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Strengthening Turkey-Australia Partnership After Covid-19 Crisis 

11 Ağustos 2020, 10.00 

 

 

 

Australia’s Ambassador to Ankara H.E Marc Innes-Brown, ‘’or 

Good day Mate as it is said Down Under’’, 

Turkey’s Ambassador to Kanberra H.E Korhan Karakoç, 

Turkey-Australia Business Council Chairman and our Moderator 

Mustafa Mertcan, 

Trade Attaches, Panelists, 

Business Represantatives of Turkey and Australia,  

Dear Participiants, 

 

Thanks a lot Mustafa Bey, 

 

It’s my honour to welcome you again for behalf of Foreign Economic 

Relations Board of Turkey DEİK and myself. 

Now, let me continue in Turkish.  

Sizlerle kısa bir zaman sonra yeniden bir arada olmak mutluluk verici. 

18 Haziran’da düzenlediğimiz “DTİK Avustralya’daki Türk Yatırımcı ile 

Buluşuyor” toplantımızda, salgın kapsamında Avustralya’daki genel 
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ekonomik görünümü ve Türkiye-Avustralya ile ticaret ve yatırım ilişkilerini 

konuşmuştuk. 

Bugünkü toplantımızda da, Avustralya’da iş ve yatırım ortamı ile 

fırsatlarını ele alacağız. Ayrıca, aramızdaki kıdemli yatırımcılarımızdan, 

Avustralya’da iş yapma kültürünü ve Türk yatırımcılarımıza tavsiyelerini 

dinleyeceğiz. 

COVID-19 salgını ve sonrasında, günlük yaşantımızdan iş hayatımıza 

kadar birçok unsurun eskisi gibi olmayacağı; yeni normalde, ekonomik, 

ticari ve siyasi ilişkilerde de birçok başlığın yeniden tesis edileceği 

görülüyor. 

 Globalleşmeden glokalleşmeye dönüşümü konuştuğumuz, 

 Ekonomik rekabette öne çıkan ölçek ekonomisi kavramından, tek 

kaynağa bağlı kalmanın risklerini tartıştığımız, 

 Lojistiğin hayatımızdaki yerinin tekrar sorgulandığı, yakınlık veya 

uzaklık kavramlarının yerine “ulaşılabilirlik” kavramının öne çıktığı, 

 Merkez Bankalarının alışageldiğimiz rollerinin dışına çıkarak 

Yatırım Kredilerine destek vermeye başladığı bir dönemi 

yaşıyoruz. 

Görünen o ki, bu dönemin kazananı, ‘’tedarik zincirini’’ bozmadan 

sürdürebilenler olacak ve dönemin anahtar kelimesi de ‘’güven’’ olacak. 

 

Sayın Katılımcılar, 
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Türkiye ve Avustralya, farklı bir sebeple başlayan ama dostane 

ilerleyen ilişkileriyle köklü geçmişi olan iki dost ülke… Öyle ki, Mustafa 

Kemal Atatürk tarafından Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden Anzak 

askerlerin annelerine yönelik söylenen sözler, halen Sydney’in 

merkezindeki Hyde Park'ta yer alan anıtta yer alıyor.  

Şahsen Avustralya’yı sadece bir defa ziyaret etme imkanım oldu, 

Melbourne ve Sydney’de bir kaç güzel gün geçirdim. İnşallah İş 

Konseyimizin çalışmalarıyla başka ziyaretler de mümkün olur. 

Ancak belirtmeliyim ki, kültürel ve tarihsel yakınlığımız ticaret 

potansiyelimizi yansıtmıyor. Güncel olarak 2 milyar $ civarında bir ticaret 

hacmimiz var. Ben bu rakamın yeterli olmadığı kanaatindeyim ve bu 

noktada görevin de bizlere, iş dünyasına düştüğüne inanıyorum. O halde 

daha yüksek ekonomik hacimlere erişebilmek için, aramızdaki temasın 

kalıcılığını ve iletişimin sürdürülebilirliğini sağlayarak, bir iş birliği ve ortak 

çalışma kültürünü, daha da genişletmek ve derinleştirmemiz gerekir. 

Bu bağlamda, Avustralya ile ekonomik ilişkilerimizin daha da 

güçlenmesini sağlayacağını düşündüğüm birkaç maddeyi dikkatinize 

sunmak isterim. 

 Avustralya pazarı, vatandaşların alım gücünün yüksekliği ve ülkenin 

çok sayıda bölge ülkesiyle karşılıklı ticareti kolaylaştırıcı 

anlaşmalarının olması sayesinde yatırımcılar tarafından sıkça tercih 

edilen bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Türk iş dünyamızın 

Avustralya’yı yatırım açısından daha çok değerlendirmesi gerekiyor. 

 Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu tarafından geçtiğimiz (2019) 

Ağustos’ta gerçekleştirilen 11. Büyükelçiler Konferansında açıklanan 
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‘’Yeniden Asya’’ stratejisi kapsamında da G-20 partnerimiz 

Avustralya’yla da ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinin önemi 

giderek artıyor. 

 Tedarik zincirleri dönüşümünde özellikle Avustralya’nın Avrupa Birliği 

ile imzalayacağı Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında ülkemiz ve 

Avustralya arasında daha güçlü ekonomik ilişkiler kurulabilir. 

 Avustralya’nın Çin Malezya, Güney Kore, Singapur, Japonya gibi 

ülkelere Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır. Bu bakımdan 

Avustralya’yı tercih eden yatırımcılarımız ülkeyi bir hub olarak da 

değerlendirebilir. 

 Türkiye ise, Avustralyalı firmalar için Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına 

giriş de bir hub olarak değerlendirilebilir.  

 Son 20 yıldır Avustralya ekonomisi kesintisiz bir büyümeye sahip. 

Aynı şekilde altyapı yatırım ihtiyacı da artıyor. Türk inşaat sektörü için 

de bu hali ile tam bir cazibe merkezi durumunda, değerlendirilebilir. 

 Avustralya kültürel diplomasi ve eğitim alanlarında da öne çıkan bir 

ülke. Buralarda da iş birliği kurulabilir. 

 

 Ayrıca, THY tarafından Avustralya’ya direkt uçuş açılması 

planlanıyor. Ancak yapılan girişimlere pandemi arasının da 

verilmesiyle kısa vadede düşük bir ihtimal olarak gözüküyor. Bununla 

birlikte, direkt uçuşun açılmasının ikili ilişkilere ivme kazandırma 

potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. 
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Ülkenin dış ticaret hacminin 1/3’ü Çin ile gerçekleşiyor, COVID-19 

salgını krizi çerçevesinde Avustralyalı üst düzey yetkilileri pazar çeşitliliğinin 

önemini kavradığına inanıyorum. Tabii Türkiye de birçok alanda, küresel 

tedarik zincirinde yer değiştirecek bazı alanları dolduracak. Bu alanda 

birçok çalışma yapılıyor. İçinde bulunduğumuz normalleşme sürecinde iş 

birliklerimizi maksimum seviyeye yükselteceğimize inanıyorum. 

Sözlerime son vermeden izninizle kısaca DEİK’ten söz etmek 

istiyorum. 

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 

Türkiye-Avustralya iş Konseyi gibi Ülke Bazlı 146 İş Konseyiyle, “ticari 

diplomasi” anlayışıyla çalışan bir iş platformu. Bilgi ve etkileşimin öneminin 

arttığı günümüzde, Avustralyalı dostlarımızı da networkümüzden daha fazla 

faydalanmaya davet ediyorum. 

DEİK olarak bu süreçte neler yaptığımızı da kısaca anlatmak isterim. 

“İşlerimizi Askıya Almıyoruz”, “İşletmelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını 

ve istihdamını koruyoruz” sloganlarımız ile çalışmalarımıza ve üyelerimizin 

sesi olmaya devam ediyoruz. 

Her gün, Büyükelçilerimiz ve Ticaret Müşavirlerimizin de video 

konferans yöntemiyle katıldığı 5-10 adet İş Konseyi Yürütme Kurulu 

Toplantısı, karşı kanat görüşmeleri, webinarlarımız, Interconnected 

Business toplantılarımız ile, hem işlerimizi yürütüyor, hem de buralardan 

aldığımız sorun, öneri, her türlü bilgiyi, Devletimizin ilgili birimlerine ileterek, 

çözüme katkı sunmaya devam ediyoruz. 

Avustralyalı yazar Richard Flanagan, “Kuzeyin Derinliklerine Giden 

Dar Yol” adlı romanında, “Tanıştığım herkesin bir parçasıyım.” diyor.  
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Türk ve Avustralyalı İş Dünyası olarak, önümüzdeki dönemde de 

birbirimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle ve birlikte ilerleyeceğimize 

olan inancımla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


