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İŞ BİRLİĞİNİN 
KISA TARİHİ:
G20: A BRIEF HISTORY 
OF COOPERATION

 Dünyanın ekonomi devlerinin 
krizlerden çıkardığı en büyük 
ders, iş birliği. 

Cooperation: The primary 
lesson world's major economies 
learned from the crisis.

2008  Washington Zirvesi (14-15 Kasım, ABD)

2009 Pittsburgh Zirvesi (24-25 Eylül, ABD)

2009 Londra Zirvesi (2 Nisan, İngiltere)

Washington Summit (November 14-15, USA)

Pittsburgh Summit (September 24-25, USA)

London Summit (April 2, UK)

Bu ilk zirvede odak noktası finansal düzenlemeleri artırmaktı. Bu 
çerçevede, mali piyasa koşullarındaki bozulmanın önüne geçmek 
amacıyla 47 maddelik bir eylem planı üzerinde anlaşmaya varıldı. 
Bunun yanı sıra ticari korumacılık politikalarına karşı ve Doha 
Turu sonuçları doğrultusunda çalışma konusunda da bir anlaşma 
imzalandı.

Liderler zirvede Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli 
Büyüme Çerçevesi kapsamında küresel toparlanmayı 
destekleyecek şekilde hareket geçme konusunda 
anlaştı. Bunun yanı sıra “batamayacak kadar büyük” 
finans kuruluşları sorununu çözmek amacıyla 21. 
yüzyılın gerçeklerine uygun reformlar gerçekleştirme 
kararı alındı.

Bu zirvede liderler küresel ekonomik buhran tehdidini önlemeye yönelik 
mali ve parasal teşvik tedbirlerini koordine etmeye odaklandı. Ülkelerin 
finans krizini aşmasına yardımcı olmaları ve Finansal İstikrar Kurulu’nu 
kurmaları için IMF ve diğer çok taraflı kalkınma bankalarına ilave kaynak-
lar sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı. Ticari korumacılık karşıtı 
tavır Londra Zirvesi’nde de tekrarlandı.

The summit focused primarily on strengthening financial 
regulation, with agreement on a 47-point action plan to arrest 
deteriorating financial market conditions and improve financial 
regulation over the medium term. There was also agreement to 
resist trade protectionism and work towards conclusion of the 
Doha Round.

Leaders agreed to act together to support the 
global recovery through a Framework for Strong, 
Sustainable and Balanced Growth. Additionally, 
they decided to conduct reforms, to better reflect 
the realities of the 21st century, in particular to 
address the problem of too-big-to-fail financial 
institutions. 

The summit focused on coordinated fiscal and monetary stimulus measures 
to avert the threat of a global depression and agreed on additional resources 
for the IMF and multilateral development banks to assist countries to 
weather the financial crisis and to establish the Financial Stability Board. 
They reiterated commitment to oppose trade protectionism.
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1997 yılında Asya’da başlayıp 
gelişmekte olan ülkelere hızla yayılan 
finans krizinin ortaya çıkardığı en 
önemli sonuçlardan biri; küresel 
finansal istikrarı sağlayıp korumak 
ve sürdürülebilir bir küresel büyüme 
gerçekleştirmek için gelişmekte olan 
ülkeler ile gelişmiş ekonomiler 
arasındaki diyalog ve etkileşimi 
güçlendirmek gerektiğiydi. Üstelik bu 
diyaloğun sürekli ve iş birliğine 
dönük olması da şarttı.
ABD, Kanada, Fransa, İtalya, 
İngiltere, Almanya ve Japonya’dan 
oluşan gayriresmî bir platform olan 
G7 ülkelerinin merkez bankası 
başkanları ve maliye bakanları, Eylül 
1999’da “istikrarlı ve sürdürülebilir 
bir küresel büyüme sağlamak 
amacıyla gelişmiş ekonomilerle 
gelişmekte olan dünya arasında güçlü 
bir iş birliği” çağrısı yaptıklarında 
G20’nin ilk resmî adımını da atmış 
oldular. 

One of the major impacts of the 
1997 Asian financial crisis was its 
rapid spread to developing 
countries. From this came the 
need to strengthen dialogue 
between developing and developed 
countries to create and preserve a 
sustainable global finance model 
and to guarantee sustainable 
growth. Moreover, it was 
necessary for this dialogue to be 
continuous and inclusive.
The first official step towards 
establishing the G20 came when 
G7 central bank governors and 
finance ministers Central Bank 
Governors and Finance Ministers 
formed an unofficial platform 
comprised of the US, Canada, 
France, Italy, the UK, Germany 
and Japan. this This group 
issued a call in September 1999 
for “strong cooperation between 
developed economies and the 

2009 Pittsburgh Zirvesi (24-25 Eylül, ABD)
2010 Toronto Zirvesi (26-27 Haziran, Kanada)

2010 Seul Zirvesi (10-11 Kasım, G. Kore)

Pittsburgh Summit (September 24-25, USA)

Toronto Summit (June 26-27, Canada)

Seoul Summit (November 10-11, S. Korea)

Zirvede mali konsolidasyon gerekliliğine odaklanıldı ve üye ülkelerin finansal 
açıklarını 2013 yılına kadar yarı yarıya azaltmaları kararı alındı. Ayrıca tüm G20 
üye ülkeleri küresel büyümeyi güçlendirmek ve yeniden dengeye kavuşturmak 
için yapısal reformlarına devam ederek 2016’ya kadar kamu borç oranlarını 
azaltıp istikrar sağlamayı taahhüt etti. 

Toparlanmanın devamı, sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve finans 
piyasalarının istikrarı için gerekli makroekonomik politikaların uygulanacağı 
taahhüdünün yer aldığı Seul Eylem Planı’nın sunulduğu bu zirvede liderler,
büyük cari dengesizliklere Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi 
kapsamında çözümler geliştirme kararı aldı.

The summit focused on the need for fiscal consolidation, with agreement 
that advanced G20 economies would at least halve fiscal deficits by 2013 
and stabilise or reduce sovereign debt ratios by 2016, complemented 
by ongoing structural reform across all G20 members to rebalance and 
strengthen global growth.

Members delivered the Seoul Action Plan, under which member countries 
committed to implement macroeconomic policies to ensure ongoing 
recovery and sustainable growth, and enhance the stability of financial 
markets. In particular, G20 leaders agreed to develop guidelines for 
addressing large current account imbalances under the Framework for 
Strong, Sustainable and Balanced Growth.

3,000
Number of journalists who will 

attend the Antalya Summit 

Antalya Zirvesi'ne katılacak 
basın mensubu sayısı 
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Son yıllarda gelişmekte olan 
ekonomilerin küresel ekonomi 
üzerindeki ağırlığının artması 
ve ekonomik ve mali piyasalarda 
entegrasyonun güçlenerek sınırların 
flulaşması G20 oluşumunun bir 
uluslararası ekonomik ve finansal iş 
birliği platformu olarak daha da önem 
kazanmasını sağladı.
Bu uluslararası platformun temel 
amacı özellikle henüz görüş birliğine 
varılamamış ekonomik ve mali 
konularda uluslararası bir tartışma 
gündemi oluşturarak öncü olmak ve 
tabii bu doğrultuda uluslararası finans 
krizlerini öngörerek önleyici tedbirler 
almak ve çözümler geliştirmek. 
Bu nedenle mali şeffaflık ve finans 
sistemlerinin güçlendirilmesi daima 
G20 ülkelerinin ajandalarının ilk 

developing world to create stable 
and sustainable global growth”. 
In recent years, the deepening 
influence of developing economies 
on the world economy, and 
hightenede hightened integration 
as borders between economic and 
financial markets have become 
less rigid have helped ensure the 
G20's growing importance as 
an international economic and 
financial cooperative union. 
The primary goals of this global 
platform are to pioneer an 
international discussion for 
economic and financial issues for 
which a consensus has not yet been 
reached, and to take proactive 
measures to develop solutions for 
better forecasting of international 

10,000
Estimated number of guests and 

delegates who will attend the 
G20 Summit in Antalya

Antalya'daki G20 Zirvesi'ne
katılması beklenen konuk ve 

delege sayısı

2011  Cannes Zirvesi (3-4 Kasım, Fransa)

2011  Los Cabos Zirvesi (18-19 Haziran, Meksika)

Cannes Summit (November 3-4, France)

Los Cabos Summit (June 18-19, Mexico)

Kısa vadede ekonomik kırılganlıkları hedef alan ve orta 
vadede büyümeyi sağlayacak, ülke bazlı Cannes Büyüme 
ve İstihdam Eylem Planı’nın geliştirilmesi kararı alındı. 
Liderler ayrıca, korumacılık karşıtı taahhütlerini 
yineleyerek, Doha kararlarının ötesinde ek ve paralel 
uluslararası ticaret müzakerelerini göz önünde 
bulundurarak Dünya Ticaret Örgütü’nü güçlendirme 
anlaşmasının yenilenmesi kararını aldılar.

Los Cabos Büyüme ve İstihdam Eylem Planı altında her G20 üyesi, talebi 
güçlendirmek, büyümeyi desteklemek, güveni tesis etmek ve finansal 
istikrarı güçlendirmek adına ülkeye özgü ölçümler yapma konusunda 
zemin oluşturuldu. DTÖ, OECD ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 
Konferansı’nda kısıtlayıcı ticaret ve yatırım akışlarının küresel değer 
zincirine etkisinin araştırılması için çağrıda bulunuldu.

The development of a country-specific Cannes Action 
Plan for Growth and Jobs to address short-term economic 
vulnerabilities, and strengthen the medium-term drivers 
of growth.  The Cannes Summit also reaffirmed the G20 
anti-protectionism pledge and agreed to strengthen the World 
Trade Organization by considering additional and parallel 
international trade negotiations beyond the Doha Round 
mandate.

Leaders established country-specific measures each G20 member would 
take to strengthen demand, growth, confidence and financial stability 
under the Los Cabos Growth and Jobs Action Plan. Also they made a call 
for deeper analysis (by the WTO, OECD and United Nations Conference 
of Trade and Development) of the impact on global value chains of 
restrictive trade and investment measures. 
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sıralarında yer alıyor. 
G20 zirvelerinin önceliği finansal 
ve ekonomik krizleri önlemeye 
yönelik tedbirlere odaklanmak olsa 
da bu durum aslında her alandaki 
küresel politikaları da doğrudan 
etkiliyor. Türkiye’nin 2015 yılında 
G20 dönem başkanlığı görevini 
üstlenmiş olması, hem gelişmekte 
olan ülkelerin küresel ekonomideki 
ağırlığını göstermesi bakımından 
hem de Türkiye’nin küresel ekonomi 
ve siyaset sahnesindeki rolünün altını 
çizmesi açısından son derece önemli.  
Dönem başkanlığı süresince Türkiye, 
kazan-kazan anlayışıyla uluslararası 
toplumla birlikte çalışmış ve böylece 
işbirlikçi ve küresel bilinç ilham eden 
temel değerlerini ortaya koymuştur.  

financial crises. Therefore, 
advocating financial transparency 
and a strengthening of financial 
systems are among the highest-
priority issues on the G20 agenda. 
However, even as G20 summits 
prioritize measures to tackle 
financial economic crises, G20 
decisions have direct impacts on 
global politics. Turkey’s 2015 G20 
Presidency is an important sign 
of the rise of emerging markets 
including Turkey itself. During its 
tenure, Turkey has worked with 
the international community 
using a win–win approach, and 
has thus revealed core values 
that inspire a cooperative, global 
conscience. 

6
Number of non-G20 countries 

which are invited to the 
Summit

G20 üyeleri dışında davetli ülke 
sayısı

2013  St. Petersburg Zirvesi (5-6 Eylül, Rusya)

St. Petersburg Summit (September 5-6, Russia)

G20 Liderleri G20'nin beşinci yıldönümünün altını çizerken 
sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve herkes için refahın 
artırılmasının piyasa ilkelerine dayalı açık ekonomi, etkili dü-
zenlemeler, kapsayıcılık ve G20'nin yakın iş birliği, ortak hareket 
ve ortak sorumluluğuyla desteklenen güçlü küresel kurumlarla 
mümkün olacağını ifade ettiler. 

G20 leaders marked the fifth anniversary of the G20, reaf-
firming their conviction that the foundation for sustainable 
growth and rising prosperity for all is an open world economy 
based on market principles, effective regulation, inclusiveness 
and strong global institutions, underpinned by the closer 
partnership and collective action and shared responsibility of 
the G20.

2014  Brisbane Zirvesi (15-16 Kasım, Avustralya)

Brisbane Summit (November 15-16, Australia)

Avustralya'nın ev sahipliğindeki zirvenin en önemli 
sonucu; ülkelere özel büyüme stratejileri belirlenmesi 
ve büyüme için Brisbane Eylem Planı hazırlanması 
oldu.Büyümeyi hızlandırmak ve istihdam yaratmak için 
1000 yeni reform kabul edildi. IMF ve OECD büyüme 
stratejilerinin önümüzdeki beş yılda yüzde 2.1 oranında 
ekonomik büyüme sağlayacağını tahmin ediyor. 

The centrepiece of Australia’s host year was the delivery of 
country-specific growth strategies and a Brisbane Action 
Plan for growth. Over 1000 new reforms to lift growth and job 
creation were put forward. The IMF and the OECD estimate the 
growth strategies will create economic growth of 2.1% over the 
next five years.
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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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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.



ANTALYA SUMMIT 

ANTALYA SUMMIT BY NUMBERS

'İ

'İ

'İ

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.
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KÜRESEL POTANSİYELİ 
YÜKSELTMEK
LIFTING THE GLOBAL POTENTIAL

 G20 Türkiye Dönem 
Başkanlığı, küresel ekonominin 
potansiyelini artırma vizyonuyla,  
diğer ülkelerle ortak hareket 
ederek kapsayıcı ve güçlü bir 
küresel büyümeyi hedefliyor. 

CEYHAN AKSOY



ANTALYA SUMMIT 

Turkey´s G20 Presidency aims to 
enable inclusive and robust global 
growth through collective action with 
the other countries with a view to 
lifting the potential of the global 
economy.
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1 Aralık 2014'te dönem 
başkanlığını Avustralya'dan 
devralan Türkiye, aradan geçen bir 
yıl boyunca evsahipliği yapmış 
olduğu 60 toplantının sonucunu 
15-16 Kasım'da Antalya'da açıklıyor 
olacak. İşte Türkiye'nin Dönem 
Başkanlığı süresince yapılan 
çalışmalardan öne çıkanlar:
G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları 
Toplantısı 3-4 Eylül 2015 tarihinde 
Ankara'da gerçekleştirildi. 
G20 Çalışma Bakanları, G20 
Çalışma ve İstihdam Bakanları 
Bildirgesi’ne dayanarak işgücü 
piyasası dışında kalma riski en 
yüksek olan gençlerin payının 
2025 yılına kadar %15 oranında 
düşürülmesi konusunda anlaşmaya 
vardı. Buna göre:
“İşgücü Gelir Payındaki Öncelikli 
G20 Politikaları ve Eşitsizlikler”, 
“G20 Beceri Stratejisi”, “G20 
İlkelerine Dayalı Öncelikli Gençlik 
İstihdam Teşvik Politikaları”, 
“Nitelikli İşlerin Teşviki Hakkında 
G20 Çerçevesi”, “Etkin Kamu 
İstihdam Hizmetlerine İlişkin G20 
İlkeleri” ve “Gümüş Ekonomi ve 
Aktif Yaşlanmada G20 İlkeleri” gibi 
kilit konumdaki işgücü piyasası ve 
istihdam konularıyla ilgili önemli 
konular hayata geçirildi.

Turkey assumed the G20 
Presidency from Australia on 1 
December 2014 and will announce 
the outcomes of the close to 60 
meetings held throughout the year 
at the Antalya Summit on November 
15-16. Here is a compilation of the 
most important topics from these 
meetings during Turkeys's G20 
Presidency:  
The G20 Labour and Employment 
Ministers Meeting was held on 
September 3-4 2015 in Ankara. 
By adopting the G20 Labour 
and Employment Ministerial 
Declaration, G20 Labour Ministers 
agreed on a target to reduce the 
share of young people who are at 
most risk of being permanently 
left behind in the labour market 
by 15% by 2025. Ministers 
also adopted some important 
documents on key labour market 
and employment issues as annexes 
to their declaration, such as “G20 
Policy Priorities on Labour Income 
Share and Inequalities”, “G20 Skills 
Strategy”, “G20 Policy Principles 
for Promoting Better Youth 
Employment Outcomes”, “G20 

BÜYÜME STRATEJİLERİ
GROWTH STRATEGIES

One of the fundamental goals of 
Turkey's G20 Presidency is to streng-
then global growth by colloborating 
with the international community.

Türkiye G20 Başkanlığının temel 
hedeflerinden biri, uluslararası 
toplumla kolektif hareket ederek 
küresel büyümeyi güçlendirmek.

%15
The G20 goal to reduce the share of 

young people who are most at risk 
of being left permanently behind in 

the labor market by 2025.

G20'nin işgücü dışında kalma riski en 
yüksek olan gençlerin payının 2025 

yılına kadar düşürülmesi hedefi
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 G20 tarihinde  ilk kez bir araya gelen G20 
Enerji Bakanları, kapsayıcı enerji iş birliği 
konusunda anlaştı ve 2016’da Çin’de toplanmak 
üzere sözleşti.

For the first time in G20 history, the G20 
energy ministers gathered in Istanbul and 
agreed on inclusive energy cooperation, and 
to meet again in China in 2016.
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ANTALYA SUMMIT 

Framework on Promoting Quality 
Jobs”, “G20 Principles for Effective 
Public Employment Services”, 
and “G20 Principles on the Silver 
Economy and Active Ageing”.
The Ministers underlined the 
potential of international labour 
migration for contributing to 
economic growth and addressing 
labour market needs.  They also 
initiated the monitoring of the 
implementation of Employment 
Plans via reporting templates.
A joint meeting between Labor 
and Finance Ministers was held on 
September 4 in which discussions 
were focused on the issues of 
inequalities and the growth-
employment relationship. The 
ministers also had opportunities 
to meet representatives of social 
partners and engagement groups. 
The Labor and Finance Ministers 
emphasized the importance of  an 

61
Number of countries 
participated in the B20 

Conference held on 
September 3–6 in Ankara

3-6 Eylül'de Ankara'da 
gerçekleşen B20 

konferasına katılan ülke 
sayısı

MEHMET BÜYÜKEKŞİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Başkanı 
President of Turkish Exporters 
Assembly

DÜNYAYA ÖRNEK OLMAK

BEING AN EXAMPLE 
Turkey, during its historic G20 Term Presidency, helped to define the “3I’s” (inclusiveness, implemen-
tation and investment) while carrying out significant projects; without a doubt, the most important is 
inclusiveness.  Turkey has established itself as an indispensable part of Europe as well as the Middle East 
and North Africa. I believe that Turkey has come a long way in setting a good example to the world during 
its term presidency, by way of managing diversity; instituting cultural collaborations; developing mutual 
understanding; and building bridges between advanced and emerging countries so as to contribute to the 
momentum of global economic growth. At TIM, we are pleased with the increased synergy and collabora-
tion between the G20 and the B20, the G20’s global business arm, as a B20 executive committee member, 
representing 71,000 exporters in 2015. As the representative of our B20 exporters, we focused on the 
topics of trade freedom, specifically: opening the way for free trade by removing obstacles; encouraging 
innovation; and by strengthening lobbying efforts with G20 leaders.

Tarihi bir fırsat olarak değerlendirdiğimiz G20 Dönem Başkanlığı süresince Türkiye, kapsayıcılık (inclu-
siveness), uygulama (implementation) ve yatırım (investments) olmak üzere 3i prensiplerini öne çıkardı 
ve bu kapsamda ülkemizde ciddi çalışmalar yürütüldü. Şüphesiz bunlar arasındaki en önemli gündemi 
kapsayıcılık oluşturdu. Kapsayıcılık vizyonuyla, Avrupa’nın vazgeçilmez bir parçası olmanın yanı sıra, Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika’nın da parçası olabilmeyi başaran Türkiye, küresel politikalara yön verdi. Bu anlamda 
Türkiye’nin dönem başkanlığında çeşitliliği ve sinerjiyi yönetme, iş birliği kültürü tesis etme, karşılıklı 
anlayışın gelişimine katkı sağlama, düşük gelirli ülkelerle, gelişmiş ülkeler arasında bir köprü kurarak 
bu ülkelerin dünyadaki büyüme momentumunun bir parçası olmasına katkı sağlama anlamında büyük yol 
kat ettiğine ve dünyaya örnek olduğuna inanıyorum. Türkiye’nin aynı zamanda düşük gelirli gelişmekte 
olan ülkeler için 2020'ye kadar koordinatör olarak görev yapmasını da oldukça olumlu değerlendiriyorum. 
B20 yürütme kurulunun bu yılki üyeleri arasında 71 bin ihracatçıyı temsilen yer alan TİM olarak, G20’nin 
iş dünyası kolu olan B20 ile G20 arasındaki sinerji ve yakın iş birliğinin artırılmasından büyük mutluluk 
duyuyoruz. Bu anlamda B20’yi temsilen bizler, ticaretin serbestleştirilmesine, serbest ticaretin önünü 
açmaya, G20 liderleriyle güçlü lobi yaparak ticaretin önündeki engelleri kaldırmaya ve inovasyon konusuna 
odaklandık.

Ekonomik büyümeye katkıda 
bulunmak ve işgücü piyasası 
ihtiyaçlarına hitap eden 
uluslararası işgücü göçünün 
potansiyelinin önemi vurgulandı.
Raporlama yoluyla İstihdam 
Planları uygulanmasının izlenme 
süreci başlatıldı.
Çalışma ve Finans Bakanları’nın 
beraber gerçekleştirdiği, 
eşitsizlikler ve büyüme-istihdam 
ilişkisi üzerinde durulan toplantı 4 
Eylül’de gerçekleştirildi. Bakanlar 
ayrıca, sosyal ortaklar ve çalışma 
gruplarının temsilcileriyle bir araya 
gelme fırsatını yakaladı. Toplantıda
iki yapı arasında entegre bir politika 
yaklaşımının, tutarlı bir politikanın 
ve koordinasyonun önemi 
vurgulandı.
Altyapı, etkili aktif işgücü 
piyasası politikaları, işgücü 
katılımını artırma, işçi beceri 
ve eğitimi, nitelikli iş üretme ve 
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girişimcilerin desteklenmesine 
yönelik yatırımların toplam 
talebi desteklemesi ve işsizliğin 
ülkeye özgü koşullar göz önünde 
bulundurularak azaltılmasının 
temel politikaları arasında olduğu 
vurgulandı. 
Ayrıca Çalışma ve Finans 
Bakanları, mali gelir ve 
giderlerin optimize edilmesi 
yoluyla gerçekleştirilecek 
verimli bir kaynak tahsisinin, 
istihdama dayalı bir büyümeyi 
destekleyeceğinin ve bütçeden 
bağımsız bir kapsayıcılığı teşvik 
edeceğinin altını çizdiler.
Türkiye G20 Dönem Başkanlığı 
ayrıca yıl içerisinde dört kez G20 
Finans Bakanları ve Merkez 
Bankası Başkanları Toplantılarını, 
6-8 Mayıs'ta G20 Tarım Bakanları 
Toplantısını, 2 Ekim'de G20 
tarihinde ilk Enerji Bakanları 
Toplantısını, 5-6 Ekim’de G20 
Ticaret Bakanları Toplantısı’nın ve 
29-30 Eylül'de gayriresmî Turizm 
Bakanları Toplantısı düzenledi. 
G20 Enerji Bakanları aynı 
zamanda Afrika Enerji Bakanları 
ve kurumsal yatırımcılarla 1 Ekim 

İSTİHDAM 
EMPLOYMENT

At the G20 and national level, 
it is intended to develop policy 
principles to promote more equal 
economies and fairer societies and 
strengthen social cohesion.

G20, daha eşit ekonomiler ve adil 
toplumlar oluşturacak ve sosyal 
tutarlılığı güçlendirecek politika 
prensipleri geliştirmek hedefleniyor.

integrated policy approach, policy 
coherence and coordination between 
both streams. They also highlighted 
that investing in infrastructure, 
effective active labor market policies, 
increasing labour force participation, 
investing in workers’ skills and training, 
creating quality jobs and supporting 
entrepreneurship are among the main 
policy options in supporting aggregate 
demand and reducing unemployment, 
recognizing the need to consider 
country-specific conditions.
Additionally, the Labour and Finance 
Ministers underlined that efficient 
allocation of resources through 
optimizing the composition of fiscal 
expenditures and revenues has a 
potential to support a more job-rich 
growth and promote inclusiveness in a 
budget-neutral way.
The Turkish G20 Presidency also 
organized four Finance Ministers and 
Central Bank Governors Meetings over 
the year, as well as the G20 Agriculture 
Ministers Meeting on May 6-8, the first 
Energy Ministers Meeting in the G20 
history on October 2, the G20 Trade 
Ministers Meeting on October 5-6. 
The unofficial meeting of Tourism 
Ministers was held on September 
29-30, 2015.. G20 Energy Ministers 

Türkiye Antalya'daki 
zirvenin ardından dönem 
başkanlığı görevini Çin'e 
devredecek.

Turkey will pass the 
torch of G20 Presidency 
to China, at the end of 
the Antalya Summit.
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 G20 Tarım Bakanları, 2050 senesinde dokuz 
milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunun küresel 
gıda güvenliği ve beslenme konusunda karşılaşacağı 
zorluklara çözüm aramak üzere bir araya geldi.

The G20 Agriculture Ministers came together to 
meet the challenge of global food security and nutrition 
for an expected world population of 9 billion by 2050.
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FİNANSAL DÜZENLEME
FINANCIAL REGULATION

The financial regulatory agenda focuses 
on the monitoring of, and response to, 
emerging risks.  

Finansal düzenleme gündemi ortaya çıkan 
riskleri denetlemeye ve bu risklere yanıt 
vermeye odaklanıyor. 

also come together with African 
Energy Ministers and institutional 
investors to discuss access to 
energy in Sub-Saharan Africa at 
a high-level conference that was 
held on October 1, 2015. In these 
meetings, ministers discussed a 
broad range of issues from energy 
access to renewables, and from 
the contribution of tourism to 
employment to challenges facing 
the multilateral trading system 
and better integration of SMEs into 
global value chains.

ACTIVITIES OF G20 ENGAGEMENT GROUPS

Y20
The Youth-20 (Y20) Summit was 
held in Istanbul on August 16-
21. More than 120 Y20 delegates 
including representatives from low-
income developing countries had 
their deliberations and adopted the 
Y20 Communiqué, which called on 
the G20 Leaders to set a “concrete, 
quantifiable and collective target on 
reducing youth unemployment”.

2015 tarihinde düzenlenen üst 
düzey toplantıda bir araya gelerek 
Sahraaltı Afrika’da enerjiye erişim 
konusunda görüşme yaptı. Bu 
toplantılarda bakanlar enerji 
erişiminden yenilenebilir enerjiye, 
turizme katkıdan istihdama, çok 
dilli ticaret sistemini bekleyen 
zorluklar ve KOBİ'lerin küresel 
değer zincirine daha iyi entegre 
edilmesine kadar geniş bir 
yelpazede önemli konular üzerinde 
durdu.

G20 AÇILIM GRUPLARININ FAALİYETLERİ

Genç-20
Genç-20 (Y20) Zirvesi 16-21 
Ağustos tarihlerinde İstanbul'da 
gerçekleştirildi. 
120'den fazla Y20 delegesinin yanı 
sıra Düşük Gelirli Gelişmekte 
Olan Ülkelerden gelen temsilciler 
“Genç işsizliğinin azaltılması 
konusunda somut, ölçülebilir ve 
kolektif bir hedef” oluşturmak 
başta olmak üzere G20 Liderlerini 
Y20 Bildirisi'ndeki tavsiyeleri kabul 
etmeye çağırdı. 
 

Teknoloji ve 
inovasyonun gençlerin 
istihdamı üzerindeki 
etkileri, Y20’nin ana 
gündem maddeleri 
arasındaydı.

The impact of 
technology and 
innovation on youth 
unemployment was one 
of the key topics of Y20’s 
agenda.
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Kadın-20
Türkiye G20 Dönem Başkanlığı’nın 
inisiyatifiyle G20 ülkeleri, cinsiyet 
eşitlikçi bir ekonomik gelişme için 
Kadın-20 (W20) adı altında yeni 
bir G20 açılım grubu oluşturmaya 
karar verdi. W20, birçok G20 
ülkesinden delege ve davetlilerin 
katılımıyla resmî açılışını 6 
Eylül 2015 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirdi. Başbakan Sayın 
Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı 
açılış töreninde IMF Başkanı 
Christine Lagarde ve OECD Genel 
Sekreteri Angel Gurria konuşma 
yaptı. W20, 16-17 Ekim tarihlerinde 
İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
ilk W20 Zirvesini gerçekleştirdi. 
W20’nin gündemi G20’nin kadın 
istihdamının arttırılmasına yönelik 
taahhütlerinin uygulanmasını 
geliştirmek ve süreci takip etmekti.

İş-20
İş-20 (B20) Konferansı 61 ülkeden 
sayıları bin 500’e varan uluslararası 

KALKINMA
DEVELOPMENT

Turkey's G20 Presidency promises 
to enhance the integration of low 
income developing countries into the 
world economy through concrete and 
growth-oriented actions, by promoting 
innovative ways to enhance the 
contributions of the private sector in 
development. 

Türkiye'nin G20 Başkanlığı, özel 
sektörün büyümeye olan katkısını 
artıracak yenilikçi yöntemleri teşvik 
ederek sağlam ve büyüme odaklı 
adımlarla düşük gelirli gelişmekte 
olan ülkelerin dünya ekonomisine  
katılımını artırmayı vadediyor.

W20
Under the Turkish Presidency, G20 
countries have agreed to establish 
a new G20 engagement group, the 
Women-20 (W20), to promote 
gender-inclusive economic growth. 
The W20 had its official launch 
event on September 6 2015 in 
Ankara, with the participation of 
more than 250 delegates from many 
G20 countries. Prime Minister 
Ahmet Davutoğlu attended the 
inauguration ceremony, which 
included keynote speeches from 
IMF Managing Director Christine 
Lagarde and OECD Secretary 
General Angel Gurria. The W20 had 
its own Summit on October 16-17, 
in Istanbul with the participation 
of President Recep Tayyip Erdoğan. 
The mandate of the W20 is to 
advance the G20 commitments and 
to follow up on progress.

B20
The B20 Conference was held on 
September 3-6 2015 in Ankara, with 
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THERE ARE THOSE OF US WHO LIKE TO VENTURE

TO THE UNEXPLORED.

THOSE OF US WHO GO OUT THERE WITH A SENSE OF

WONDER.
BRIDGING WORLDS,

CULTIVATING OUR CURIOSITY
AND FINDING DELIGHT IN OUR DIFFERENCES.

IF YOU’RE ONE OF US,
WE’RE READY TO TAKE YOU THERE.

IN THE STRANGE AND UNKNOWN.

AND YOU WANT TO  EXPLORE MORE OF THIS GREAT PLANET,

IT’S TIME.

TO SEE THE BEAUTY

70-90
trl $ 

The estimated amount of the 
infrastructure investment 
deficit in the next 15 years

Önümüzdeki 15 yılda, altyapı 
yatırım açığının ulaşması 

öngörülen miktar
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iş dünyası temsilcilerinin 
katılımıyla Ankara'da 3-6 Eylül 
2015 tarihinde gerçekleştirildi. B20, 
önerilerini konferansın açılışına 
katılan Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip 
Erdoğan’a iletti. B20 ve L20 “İşler, 
Büyüme ve İnsan Onuruna Yakışır 
İş” başlığı altında imzalanan ortak 
deklarasyonu G20’ye sundu.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE
ANTI -CORRUPTION

Developing an SME toolkit for  
anti-corruption issues, establishing an 
international center for ethics and integrity 
for the business community and producing 
G20 high-level principles on private sector 
integrity are among the priorities of the 
Turkish G20 Presidency anti-corrupiton 
agenda. 

Yolsuzlukla mücadele için bir KOBİ eylem planı 
geliştirilmesi, iş dünyası için uluslararası bir 
etik ve dürüstlük merkezinin kurulması ve 
özel sektör etiğine yönelik Üst Düzeyli G20 
ilkelerinin oluşturulması Türkiye'nin G20 
Başkanlığı süresince yolsuzlukla mücadeleye 
karşı öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

the participation of close to 1,500 
representatives of the international 
business community from 61 
countries. The B20 submitted its 
recommendations to President 
Recep Tayyip Erdoğan, who attended 
the inauguration of the Conference. 
The B20 and L20 submitted a joint 
declaration to the G20 entitled 
"Jobs, Growth and Decent Work".

Sivil-20
Sivil-20 (C20) Zirvesi, 50'den 
fazla ülkeden gelen 450 delegenin 
katılımıyla 15-16 Eylül tarihlerinde 
İstanbul'da gerçekleştirildi. C20 
tarafından kilit önem taşıdığı 
vurgulanan ve çözümüne yönelik 
politika önerileri geliştirilen dört 
konu; kapsayıcı büyüme, cinsiyet 
eşitliği, (uluslararası vergilendirme 

BARACK OBAMA
ABD Başkanı 
President, USA

Actions taken by G20, have pulled the world economy back from the 
brink of a depression and financial markets have come back to life. We 
have taken the historic step of reforming our international economic 
architecture, so that the G20 is now the premier forum for international 
economic cooperation. 

G20'nin attığı adımlar dünya ekonomisini bir krizin eşiğinden 
kurtardı ve finans piyasalarını canlandırdı. Uluslararası ekonomik 
yapılanmamızı yenileyerek tarihî bir gelişmeye imza attık ve G20'yi 
uluslararası ekonomik iş birliği için önemli bir platform haline getirdik.
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Türkiye, G20 Dönem Başkanlığı sırasında ortaya koyduğu 
özgün bakış açışını dünya kamuoyuna anlatmak için 
kapsamlı bir iletişim çalışması yürüttü. Bunu yaparken Türk 
Hava Yolları’nın deneyiminden de istifade etti.  
G20’nin bugüne kadarki temel hedefi "güçlü, sürdürülebilir 
ve dengeli büyüme"ydi. Dönem başkanlığında Türkiye bu 
hedeflere "kapsayıcı büyüme"yi ekledi. 
Bu özgün yaklaşımın en somut göstergeleri ise Türkiye’nin 
Dönem Başkanlığında kurulan ve kadınların istihdama 
katılımları konusunda çalışacak olan Kadın-20 (W20), 
KOBİ’lerin küresel alanda sesi olmak üzere İstanbul’da 
kurulan "Dünya KOBİ Forumu”, genç işsizliğinin azaltılması 
için belirlenen somut ortak hedef ve Düşük Gelirli 
Gelişmekte olan Ülkeler (LIDC) ile kurulan yakın diyalog 
oldu.  
Türkiye bu anlayışla iletişim kampanyasında “G20. 
Kapsayıcı ve sağlam büyüme için, hep birlikte” sloganını 
kullandı.  
Bu mesaj, kapsayıcılık yaklaşımının üç somut konusu 
kadınlar, gençler ve KOBİ’ler etrafında kurgulanan 30 
saniyelik üç filmle anlatıldı. 
Eylül ayı başında G20 Finans Bakanları toplantısıyla 
başlatılan iletişim kampanyası sayesinde, pek çok ülkedeki 
TV, gazete ve dergiler ile dijital platformlarda ve açık hava 
alanlarında yayınlanan filmler ve kullanılan görseller, G20 
Türkiye Dönem Başkanlığının mesajlarının tüm dünyaya 
yayılmasını sağladı.    
Türkiye, G20 İletişim Stratejisi çerçevesinde Haziran 
ayında Bodrum'daki G20 Sherpa Toplantıları, Eylül ayında 
Ankara’daki G20 Finans ve Çalışma Bakanları Toplantıları 
ile Ekim ayında İstanbul'daki G20 Enerji ve Ticaret 
Bakanları Toplantıları sırasında uluslararası basın gezileri 
gerçekleştirdi. 
Basın gezilerinde 19 ayrı ülkeden 44 gazeteci davet edildi. 
Bu geziler sonunda Türkiye'nin Dönem Başkanlığı hakkında 
toplam 113 makale ve haber yayınlandı.

Turkey has carried out a comprehensive communication 
campaign to tell its unique story as G20 Presidency to the 
world, In doing this, it also benefits from the experiences of 
Turkish Airlines.
Up until this year, G20’s primary goal was to achieve “strong, 
sustainable and balanced growth.” During its presidency, 
Turkey added “inclusive growth” to the list.
The most concrete indicators of this unique approach have 
been the Woman-20 (W20) which will focus on increasing 
women participation in the workforce; the launch of the 
Istanbul-based “World SME Forum” to provide SMEs with a 
global voice; setting a concrete collective target to decrease 
youth unemployment; and establishing close dialogue with 
Low-Income Developing Countries (LIDCs).
To this end, during its communication campaign Turkey used 
the motto “G20: Together for Inclusive and Robust Growth.” 
This message has been delivered through three separate 
30-second-videos designed on the three concrete elements 
of its inclusiveness approach, namely women, youth and 
SMEs.
Thanks to this communication campaign, initiated at the 
G20 Finance Ministers meeting early September, the videos 
broadcasted and the visuals printed ensured that Turkey’s 
G20 message was spread around the world via TV channels, 
newspapers, and magazines as well as digital platforms and 
open-air ad spaces.
Within its G20 communication campaign, Turkey organized 
press trips for the members of the foreign media during the 
Sherpa Meeting in Bodrum in June, the Finance and Labor 
Ministers meeting in Ankara in September and Energy and 
Trade Ministers Meeting in Istanbul in October.
44 journalists from 19 countries were invited to take part 
in these press trips. 113 articles and news stories were 
published regarding Turkey’s G20 Presidency following these 
press trips.

İLETİŞİM 
STRATEJİSİ TELLING THE G20 STORY TO 

THE WORLD

ANTALYA SUMMIT 

G20 HİKAYESİNİ 
DÜNYAYA ANLATMAK

COMMUNICATION
STRATEGY
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ve yolsuzlukla mücadele odağında) 
yönetişim ve sürdürülebilirlik oldu. 
Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 
eski Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan ve Türkiye G20 Sherpası 
Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu G20 
Türkiye Dönem Başkanlığı adına 
sonuç bildirgesini almak ve önerileri 
yorumlamak için C20 Zirvesi'nin 
son oturumuna katıldı.
G20 diğer çalışma grupları, Emek-

C20
The Civil-20 (C20) Summit was held 
in Istanbul on September 15-16 with 
the participation of 450 delegates 
from more than 50 countries. The 
C20 has identified four issues of key 
concern: inclusive growth, gender 
equality, governance (with a focus 
on international taxation and anti-
corruption) and sustainability and 
developed policy recommendations 

ENERJİ
ENERGY

G20 Energy Ministers Meeting focused 
on access to energy for all, energy 
investments in light of current market 
conditions, renewable energy and 
energy efficiency as part of their work 
to support the agenda of Turkey’s G20 
Presidency. 

G20 Enerji Bakanları Toplantısı, 
Türkiye'nin G20 Dönem Başkanlığı 
gündeminde yer alan konuları 
desteklemek amacıyla herkesin 
enerjiye erişiminin sağlanması, 
mevcut pazar koşulları ışığında 
enerji yatırımları, yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği konuları-
na odaklandı.

20 (L20) ve Düşünce-20 (T20) de 
aktif çalışmalarıyla G20 gündemini 
desteklemeyi sürdürüyorlar. L20 
Zirvesi (13-14 Kasım), T20 Zirvesi 
(13-15 Kasım) ve B20 Zirvesi (14-15 
Kasım) Antalya'da gerçekleştiriliyor. 
G20 Türkiye Dönem Başkanlığı 
tarafından atılan en önemli 
adımlardan biri de KOBİ'lerin 
beklentilerini ve endişelerini 
G20’ye iletmek için uygun bir 
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 Cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik 
olarak güçlenmesi konularına odaklanan 
W20 İstanbul Zirvesi, G20 Liderleri’ne 
güçlü bir çağrı niteliğindeydi.

Focused on achieving gender 
equality and women’s economic 
empowerment, the W20 Summit  
in Istanbul was a strong call for  
G20 Leaders.
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platform sağlamak amacıyla 
Uluslararası Ticaret Odası iş birliği 
halinde Dünya KOBİ Forumu'nun 
kurulması oldu. Forumun G20 
Finans Bakanları ve Merkez Bankası 
Başkanları tarafından da onaylanan 
çalışma planı G20 Antalya 
Zirvesi’nin gündem maddeleri 
arasında yer alıyor.

G20 BAŞKANLIĞI DIŞA AÇILIM FAALIYETLERİ

Türkiye Dönem Başkanlığı G20 
üyesi olmayan ülkelerle sosyal 
yardım ve diyalog kurulmasına 
önem veriyor. Bu doğrultuda 

corresponding to these areas. 
Deputy Prime Minister Cevdet 
Yılmaz, former Deputy Prime 
Minister Ali Babacan, and Turkey’s 
G20 Sherpa Ambassador Ayşe 
Sinirlioğlu attended the final session 
of the C20 Summit to receive the 
communiqué on behalf of the G20 
Turkish presidency and to respond 
to the C20 recommendations.
The G20’s other engagement groups, 
namely the Labor-20 and Think-20, 
are also active and working to 
support the G20 agenda. L20 
Summit (November 13-14), T20 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
CLIMATE CHANGE

In December, future of the global climate 
change regime will be decided in Paris 
COP21 meeting. Antalya Summit provides an 
opportunity for G20 Leaders to discuss this 
important issue.

Aralık ayında Paris’te yapılacak 
COP21 toplantısında küresel iklim 
değişikliği rejimi hakkında önemli 
kararlar alınacak. Antalya Zirvesi, G20 
Liderleri'nin bu önemli konuda görüşlerini 
paylaşabilmeleri açısından değerli bir 
fırsat sunuyor.

JACOB ZUMA 
Güney Afrika Devlet Başkanı 
President, South Africa

It is important that the G20 focuses its agenda on addressing major 
challenges to the global economy. It will also need to work in close 
partnership with those international organizations that have been 
requested to collaborate with the G20 in order to achieve agreed 
objectives.

G20’nin gündeminin, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu 
büyük sorunları çözmeye odaklanmış olması çok önemli. Ayrıca 
söz konusu hedeflerin gerçekleşebilmesi için, G20 ile iş birliği 
yapmak isteyen uluslararası organizasyonlarla da yakın bir ilişki 
geliştirilmesi gerekiyor.

bölgesel gruplar ve kurumlarla 
yıl boyunca kapsamlı bir sosyal 
yardım programı sürdürüldü. 13 ve 
14 Nisan 2015 tarihlerinde Karayip 
Ülkeleriyle Bölgesel Diyalog Açılış 
Töreni, İngiliz Milletler Topluluğu 
ve Frankofon üyeleriyle G20 
üyelerinin 5. Diyalog Toplantısı  
Washington’da gerçekleştirildi. 
Türkiye G20 Sherpası Büyükelçi 
Ayşe Sinirlioğlu 20-24 Nisan 
tarihlerinde New York’ta 
BM Genel Kurulu'na, 26-28 
Mayıs tarihlerinde Bangkok’ta 
UNESCAP’ın (Asya ve Pasifik, 
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 KOBİ’ler hem küresel işgücünün yüzde 60’ını 
sağlıyor hem de küresel üretimin yarısını ortaya 
koyuyor. Bu sebeple küresel büyümede önemli bir 
görev üstleniyor. Türkiye Başkanlığı döneminde 
şekillenen Dünya KOBİ Forumu, KOBİ’lerin 
toplam büyüme oranlarını ve etkinliklerini küresel 
olarak artırmayı amaçlıyor. 

SMEs provide 60% of the global labor force 
and half of global production; that’s why they have 
an important role in global growth. The World 
SME Forum established under the Turkish 
Presidency aims to increase the growth rate and 
activities of SMEs on a global scale.
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Birleşmiş Milletler Ekonomik 
ve Sosyal Komisyonu) 71. 
Toplantısı’na katıldı. Sinirlioğlu, 
aynı zamanda St. Petersburg 
Uluslararası Ekonomik Forumu 
ve Hırvatistan Forumu gibi 
çeşitli bölgesel ve uluslararası 
toplantılara da iştirak etti.
G20 Türkiye Dönem Başkanlığı 
13-14 Temmuz 2015 tarihlerinde 
Addis Ababa'daki Kalkınma 
Finansmanı Üçüncü Uluslararası 
Konferansı'nda “Türkiye 
G20 Dönem Başkanlığı'nın 
Kalkınma Odaklı Öncelikleri” 
ve “Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerinin Uygulanmasını 
Kapsayıcı İş Modellerinin Katkısı” 
başlıkları altında iki ayrı yan 
etkinlik düzenledi. 
Diğer bir üst düzey yan etkinlik 
ise 25 Eylül'de New York Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) iş birliği ile gerçekleşen 
BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Zirvesi marjında oldu. Etkinlik 
“G20’nin Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerinin Uygulanmasına 
Katkısı” başlığı altında Başbakan 
Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 
eşbaşkanlığında, Türkiye 
UNDP Başkanı Helen Clark 
eşbaşkanlığında gerçekleştirildi. 

Summit (November 13-15) and the 
B20 Summit (November 14-15) will 
all be held in Antalya. One of the 
most important steps taken by G20 
Turkish presidency is that, in order 
to provide a convenient platform as 
a conduit to voice the expectations 
and concerns of the SMEs to the 
G20, the World SME Forum has 
been established in cooperation 
with the International Chamber of 
Commerce. The work plan of the 
Forum has been endorsed by the 
G20 Finance Ministers and Central 
Bank Governors in their September 
meeting, and will be presented to the 
leaders in Antalya.

OUTREACH ACTIVITIES OF THE G20 PRESIDENCY

The Turkish Presidency also values 
direct outreach and dialogue 
with non-G20 countries, regional 
groups and institutions and has 
carried out an extensive outreach 
programme through the year. An 
Inaugural Regional Dialogue with 
the Caribbean Countries and the 
fifth Annual Dialogue between G20 
and members of the Commonwealth 
and La Francophonie were held in 
Washington on April 13 and 14 2015. 
Turkey’s G20 Sherpa Ambassador 
Ayşe Sinirlioğlu was in New York 

MARIANO RAJOY BREY 
İspanya Başbakanı 
Prime Minister, Spain

I am sure that, as it assumes the presidency of the G20 in 
2015, Turkey will forcefully pursue the ambitious agenda 
that we leaders have agreed to. Turkey can count on Spain’s 
support and political will.

2015 yılında G20 Başkanlığını üstlenen Türkiye’nin, liderler 
olarak mutabık kaldığımız iddialı gündemi gerçekleştirmek 
için bütün gücüyle çalışacağından hiç şüphem yok. Türkiye, 
her konuda İspanya’nın desteğine ve siyasi iradesine 
güvenebilir.

from April 20 to 24 and in Bangkok 
from May 26 to 28 to address the UN 
General Assembly and UNESCAP 
(United Nations Economic and 
Social Commission for Asia and the 
Pacific) 71st meeting respectively. 
Ambassador Sinirlioğlu also 
attended various other regional and 
international meetings such as St. 
Petersburg International Economic 
Forum 2015 and Croatia Forum 2015.
The G20 Turkish Presidency has also 
held two separate side events in the 
margins of the third International 
Conference on Financing for 
Development on July 13 and 14 2015, 
entitled "Priorities of the Turkish 
G20 Presidency with Particular 
Focus on Development" and 
“Inclusive Business as Contributor to 
the SDGs Implementation”. Another 
high-level side event was organized 
in collaboration with United Nations 
Development Programme (UNDP) 
on the margins of the UN Sustainable 
Development Summit 2015 in New 
York on September 25. The side 
event, entitled “G20’s Contribution 
to the Implementation of the SDGs” 
was co-chaired by Cevdet Yılmaz, 
Deputy Prime Minister of Turkey, 
and Helen Clark, Administrator of 
the UNDP. 


