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access to bank information
banka bilgisine erişim
access to credit
krediye erişim
access to energy
enerjiye erişim
access to farmland
işlenecek toprağa erişim
access to financial services
finansal hizmetlere erişim
access to food
gıdaya erişim
access to water
suya erişim
accountability assessment
hesap verebilirlik değerlendirmesi
accountability mechanism
hesap verilebilirlik mekanizması
accounting standard setter
muhasebe standartları koyucusu
accounting standard, accounting principle, accounting rule
muhasebe standardı, muhasebe ilkesi, muhasebe kuralı
Accra Agenda for Action
Akra Eylem Gündemi
action plan
eylem planı
Action Plan on Food Price Volatility and Agriculture
Gıda Fiyat Dalgalanması ve Tarım Eylem Planı
Action Plan to Implement Principles for Reform
Reform İlkelerinin Uygulanması için Eylem Planı
active labour market
aktif işgücü piyasası
advanced deficit country
açık veren gelişmiş ülke
advanced economy
gelişmiş ekonomi
affordable energy
uygun fiyatlı enerji
African Development Bank (ADB, AfDB)
Afrika Kalkınma Bankası
African Development Fund
Afrika Kalkınma Fonu
African Tax Administration Forum (ATAF)
Afrika Vergi İdaresi Forumu (ATAF)
Aggressive tax planning
agresif vergi planlaması
aging of the population, ageing of the population, population aging, population ageing
nüfusun yaşlanması/yaşlanan nüfus
agricultural export
tarımsal ihracat
Agricultural Market Information System (AMIS)
Tarım Piyasası Bilgilendirme Sistemi
aid effectiveness
yardımın etkinliği
Aid for Trade
Ticaret için Yardım
aid fragmentation
yardımların parçalanması
alternative energy
altenatif enerji
alternative energy resources
alternatif enerji kaynakları
Anti-corruption authorities
yolsuzlukla mücadele mercileri
Anti-corruption collective actions
yolsuzlukla mücadele ortak eylemleri
anti-money laundering (AML)
kara paranın aklanmasının önlenmesi
anti-money laundering high-risk sectors
kara paranın aklanmasının önlenmesinde yüksek riskli sektörler
appropriate oversight
uygun gözetim
Asian Infrastructure Financing Initiative (AIFI)
Asya Altyapı Finansman Girişimi
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği
Asia-Pacific Economic Cooperation Forum
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu
Asia-Pacific region
Asya-Pasifik bölgesi
baby boom
doğum patlaması
bail-out
kurtarma
Balance of payments assistance
ödemeler dengesi desteği /ödemeler dengesiyardımı /ödemeler dengesi finansmanı
balance of payments support, balance of payments assistance, balance of payments financing
ödemeler dengesi desteği /ödemeler dengesiyardımı /ödemeler dengesi finansmanı
balance sheet
bilanço
balanced economic development
dengeli ekonomik kalkınma
balanced global growth
dengeli küresel büyüme
balanced growth
dengeli büyüme
balance-of-payments deficit
ödemeler dengesi açığı
bank capital
banka sermayesi
Bank for International Settlements (BIS)
Uluslararası Ödemeler Bankası
bank recapitalization, recapitalization of banks
bankaların yeniden sermayelendirilmesi/ bankaların sermaye yapısının güçlendirilmesi
banking secrecy
bankacılık sırrı
banking supervision
bankacılık denetimi
banking system
bankacılık sistemi
barrier to investment
yatırım engeli
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
Basel Bankacılık Denetim Komitesi
Basel II
Basel II
Basel II risk-based framework
Basel II riske dayalı çerçeve
basic good
temel mal
bilateral agreement
ikili anlaşma
bilateral effort
ikili çaba
bond market
tahvil piyasası
borrower country
borçlanıcı ülke
borrowing agreement
borçlanma anlaşması
Bretton Woods Agreement
Bretton Woods Anlaşması
Bretton Woods Institution
Bretton Woods Kuruluşu
broadened mandate
genişletilmiş görev ve yetki
budget balance
bütçe dengesi
Business confidence
iş dünyası güveni
capacity building
kapasite oluşturma
capital account liberalization
sermaye hesabının serbestleştirilmesi
capital buffer
sermaye tamponu
capital goods, industrial goods, investment goods
sermaye malları, sınai mallar, yatırım malları
capital mobility
sermaye hareketliliği
central bank
merkez bankası
central counterpart
merkezi karşı taraf
civil society
sivil toplum
Clean Energy for Development Investment Framework
Kalkınma Yatırımları için Temiz Enerji Çerçevesi
clean technology
temiz teknoloji
climate change
iklim değişikliği
co-host
ortak evsahibi
collective consistency
toplu tutarlılık
common view
ortak görüş
compensation policy
ücret ve tazminat politikası
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competition policy
competitive devaluation
comprehensive growth strategy
concerted action
concessional lending
consolidation, debt consolidation, consolidation of debt
Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)
consultative mutual assessment process
contingent capital
convergence project
coordinated recovery
corrupt official
corruption
countercyclical
countercyclical spending
country ownership
country specific measures
Country specific plans
country-led process
country-owned peer review
credit crunch, credit squeeze
credit cycle
credit derivative market
credit growth
credit market, lending market
credit rating
credit rating agency
cross-border
cross-border capital flow
cross-border cooperation
cross-border crisis management
cross-border development
cross-border trade
cross-border traffic
cross-sector
cross-sector development
currency transaction tax (CTT)
current account imbalance
debt financing
debt forgiveness, debt cancellation
Debt management capacity
debt relief
Debt Sustainability Framework (DSF)
decent work agenda
decent work conditions
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
default swap, credit default swap (CDS)
deflation
deregulation
derivative
derivatives market
developing country
development agency
development agenda
development assistance
development bank
development financing, development funding
development gap
development imbalance
distribution of quotas
Doha Round, Doha Round of trade negotiations, Doha Round of trade talks
Doha Work Programme (DWP)
domestic demand, national demand
domestic policy action
domestic policy, national policy
domestic production, national output, national production
domestic resource
Domestic Resource Mobilization
donor country
dumping
durable recovery
East-Asian Economic Caucus (EAEC)
economic architecture
economic crisis
economic development
economic fundamentals
economic growth
economic integration
economic interdependence
economic opportunity
economic outlook
economic shock
economic weight
economy in transition, transition economy, transitional economy
effective oversight

rekabet politikası
rekabetçi devalüasyon
kapsamlı büyüme stratejisi
uyumlu eylem
imtiyazlı/tavizli kredi
konsolidasyon, borç konsolidasyonu/borçların ötelenmesi
Yoksullara Yardım için Danışma Grubu
istişari karşılıklı değerlendirme süreci
koşullu sermaye
yakınsama projesi
koordineli toparlanma
yolsuzluk yapan kamu görevlisi
yolsuzluk
konjonktür karşıtı
konjonktür karşıtı harcama
ülke sahiplenmesi
Ülkelere özgü tedbirler
ülkelere özgü planlar
ülkelerin öncülüğündeki süreç
ülkenin sahipliğinde emsal gözden geçirme
kredi darlığı, kredi sıkışması
kredi döngüsü
kredi türev piyasası
kredi büyümesi
kredi piyasası
kredi derecelendirmesi
kredi derecelendirme kuruluşu
sınır ötesi
sınır ötesi sermaye akımı
sınır ötesi işbirliği
sınır ötesi kriz yönetimi
sınır ötesi kalkınma
sınır ötesi ticaret
sınır ötesi trafiği
sektörler arası
sektörler arası kalkınma
parasal işlem vergisi
cari işlemler dengesizliği
borç finansmanı
borç affı, borç iptali
Borç yönetim kapasitesi
borç hafifletilmesi
Borç Sürdürülebilirlik Çerçevesi
insana yakışır iş gündemi
insana yakışır iş koşulları
Çalışma Hayatına İlişkin Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi
temerrüt takası, kredi temerrüt takası
deflasyon
deregülasyon
türev
türev piyasası
gelişmekte olan ülke
kalkınma ajansı
kalkınma gündemi
kalkınma yardımı
kalkınma bankası
kalkınmanın finansmanı
kalkınma açığı
kalkınma dengesizliği
kotaların dağılımı
Doha Turu, Doha ticaret müzakereleri turu, Doha ticaret görüşmeleri turu
Doha Çalışma Programı
yurt içi talep, ulusal talep
yurt içi politika eylemi
yurt içi politika, ulusal politika
yurt içi üretim, ulusal çıktı, ulusal üretim
yurt içi kaynak
yurt içi kaynakların harekete geçirilmesi
donör ülke
damping
kalıcı toparlanma
Doğu Asya Ekonomik Forumu (EAEC)
ekonomik mimari
ekonomik kriz
ekonomik kalkınma
ekonomik temeller
ekonomik büyüme
ekonomik entegrasyon/ bütünleşme
karşılıklı ekonomik bağımlılık
ekonomik fırsat
ekonomik görünüm
ekonomik şok
ekonomik ağırlık
geçiş ekonomisi
etkin gözetim
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electronic trading platform
emerging country
emerging market
emerging market economy
emission reduction
employment policy
energy crisis
energy efficiency
Energy Experts Group
energy security
energy supply
engine of economic growth
equitable voting power
essential services
essential social services
Eurasian Group on Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG)
European Central Bank (ECB)
European Investment Bank (EIB)
excessive commodity price volatility
excessive leverage
excessive price volatility
excessive risk
excessive risk-taking
exchange rate flexibility
exchange rate system, exchange rate regime, foreign exchange system
exit strategy
expansionary policy
export-dependent
export-focused growth
external deficit
external financing
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
extraordinary government support
extreme poverty
failed state
fight against money laundering

elektronik ticaret platformu
yükselen ülke
yükselen piyasa
yükselen piyasa ekonomisi
emisyon azaltımı
istihdam politikası
enerji krizi
enerji verimliliği
Enerji Uzmanları Grubu
enerji güvenliği
enerji arzı
ekonomik büyümenin motoru
adil oy gücü
temel hizmetler
temel sosyal hizmetler
Avrasya Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı Grubu
Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Yatırım Bankası
emtia fiyatlarındaki aşırı dalgalanma
aşırı finansal kaldıraç
aşırı fiyat dalgalanması
aşırı risk
aşırı risk alma
döviz kuru esnekliği
döviz kuru sistemi, döviz kuru rejimi, döviz kuru sistemi
çıkış stratejisi
genişletici politika
ihracata bağımlı
ihracat odaklı büyüme
dış açık
dış finansman
Maden Çıkarma Sanayii Şeffaflık Girişimi
olağandışı devlet desteği
aşırı yoksulluk
başarısız devlet
kara paranın aklanmasıyla mücadele

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Financial Action Task Force (FATF)

Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü, Mali Eylem Görev Gücü

financial center
financial crisis
financial firm
financial flow
financial inclusion
financial instability
financial instrument
financial levy
financial market
financial policy
financial regulation
financial regulatory framework
financial regulatory system
financial repair
financial responsibility
financial risk
financial safety net
financial sector
financial sector assessment
financial stability
Financial Stability Board (FSB)
financing of the economy
fiscal adjustment
fiscal deficit
fiscal plan
fiscal sustainability
fixed exchange rate system
flexible credit line (FCL)
flexible exchange rate, floating exchange rate
food crisis
food insecurity
food security
foreign investor
foreign-exchange reserve
fossil fuel subsidy
fragmentation of markets
Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth
free trade
G20 Anti-Corruption Action Plan
G20 Anti-Corruption Working Group
G20 Business Summit
G20 Climate Finance Study Group
G20 Development Working Group
G20 Dialogue Platform on Inclusive Green Investments
G20 Energy Sustainability Working Group (ESWG)
G20 Global Marine Environment Protection (GMEP) Initiative
G20 Labour and Employment ministers
G20 member

finans merkezi
finansal kriz
finansal firma
finansal akım
finansal tabana yayılma
finansal istikrarsızlık
finansal araç
finansal vergi
finansal piyasa
finansal politika
finansal düzenleme
finansal düzenleyici çerçeve
finansal düzenleyici sistem
finansal onarım
finansal sorumluluk
finansal risk
finansal güvenlik ağı
finans sektörü
finans sektörü değerlendirmesi
finansal istikrar
Finansal İstikrar Kurulu
ekonominin finansmanı
mali ayarlama
bütçe açığı
mali plan
mali sürdürülebilirlik
sabit kur sistemi
esnek kredi hattı
esnek döviz kuru, dalgalı döviz kuru
gıda krizi
gıda güvensizliği
gıda güvenliği
yabancı yatırımcı
döviz rezervi
fosil yakıt teşviği
piyasaların ayrışması
Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi
serbest ticaret
G20 Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı
G20 Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu
G20 İş Zirvesi
G20 İklim Finansmanı Çalışma Grubu
G20 Kalkınma Çalışma Grubu
G20 Kapsayıcı Yeşil Yatırımlar Diyalog Platformu
G20 Enerji Sürdürülebilirliği Çalışma Grubu
G20 Küresel Deniz Çevresinin Korunması Girişimi
G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları
G20 üyesi
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G20 presidency
G20 reform agenda
G20 standstill pledge on protectionism
G20 workstreams
global accounting standard
Global Alliance for Integrity in Sports
global challenge
global cooperation
global crisis
global culture of intolerance towards corruption
global demand
global development
global development architecture
global economic activity
global economic balance
global economic governance
global economic growth
global economic slowdown
Global Forum on Transparency and Exchange of Information
global growth
global imbalances
Global Jobs Pact
global market economy
global output
Global Partnership for Agriculture, Food Security and Nutrition
Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI)
Global Plan for Recovery and Reform
Global Pulse
global rebalancing, global economic rebalancing
global recovery
Global systematically important insurers (G-SII’s)
Global value chains (GVCs)
global warming
gold standard
governance
government intervention
Green Climate Fund (GFC)
green economy
green growth
green innovation
green recovery
greenhouse gas emission, greenhouse emission
gross national product (GNP)
Group of Fourteen, Group of 14, G14, G-14
Group of Thirteen, Group of 13, G13, G-13
growth potential
growth prospects
growth rate, rate of growth
growth strategy
growth-friendly
Guiding Principles on Enforcement of the Foreign Bribery Offence
Guiding Principles to Combat Solicitation.
harmful practices
high actual debt
High-Level Advisory Group on Climate Change Financing
high-level conference
High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda
High-Level Principles on Mutual Legal Assistance
human capital
IMF member, International Monetary Fund member
IMF/World Bank Financial Sector Assessment Program
Inclusive Green Growth
International Accounting Standards Board (IASB)
International Energy Forum Charter, IEF Charter
International Fund for Agricultural Development (IFAD)
International Labour Conference (ILC)
International Labour Organization (ILO)
International Monetary Fund (IMF)
International standards on governance
Islamic finance
illicit outflow, illicit capital outflow
impaired asset
implementation gap
implementation strategy
inclusive growth
income model
independent standard setting process
industrial sector, industry sector
industrialised country
inflationary pressure, inflation pressure
information exchange, exchange of information
information sharing
infrastructure development
infrastructure financing
intellectual property protection

G20 Dönem Başkanlığı
G20 reform gündemi
G20 korumacılığı artırmama taahhüdü
G20 iş süreçleri
küresel muhasebe standardı
Sporda Dürüstlük Küresel İttifakı
küresel zorluk/sınama
küresel işbirliği
küresel kriz
yolsuzluğa karşı küresel duyarlılık kültürü
küresel talep
küresel kalkınma
küresel kalkınma mimarisi
küresel ekonomik faaliyet
küresel ekonomik denge
küresel ekonomik yönetişim
küresel ekonomik büyüme
küresel ekonomik yavaşlama
Bilgi Değişimi ve Saydamlık Küresel Forumu
küresel büyüme
küresel dengesizlikler
Küresel İş Paktı
küresel piyasa ekonomisi
küresel çıktı/küresel hasıla
Tarım, Gıda Güvenliği ve Beslenme Küresel Ortaklığı
Finansal Tabana Yayılma Küresel Ortaklığı
Küresel Toparlanma ve Reform Planı
Küresel Nabız
küresel yeniden dengelenme; küresel ekonominin yeniden dengelenmesi
küresel toparlanma
Sistemik Öneme Sahip Küresel Sigorta Şirketleri
Küresel değer zincirleri
küresel ısınma
altın standardı
yönetişim
devlet müdahalesi
Yeşil Çevre Fonu
yeşil ekonomi
yeşil büyüme
yeşil yenilik
yeşil toparlanma
sera gazı salınımı, sera salınımı
gayri safi milli hasıla
14'ler Grubu
13'ler Grubu
büyüme potansiyeli
büyüme beklentileri
büyüme oranı, büyüme hızı
büyüme stratejisi
büyüme dostu
Dış Kaynaklı Rüşvetle Mücadele Edilmesine Yönelik Kılavuz İlkeler
İrtikapla Mücadeleye Yönelik Kılavuz İlkeler
zararlı uygulamalar
yüksek fiili borç
İklim Değişikliği Finansmanı Üst Düzey Danışma Grubu
üst düzey konferans
2015 Sonrası Kalkınma Gündemi konusunda Seçkin Kişiler Üst Düzeyli Panel
Karşılıklı Yasal Yardıma İlişkin Üst Düzey İlkeler
beşeri sermaye
IMF üyesi, Uluslararası Para Fonu üyesi
Uluslarası Para Fonu/ Dünya Bankası Finansal Sektör Değerlendirme Programı
Kapsayıcı Yeşil Büyüme
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
Uluslararası Enerji Forumu Şartı, IEF Şartı
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu
Uluslararası Çalışma Konferansı
Uluslararası Çalışma Örgütü
Uluslararası Para Fonu
Uluslararası yönetişim standartları
İslami finans
yasadışı çıkış; yasadışı sermaye çıkışı
değer kaybetmiş aktif/varlık
uygulama boşluğu/eksikliği
uygulama stratejisi
kapsayıcı büyüme
gelir modeli
bağımsız standart belirleme süreci
sanayi sektörü
sanayileşmiş ülke
enflasyonist baskı/enflasyon baskısı
bilgi alışverişi/değişimi
bilgi paylaşımı
altyapı geliştirme
altyapı finansmanı
fikri mülkiyetin korunması

4

T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı

Kasım 2013

G-20 TERİMLERİ LİSTESİ
İNGİLİZCE

TÜRKÇE

international accounting standard (IAS)
uluslararası muhasebe standardı
international assessment
uluslararası değerlendirme
international assistance
uluslararası yardım/destek
international body
uluslararası organ
international capital flow
uluslararası sermaye akımı
international cooperation
uluslararası işbirliği
international economic architecture
uluslararası ekonomik mimari
international economic cooperation
uluslararası ekonomik işbirliği
international financial institution (IFI)
uluslararası finansal kuruluş
international financial stability
uluslararası finansal istikrar
international financial standard
uluslararası finansal standart
international financial system
uluslararası finansal sistem
international policy coordination
uluslararası politika eşgüdümü
international reserve currency
uluslararası rezerv para birimi
international standard-setting body
uluslararası standart belirleme organı
international trade system
uluslararası ticaret sistemi
investment policy
yatırım politikası
job growth
istihdam artışı
Joint Action Plan for Women’s and Children’s Health
Kadın ve Çocuk Sağlığı Ortak Eylem Planı
Joint Organizations Data Initiative (JODI)
Ortak Örgütler Veri Girişimi
klobal depression
küresel depresyon
labor formalization
işgücünün kayıt altına alınması
labour demand, demand for workers
işgücü talebi, işçi talebi
labour mobility
işgücü hareketliliği
large commodity producer
büyük emtia üreticisi
Leading Group on Innovative financing for development
Kalkınma İçin Yenilikçi Finansman Lider Grubu
lending instrument
borç verme aracı
level playing field
eşit şartlı faaliyet alanı
leverage ratio
kaldıraç oranı
liquidity crisis
likidite krizi
liquidity standard
likidite standartı
local currency bond market (LCBM’s)
yerel para cinsinden tahvil piyasası
London Jobs Conference
Londra İş Konferansı
long-run growth potential
uzun vadeli büyüme potansiyeli
long-term growth
uzun vadeli büyüme
loss absorbency
zarar karşılama
loss of biodiversity
biyolojik çeşitlilik kaybı
low income countries (LIC)
düşük gelirli ülkeler
low-income household
düşük gelirli hanehalkı
macroeconomic framework
makroekonomik çerçeve
macroeconomic impact
makroekonomik etki
macroeconomic risk
makroekonomik risk
macroprudential oversight, macroprudential supervision
makro-ihtiyati gözetim, makro-ihtiyati denetim
macro-prudential risk
makro-ihtiyati risk
market access
piyasaya erişim
market discipline
piyasa disiplini
market distortion
pazar bozulması
market liberalization
piyasanın serbestleştirilmesi
market manipulation
piyasa manipülasyonu
market openness, openness of markets
piyasa açıklığı, piyasaların açıklığı
market participants
piyasa katılımcıları
market transparency
piyasa şeffaflığı
market-oriented exchange rate
piyasa odaklı döviz kuru
middle-income country (MIC)
orta gelirli ülke
Millennium Declaration
Binyıl Deklarasyonu
Millennium Development Goals
Binyıl Kalkınma Hedefleri
Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matters
Vergi Konularına ilişkin Bilgi Değişimi Model Anlaşması
monetary policy
para politikası
monetary power
parasal güç
monetary stability
parasal istikrar
money laundering
kara para aklama
Montreal Consensus
Montreal Uzlaşısı
movement of capital, flow of capital, capital flow, capital movement
sermayenin dolaşımı, sermaye akımı, sermaye hareketleri
multi-country constituency
çok ülkeli ülke grubu
multilateral commitment
çok taraflı taahhüt
multilateral cooperation
çok taraflı işbirliği
Multilateral Development Bank (MDB)
Çok Taraflı Kalkınma Bankası
Multilateral trade liberalization
çoktaraflı ticaretin serbestleştirilmesi
multilateral trading system
çoktaraflı ticaret sistemi
multilateralism
çok taraflılık
multipolar system, multi-polar system
çok kutuplu sistem
multi-polar world economy
çok kutuplu dünya ekonomisi
Multi-Year Action Plan on Development
Çok Yıllı Kalkınma Eylem Planı
mutual assessment
karşılıklı değerlendirme
mutual assessment process (MAP)
karşılıklı değerlendirme süreci
national regulator
ulusal düzenleyici
nation-state
ulus-devlet
New Arrangements to Borrow (NAB)
Borçlanmaya dair Yeni Düzenlemeler
Non-discriminatory WTO-based trading system
DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) temelli ayrımcı olmayan ticaret sistemi
non-member country
üye olmayan ülke
non-performing loan
geri dönmeyen kredi/tahsili gecikmiş kredi
Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear WeaponsNükleer
(NPT) Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması
Nuclear Security Summit (NSS)
Nükleer Güvenlik Zirvesi
nuclear terrorism
nükleer terörizm
OECD Anti-bribery Convention
OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi
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OECD black list, black list
OECD Global Forum on Taxation
OECD grey list, grey list
OECD white list, white list
OECD Working Group on Bribery
off-balance sheet activity
Official Development Assistance (ODA)
offshore financial centre
open economy
open global economy
operational independence
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Organization for Petroleum Exporting Countries (OPEC)
over-represented country
oversight framework
over-the-counter derivative, OTC derivative
over-the-counter market
Paris Declaration on Aid Effectiveness
pattern of growth
peer review
phase-in arrangements
physical markets
policy framework
policy lever
policy recommendation
Post-2015 Development Agenda
Post-Bali Doha round negotiations
post-crisis world
Precautionary Credit Line (PCL)
price stability
price variation
price volatility

OECD kara listesi, kara liste
OECD Vergilendirme Küresel Forumu
OECD gri listesi, gri liste
OECD beyaz listesi, beyaz liste
OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu
bilanço dışı hareket
Resmi Kalkınma Yardımı
kıyıötesi (offshore) finansal merkez
açık ekonomi
açık küresel ekonomi
operasyonel bağımsızlık
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
fazla temsil edilen ülke
gözetim çerçevesi
tezgah üstü türevi
tezgah üstü piyasası
Yardım Etkinliği Hakkındaki Paris Deklarasyonu
büyüme modeli
emsal gözden geçirme
Yürürlüğe koyulacak düzenlemeler
fiziki piyasalar
politika çerçevesi
politika kaldıracı
politika tavsiyesi
2015 Sonrası Kalkınma Gündemi
Bali sonrası Doha Turu Müzakereleri
kriz sonrası dünya
İhtiyati Kredi Hattı
fiyat istikrarı
fiyat değişimi
fiyat dalgalanması

Principles for Stable Capital Flows and Fair Debt Restructuring in Emerging Markets

Yükselen Piyasalarda İstikrarlı Sermaye Akımları ve Adil Borç Yeniden Yapılanma Prensipleri

private savings
private sector-led growth
proceeds of corruption
procyclicality
production capacity
profit-and-loss sharing (PLS)
Project Preparation Facilities (PPFs) for Infrastructure in Africa
Protectionism
protectionist measure
prudential oversight, prudential supervision
prudential requirement
prudential standard
public investment
quality apprenticeship
quality job
quota formula
quota reform
quota share
quota-based organization
real economy
real growth
rebalancing
reform of the Bretton Woods institutions
Regional Development Bank
regional economic integration
regional financing arrangement
regional infrastructure
regulator, regulatory authority, regulatory agency, regulatory body
regulatory capital, bank regulatory capital
regulatory oversight
regulatory policy
regulatory standard
Reliable and affordable energy
renewable energy
representativeness
reserve currency
resilient growth
resolution plan
resolution planning
restructuring of the financial system, financial system restructuring
risk taking, risk-taking
Rule-based trade
Saint Petersburg Accountability Report on G20 Development Commitments
Saint Petersburg Development Outlook
sanitary and phytosanitary standards
securitization
selective capital increase
Seoul Action Plan
Seoul Development Consensus for Shared Growth, Seoul Consensus
shadow banking system
shared growth
shift in quota share

özel tasarruflar
özel sektör öncülüğünde büyüme
yolsuzluk gelirleri
dönemsellik
üretim kapasitesi
kar-zarar paylaşımı
Afrika'da Altyapı Projeleri Hazırlama Kolaylıkları
Korumacılık
korumacı önlem
ihtiyati gözetim, ihtiyati denetim
ihtiyati gereksinim
ihtiyati standart
kamu yatırımı
nitelikli çıraklık
kaliteli iş
kota formülü
kota reformu
kota payı
kota tabanlı örgüt
reel ekonomi
reel büyüme
yeniden dengelenme
Bretton Woods kuruluşları reformu
Bölgesel Kalkınma Bankası
bölgesel ekonomik entegrasyon
bölgesel finansman düzenlemesi
bölgesel altyapı
düzenleyici, düzenleyici makam, düzenleyici kurum, düzenleyici kuruluş
düzenleyici sermaye, düzenleyici banka sermayesi
düzenleyici gözetim
düzenleyici politika
düzenleyici standart
Güvenilir ve Uygun Fiyatlı Enerji
yenilenebilir enerji
temsil edebilirlik
rezerv para birimi
dirençli büyüme
çözülme planı
çözülme planlaması
finansal sistemin yeniden yapılandırılması
risk alma
Kurala dayalı ticaret
G20 Kalkınma Taahhütlerine İlişkin Saint Petersburg Hesap Verebilirlik Raporu
Saint Petersburg Kalkınma Görünümü
sağlık ve bitki sağlığı standartları
menkul kıymetleştirme
seçici sermaye artışı
Seul Eylem Planı
Paylaşılan Büyüme İçin Seul Kalkınma Uzlaşısı, Seul Uzlaşısı
gölge bankacılık sistemi
paylaşılan büyüme
kota payı değişimi
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Short-lived climate pollutants
short-term growth
short-term liquidity
short-term return
Single global standard for automatic exchange of information
slowdown, economic slowdown, economic downturn
smallholder farmer
SME Finance Challenge, Small and Medium Enterprise Finance Challenge
SME financing, small and medium enterprise financing
social business
Social inclusion
social protection
social safety net
social tension
social transfer
social welfare, social assistance, social aid
sovereign right
special drawing rights (SDRs)
special drawing rights allocation, SDR allocation
St. Petersburg Strategic Framework
Stakeholders Millennium Development Goals (MDGs)
standard setting process
standstill commitment
state party
steady growth, sustained growth
stimulus measure
Stolen Asset Recovery Initiative, StAR Initiative
stolen assets
strategic direction
strategic oversight
structural policy
subprime mortgage crisis
sustainable agriculture, sustainable farming
sustainable development
sustainable economic growth
sustained funding
sustained recovery
sweeping reform
systemic shock
systemically important
tax evasion, tax dodging
tax haven
Tax Information Exchange Agreement (TIEA)
terrorist financing, terrorism financing
too big to fail
trade and investment restrictive/opening measures
trade balance, balance of trade
trade contraction, trade slowdown, trade downturn
trade facilitation
transparency
Transparency in Trade (TNT) Initiative
United Nations Convention against Corruption (UNCAC)
value-added trade statistics
Vision Statement
voluntary peer review process
vulnerable groups
world economic recovery, global economic recovery
WTO Ministerial Conference
WTO-based trading system

Kısa Ömürlü Çevre Kirleticiler
kısa vadeli büyüme
Kısa vadeli likidite
kısa vadeli getiri
Otomatik Bilgi Paylaşımı için Tek Küresel Standart
yavaşlama, ekonomik yavaşlama, ekonomik gerileme
küçük toprak sahibi çiftçi
KOBİ Finans Zorluğu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Finansman Zorluğu
KOBİ finansmanı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme finansmanı
sosyal iş
Toplumsal kapsayıcılık
sosyal koruma
sosyal güvenlik ağı
sosyal gerginlik
sosyal transfer
sosyal refah, sosyal yardım, sosyal yardım
egemenlik hakkı
özel çekme hakları (SDR)
Özel çekme hakları tahsisatı, SDR tahsisatı
Saint Petersburg Stratejik Çerçevesi
Paydaşların Binyıl Kalkınma Hedefleri
standart belirleme süreci
(tedbirleri) arttırmama taahhüdü
taraf devlet
istikrarlı büyüme, sürdürülen büyüme
uyarıcı önlem
Çalınan Varlıkların Geri Alınması Girişimi, StAR Girişimi
çalınan varlıklar
stratejik yön
stratejik gözetim
yapısal politika
yüksek riskli konut kredisi krizi
sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir çiftçilik
sürdürülebilir kalkınma
sürdürülebilir ekonomik büyüme
sürdürülen fonlama
sürdürülen toparlanma
kapsamlı reform
sistemik şok
sistemik olarak önemli
vergi kaçakçılığı, vergi kaçırmak
vergi cenneti
Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması (TIEA)
terörist finansmanı, terörizmin finansmanı
batamayacak kadar büyük
ticaret ve yatırım kısıtlayıcı/serbestleştirici tedbirler
ticaret dengesi
ticaret daralması, ticaret yavaşlaması, ticari gerileme
ticaretin kolaylaştırılması
şeffaflık
Ticarette Şeffaflık Girişimi
Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi
katma değere ilişkin ticaret istatistikleri
Vizyon Bildirisi
gönüllü emsal gözden geçirme süreci
hassas gruplar
küresel ekonomik toparlanma
DTÖ Bakanlar Konferansı
DTÖ temelli ticaret sistemi
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