
 

G20 Nedir? 

 
G20 (Yirmiler Grubu), 1999 yılında G8 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası 

Başkanlarınca oluşturulmuş dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerini bir 
araya getiren bir platformdur.  Küresel ekonomik ve finansal sistem açısından 
büyük önem taşıyan G20 üyeleri, dünya ekonomisinin yaklaşık %85’ini, dünya 
ticaretinin %75’ini ve dünya nüfusunun üçte ikisini temsil etmektedir.  
 

G20’nin Hedefleri; 
• Küresel ekonomik istikrarın ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması için 

üyelerarasında politika işbirliğini sağlamak, 
• Riskleri azaltan ve gelecekte meydana gelebilecek finansal krizleri 

önleyecek finansal düzenlemeleri teşvik etmek, 
• Uluslararası finansal yapının modernizasyonunu sağlamaktır. 

 
G20 bünyesinde yer alan üyeler kıta bazında değerlendirildiğinde;  

 

AVRUPA : 

Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya 
Federasyonu ve AB (* İspanya, G20 üyesi olmamasına 
rağmen, G20 Zirveleri ile diğer  toplantılara “daimi konuk 
ülke” statüsünde iştirak etmektedir) 

AMERİKA : ABD, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya 

ASYA-PASİFİK: 
Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya, Güney Kore, 
Endonezya, Avustralya 

AFRİKA: Güney Afrika 

ORTA DOĞU: Suudi Arabistan 
 
şeklindedir. 

 
 
 



G20’nin daimi bir sekretaryası bulunmamakta, sekretarya işlerini her 
dönem başkanı kendi yürütmektedir. Aynı zamanda G20, bir önceki, mevcut ve bir 
sonraki dönem başkanlarından oluşan 3 üyeli bir yönetim grubuna  (Troyka) 
sahiptir. G20 Troyka mekanizması alınan kararların ve uygulanması kararlaştırılan 
politikaların yönetim değişikliklerinde tutarlı bir şekilde devam ettirilmesini 
sağlamaktadır. 

 
G20, uluslararası kuruluşlarla da yakın bir işbirliği içerisinde çalışmalarını 

sürdürmektedir. Bu kuruluşlar G20’ye uzmanlık hizmeti sağlamakta, taslak 
raporların, pozisyon belgeleri ile taslak gündemde yer alan tekliflerin 
hazırlanmasında yardımcı olmaktadırlar.  
 

Çalışmalar Şerpa Kanalı ve Finans Kanalı olmak üzere iki taraftan 
sürdürülmektedir. Finans Kanalı; üyelerin ilgili Bakanları, Müsteşarları ve Merkez 
Bankası Başkan/Başkan Yardımcılarından oluşmaktadır. Finans Kanalı’nda 
ülkemiz, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 
temsil edilmektedir. 
 

Şerpa Kanalı çalışmaları üyelerin genellikle Dışişleri Bakanlığı yetkililerince 
yürütülmektedir. Ayrıca tartışılan gu ndem maddelerine bag lı olarak gerek “finans” 
gerekse “şerpa” kanallarında teknik du zeyde çalışma grupları da kurulmaktadır. Bu 
sistem, 2009 yılında Pittsburgh’ta du zenlenen Liderler Zirvesi’nden beri devam 
ettirilmektedir. 2009 ve 2010 yıllarında siyasi liderler yılda iki kez bir araya 
gelirlerken, 2011 yılından itibaren her yıl, yılda bir kez Liderler Zirvesi’nin 
du zenlenmesi planlanmıştır. 
 

G20 gu ndeminde gıda güvenliği konusu teknik çalışma gruplarından 
Kalkınma Çalışma Grubu (KÇG) bu nyesinde ele alınmaktadır. Ancak gıda 
gu venlig i veya tarıma ilişkin dig er konulara Do nem Başkanlıg ının o ncelik vermek 
istemesi durumunda, G20 u yelerinin tarım konusunda u st du zey temsilcilerinin 
katılımlarıyla da çalışmalar yu ru tu lebilmektedir. 
 

G20 Resmi Web Adresi:  http://g20.org/ 
 


