

dünya nüfusunun üçte ikisini temsil etmektedir.  

 

 

     
 

 

 

 

Altıncı G20 Zirvesi 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde Fransa’nın Cannes kentinde 

gerçekleştirmiştir. Fransa’nın başkanlık ettiği Zirveye Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, 

Singapur ve Afrika Birliği Başkanlığı da davet edilmiştir. Söz konusu Zirvede üzerinde 

durulan hususlar ve alınan kararlar aşağıda özetlenmektedir: 

 

1- Son toplantıdan bu yana küresel ekonominin, özellikle gelişmiş ülke ekonomilerinin 

daha da zayıfladığı, işsizliğin kabul edilemez boyutlara ulaştığı belirtilmiş, bu bağlamda, 

Avrupa ülkelerindeki risklerin artması nedeniyle mali piyasalardaki gerilimin arttığı 

ve gelişmekte olan ülkelerde büyümenin yavaşlama sinyalleri gösterdiği ifade 

edilmiştir.  

 

Küresel dengesizlikler devam ederken, emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın büyümenin 

önünde risk oluşturduğu kaydedilmiştir. 
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2- Birlikte çalışma taahhüdü teyit edilirken, ekonomik büyümeyi canlandırmak, istihdamı 

artırmak, mali istikrarı korumak, sosyal bütünleşmeyi desteklemek ve insanlara 

hizmet eden bir küreselleşmeyi sağlamak üzerinde mutabakata varılmıştır.  

 

Büyüme ve İstihdam için Küresel Strateji  

 

3- Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadele etmek için politika ve 

eylemlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi kararı alınmış olup, herkesin kendi üzerine 

düşeni yapması gerektiği vurgulanmıştır. 

 

4- Kısa vadeli kırılganlıklara yönelik ve orta vadeli büyümeyi tesis eden araçları 

güçlendirmeyi hedefleyen bir Büyüme ve İstihdam için Eylem Planının uygulanmasına 

karar verilmiştir. 

 

- Gelişmiş ekonomilerin, büyümeyi desteklemek ve mali istikrarın 

sürdürülebilirliğini sağlamak için inandırıcı ve spesifik önlemler alması hususunda 

görüş birliğine varılmıştır.  

 

- 26 Ekim Euro Zirvesi’nde alınan kararlar, Yunanistan’ın borçlarının yeniden 

yapılandırılması, Avrupa bankalarının güçlendirilmesi, domino etkisini önleme 

çalışmaları ve Euro Bölgesi’nde güçlü ekonomik yönetişim reformu için 

oluşturulan kurumlar ve erken müdahale çağrılarının memnuniyet verici 

olduğu ifade edilmiştir.  

 

- İtalya’nın Euro Zirvesi’nde sunduğu tedbirler ile Komisyon tarafından yapılacak 

detaylı değerlendirme ve izlemeyi kabul etme kararının desteklendiği belirtilmiştir. 

Bu bağlamda,  İtalya’nın IMF’yi çeyrek bazında ülkede uygulanan politikaların 

doğruluğunu değerlendirmeye davet etmesinin memnuniyetle karşılandığı ifade 

edilmiştir.  

 

- Ulusal koşullar göz önüne alındığında, kamu maliyesi güçlü durumda olan 

ülkelerin, otomatik düzenleyicilerin devrede olmasına izin vermeleri ve ihtiyati 

tedbirleri iç talebi artırmak için uygulamalarının ekonomik şartları daha da 

kötüleştirdiği vurgulanmıştır.  Dış ticaret fazlası olan ülkeler ise, döviz kuru 

esnekliğinin de etkisiyle iç talebi artırmayı taahhüt etmişlerdir.  

 

- Para politikalarının orta vadede fiyat istikrarının muhafaza edilmesi ve ekonomik 

toparlanmaya yardımcı olunması amacıyla kullanılacağı ifade edilmiştir. 

 

- Küresel düzeyde üretimin arttırılmasını sağlayacak daha fazla yapısal reform 

konusunda mutabakata varıldığı belirtilmiştir. 

 

5- Küreselleşmenin sosyal boyutunu güçlendirme yönünde kararlılık beyan edilirken, 

istihdam ve toplumsal katılımın büyüme ve güvenin sağlanması bakımından önem arz 
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ettiği vurgulanmıştır. Bu noktadan hareketle öncelikle genç istihdamı konusunda 

çalışacak bir G20 görev gücü kurulması kararlaştırılmıştır. Uluslararası Çalışma 

Örgütü’nün iş yaşamındaki temel prensip ve hakları teminat altına alan sekiz temel 

konvansiyonunun onaylanması ve uygulanması yönündeki çalışmaların teşvik edildiği 

ifade edilmiştir.  

 

6- Sosyal diyalogun önemine dikkat çekilerek, B 20 (G20 ülkelerinin işveren teşkilatları- 

Business 20) Zirvesi  ve L 20 (G20 ülkelerinin işçi teşkilatları- Labour 20) Zirvesi’nin 

sonuçları ile ortak açıklamaların beklendiği vurgulanmıştır. 

 

7- Uluslararası para sistemini daha istikrarlı ve dayanıklı hale getirme konusunda gelişme 

kaydedildiği ifade edilmiştir. Finansal bütünleşmeden fayda sağlanması ve oynak 

sermaye akımları karşısında dayanıklılığın arttırılması ve SDR (Özel Çekme Hakları) 

sepetinin para birimlerinin küresel ticaret ve finans sistemindeki rolünü yansıtmaya 

devam etmesi gerektiği hususunda karara varılmıştır.  

 

SDR’ye kabul yapısının halihazırdaki kriterlere göre devam etmesi gerektiği ve SDR 

sepetinin 2015 yılında ya da daha erken bir tarihte, ulusal paraların zaman içinde 

değişen özelliklerine göre, ulusal paralar sepete girme kriterlerini karşıladıkça, gözden 

geçirilmesi kararlaştırılmıştır. IMF’nin krizin etkilerinin bir bölgeden diğerine hızla 

yayılmasına müdahale edecek daha bütüncül, daha adil ve etkili bir gözetim 

mekanizması kurması gerektiğinin altı çizilmiştir. Gözetimi güçlendirme konusundaki 

çabaların yanı sıra, ikili ve çok taraflı gözetim mekanizmaları arasında daha başarılı bir 

bütünleşmeye ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır. 

 

8- Piyasa tarafından belirlenen döviz kuru sistemlerinin ivedilikle uygulamaya konulmasına 

ve döviz kuru esnekliğinin tam olarak sağlanmasına, döviz kurlarındaki kalıcı 

sapmalardan ve rekabeti bozucu devalüasyon uygulamalarından kaçınılmasına yönelik 

çalışmalar yapılması taahhüt edilmiştir. Kısa dönem hassasiyetlerinin giderilmesi, 

finansal istikrarın yeniden sağlanması ve orta vadeli büyümeyi teşvik eden araçların 

güçlendirilmesi amacıyla  Büyüme ve İstihdam için Eylem Planı’nda (Action Plan for 

Growth and Jobs)  belirtilen ‘döviz kuru reformu’nun  uygulamaya konulacağı  ifade 

edilmiştir. Alınan önlemlerin, küresel likidite ve sermaye hareketlerindeki 

dalgalanmalardan kaynaklanan zorlukların ortadan kaldırılmasına yardımcı olacağı ve bu 

sayede döviz kuru reformunda gelişme sağlanarak, aşırı karşılık biriktirme eğiliminin 

azaltılacağı ifade edilmiştir.  

 

9- Küresel finansal güvenlik ağlarının güçlendirilmesi çabalarına devam edilmesi 

konusunda uzlaşmaya varılmıştır. Ayrıca IMF tarafından, dış şoklarla baş edebilmek 

için güçlü politika ve ilkeler benimseyen ülkelere, bu ülkelerin durumuna uygun daha 

esnek ve güçlü kısa vadeli likidite sağlaması amacıyla yeni İhtiyati ve Likidite 

Mekanizması (Precautionary and Liquidity Line- PLL) oluşturulması 

desteklenmektedir. IMF, üyelerinin acil yardım taleplerini karşılayacak tek bir 
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mekanizma oluşturması yönünde teşvik edilmekte ve her iki öneriyi de süratle tartışmaya 

ve sonuçlandırmaya davet edilmektedir.  

 

10- Euro Bölgesi için hazırlanan kapsamlı plan memnuniyetle karşılanmış olup, ülke 

reformları da dahil olmak üzere planın süratle detaylandırılması ve uygulanmasının 

beklendiği ifade edilmektedir. Ayrıca, Euro Bölgesi’nde güven ve finansal istikrarın 

yeniden tesis edilmesi, para piyasaları ve mali piyasaların tam olarak işlemesinin 

sağlanması amacıyla tüm kaynakların ve kurumsal kapasitenin kullanılması 

memnuniyetle karşılanmıştır. IMF’nin sahip olduğu kaynaklara çift taraflı katkılar, Özel 

Çekme Hakları (SDRs), gönüllü katkılar gibi değişik biçimlerde ilave katkılar 

sağlanması konusunda Maliye Bakanları bir çalışma yapacaktır.   

 

Mali Sektörün Yeniden Düzenlenmesi ve Piyasa Bütünlüğünün Güçlendirilmesi  

 

11- 2008 yılında Washington’da gerçekleştirilen G-20 Zirvesinde tüm mali piyasaların, 

ürünlerin ve aktörlerin düzenlenmesi ve gözetimi konusunda varılan kararın 

uygulanmasına ve finansal sistem reformuna devam edileceği belirtilmiştir.  

 

12- Mali kuruluşların çok büyük olduğu gerekçesiyle iflasına izin verilemeyeceğine 

yönelik anlayışın değiştirilmesi ve bu gibi kuruluşların tasfiye maliyetlerinin vergi 

mükellefleri üzerine yüklenmesinin engellenmesi konusunda mutabakata varılmıştır.  

 

Mali İstikrar Kurulu (Financial Stability Board- FSB) küresel ölçekte önemli finansal 

kuruluşların bir listesini yayınlayacak ve bu listedeki kuruluşlar güçlendirilmiş 

gözetim–denetime, yeni bir uluslararası tasfiye rejimi standardına ve 2016 yılından 

itibaren ilave sermaye yeterliliği gerekliliklerine tabi olacaktır. Bu kapsamda, finansal 

olmayan ancak küresel ekonomik sistem için önem arz eden ekonomik yapıların tespit 

edilebileceği belirtilmiştir. 

 

13- Gölge bankacılığın düzenlenmesi ve denetlenmesi hususunda karara varılmıştır. 

Yüksek işlem sıklığı (high frequency trading) ve kayıt dışı likiditeden (dark liquidity) 

kaynaklanan riskleri dikkate alarak, piyasa bütünlüğü ve etkinliğine yönelik 

düzenlemelerin daha da geliştirileceği ifade edilmiştir. Kredi İflas Takası (Credit 

Default Swap- CDS) piyasalarının işleyişinin etkinliğini değerlendirmek üzere 

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) görevlendirilmiştir. 

Finansal hizmet tüketicilerinin korunması konusunda bazı ilkeler üzerinde 

mutabakata varılmıştır. 

 

14- Finans sektöründe kriz öncesi döneme dönülmesine müsaade edilmeyeceği ve 

bankalar, tezgah üstü piyasalar ile tazminatlar ile ilgili taahhütlerin uygulanmasının 

sıkı bir şekilde takip edileceği ifade edilmiştir.  

 

15- Mali İstikrar Kurulu’nun (FSB), mali sektörün düzenlenmesi ile ilgili gündemin 

koordinasyonu ve izlemesine yönelik kapasitesini artırmak amacıyla reform yapılması 



6 
 

kararlaştırılmış ve reform kapsamında, Kurul’a tüzel kişilik ve daha geniş bir mali 

özerklik verileceği belirtilmiştir.   

 

16- Bütün ülkeler, vergi, sigortacılık ve kara paranın aklanması-terörün finansmanı 

(AML/CFT) ile mücadele alanında uluslararası standartlara bağlı kalmaya davet 

edilmiştir. Vergisel konularda kapsamlı bilgi  değişiminin önemini vurgulanarak, bilgi 

değişimi mekanizmalarını geliştirmek için Küresel Forum’da yürütülen çalışmaların 

teşvik edildiği kaydedilmiştir. Vergisel Konularda Karşılıklı İdari Yardımlaşma 

Hakkında Çok Taraflı Sözleşmeyi imzalamaya yönelik bütün ülkeler tarafından 

verilen taahhüt memnuniyetle karşılanmış ve diğer ülkeler de bu Sözleşmeye katılmaya 

davet edilmiştir.   

 

Emtia Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Önlenmesi ve Tarımın Teşvik Edilmesi 

 

17- Mali düzenlemeler kapsamında, emtia türev piyasalarının düzenlenmesi ve gözetiminin 

iyileştirilmesi için Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) 

tavsiyeleri onaylanmış ve piyasa düzenleyicilerine etkili müdahale gücü verilmesi 

konusunda anlaşma sağlanmıştır.  

 

18- Dünya nüfusunun beslenme ihtiyacını karşılamak için tarımsal üretimin teşvik 

edilmesinin önemine dikkat çekilerek, 2011 Haziran’ında Tarım Bakanlarının üzerinde 

anlaşmaya vardığı “Gıda Fiyatlarındaki Dalgalanma ve Tarım Eylem Planı” 

çerçevesinde hareket edilmesi konusunda karar alınmıştır. Özellikle, tarımsal üretimin 

artırılmasına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi 

kararlaştırılarak, tarım ürünleri piyasasında şeffaflığın artırılması amacıyla “Tarım 

Piyasası Bilgi Sistemi (AMIS)“ başlatılmıştır.   

 

19- Gıda güvenliğini artırmak amacıyla birtakım risk yönetimi araçları ve insani acil 

ihtiyaç araçların geliştirilmesi taahhüt edilmiş ve Dünya Gıda Programı tarafından 

ticari amaçlı olmayan gıda alımlarının ihracat kısıtlamalarından veya olağanüstü 

vergilerden muaf tutulması kararlaştırılmıştır. Krizlere karşı ortak tepkiler 

verilebilmesi ve koordineli politikalar uygulanabilmesi amacıyla oluşturulan “Hızlı 

Tepki Forumu” olumlu karşılanmıştır.  

 

 

Enerji Piyasalarının İyileştirilmesi ve İklim Değişikliği İle Mücadele   

 

20- Enerji piyasalarının işleyişi ve şeffaflığının iyileştirilmesi konusundaki kararlılık ifade 

edilmiş ve Petrol Verileri Ortak Girişiminin (JODI) petrol veri tabanı ile gaz veri 

tabanının güncellik, bütünlük ve güvenilirliğinin iyileştirilmesine yönelik taahhütte 

bulunulmuştur. Petrol, gaz ve kömür üreticileri ile tüketicilerinin yılda bir kez bir araya 

gelerek geleceğe yönelik görünümü ortaya koymaları talep edilmiştir.  
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21- İklim Değişikliği konusunda düzenlenecek olan Durban Konferansı’nın başarılı olması 

için çalışılacağı belirtilerek, Cancun Kararlarının uygulanması ve müzakerelerde ilave 

ilerleme kaydedilmesi için çağrıda bulunulmuştur.  Uluslararası Mali Kuruluşların (IFI) 

iklim finansmanı konusundaki raporu tartışılmış ve bu alanda çalışmaya devam edileceği 

belirtilmiştir.  

 

Korumacı Politikalardan Kaçınılması ve Çok Taraflı Ticari Sistemin 

Güçlendirilmesi  

 

22- Küresel ekonominin kritik bir aşamadan geçtiği bu dönemde, korumacı politikalardan 

kaçınılmasının önem arz ettiği belirtilmiş ve DTÖ kuralları ile uyumsuz tedbirler ve 

ihracat kısıtlamaları gibi uygulamaların önlenmesine çalışılacağı ifade edilmiştir. Ayrıca, 

DTÖ, OECD ve UNCTAD ticari sistemdeki durumu izlemeye ve değerlendirmeleri altı 

ayda bir kamuyla paylaşmaya davet edilmiştir.  

 

23- Doha Kalkınma Gündeminin desteklendiği belirtilerek, müzakerelerin bir an önce 

sonuçlandırılması çağrısında bulunulmuştur. 2012 yılında, müzakerelerin ilerlemesi için 

En Az Gelişmiş Ülkelerin endişeleri de göz önünde bulundurularak, daha güvenilir bir 

yaklaşımın benimsenmesi gerektiği ifade edilmiştir.  

 

24- Daha etkili ve kurallara dayalı bir ticari sistem için,  anlaşmazlıkların çözümü 

mekanizmasının işleyişinin iyileştirilmesi ve DTÖ’nün güçlendirilmesinin 

desteklendiği belirtilerek,  DTÖ’nün ticari ilişkilerde ve politikalarda şeffaflığın 

artırılması açısından daha aktif bir rol oynaması gerektiği belirtilmiştir.  

 

 

 

Kalkınmanın Önündeki Engellerle Mücadele  

 

25- Ekonomik şokların kırılganlığı fazla ekonomileri daha çok etkilediği göz önünde 

bulundurularak, daha kapsamlı ve dirençli bir büyümenin sağlanması için çalışılacağı 

taahhüt edilmiştir. 

 

26- Tarımda yatırımların teşvik edilmesi ve düşük gelirli ülkeler ile küçük işletme 

sahipleri yararına özellikle fiyat dalgalanmalarının etkisini azaltacak somut 

girişimlerin desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca,  Afrika Boynuzunda yaşanan 

insanlık dramına dikkat çekilerek,  gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik acil ve uzun 

vadeli tepkilerin güçlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Batı Afrika Ülkeleri 

Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) pilot proje olarak bölgesel acil gıda rezerv sistemi 

ve "ASEAN +3" acil pirinç rezervi girişiminin memnuniyetle karşılandığı ifade 

edilmiştir.  
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27- Altyapı eksikliğinin, özellikle Afrika'da olmak üzere, birçok gelişmekte olan ülkede 

büyüme potansiyelini önemli ölçüde engellediği belirtilerek, Yüksek Düzey Paneli (HLP 

ve Çok Taraflı Kalkınma Bankaları (MDBs) tavsiyelerinin desteklendiği ifade edilmiştir. 

Ayrıca, on bir adet örnek altyapı projesine dikkat çekilerek, bu tür projelerin 

uygulanmasını takip etmek üzere MDBs’e çağrıda bulunulmuştur.   

 

28- Birleşmiş Milletlerin Milenyum Kalkınma Hedeflerinin karşılanması bakımından Resmi 

Kalkınma Yardımlarının (ODA) rolüne dikkat çekilmiş ve gelişmiş ülkeler tarafından 

verilen yardım taahhütlerinin yerine getirilmesi çağrısı yapılmıştır. Ayrıca, kalkınma 

ihtiyaçları ve iklim değişikliği nedeniyle zaman içinde yeni finansman kaynaklarına 

ihtiyaç duyulacağına dikkat çekilmiştir. Bill Gates tarafından vurgulanan yenilikçi 

finansman seçeneklerinin tartışıldığı ve bu seçeneklerden bazılarının birkaç ülke 

tarafından hayata geçirildiği ifade edilmiştir. Bazı ülkelerin, mali işlem vergisi dahil 

olmak üzere çeşitli amaçlarla finans sektörünü vergilendirme girişimleri desteklenmiştir.   

 

Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi 

 

29- Yolsuzlukla mücadele amacıyla hayata geçirilen Eylem Planı’nın uygulanması, piyasa 

bütünlüğünün teşvik edilmesi ve sağlıklı bir iş ortamının desteklenmesi hususlarında 

kayda değer ilerleme kaydedildiği belirtilmiştir. Yolsuzlukla mücadele alanında güçlü 

bir uluslararası yasal çerçevenin hızla uygulamaya konulması, yolsuzlukla ulusal ve 

uluslararası düzeyde mücadelenin güçlendirilmesi, bu alanda kamu sektörü ve özel 

sektör işbirliğinin geliştirilmesi konularına dikkat çekilmiştir. 

 

 

Küresel Yönetişimin 21. Yüzyılın Gereklerine Uygun Bir Şekilde Reformu 

 

30- Küresel yönetişime ilişkin Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron tarafından 

hazırlanan Rapor memnuniyetle karşılanmıştır. G20’nin resmi olmayan niteliğini 

koruması konusunda mutabakata varılmıştır. Öte yandan, Troyka’nın resmi bir niteliğe 

büründürülmesi yönünde bir irade oluştuğu belirtilmiştir. 

 

31- G20 felsefesinin ardında yatan temel motivasyonun başlıca büyük ekonomilerin eşitlik 

prensibinde bir araya gelerek müşterek ekonomik ve mali hedefler temelinde ortak bir 

siyasi irade göstermesi olduğu tekrarlanmıştır. Ayrıca BM, DTÖ, IMF, OECD gibi 

başlıca uluslararası örgütlere aralarındaki işbirliği ve diyalogu güçlendirmeleri 

tavsiyesinde bulunulmuştur. 

 


