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AVUSTRALYA 
ÜLKE RAPORU 

Resmi Adı Avustralya Milletler Topluluğu 

Başkenti Canberra 

Dili 
Resmi dili yoksa da ülkede konuşulan genel dil İngilizcedir. Yerel diller ve 
göçmen toplulukların dilleri de konuşulur. 

Dini 
Resmi dini yoktur. Nüfusun %52’si Hristiyan, %30,1’i İnançsız, %2,6 Müslüman, 
%2,4’ü Budist, %12,9 Diğer dinler 

Nüfus 25.364.307 

Nüfusun Etnik Dağılımı %67 İngiliz kökenli, %19 Diğer Avrupa ırkları kökenli, %3 Aborjin, %11 Diğer2 

Yüz Ölçümü 7.692.020 km2 

Para Birimi Avustralya Doları 

Yönetim Şekli Çift kamaralı federal parlamenter monarşi 

Hükûmet Kraliçe : II. Elizabeth - Genel Vali : David Hurley - Başbakan : Scott Morrison 

Kaynaklar : Encyclopædia Britannica, World Bank 2019 
 

1 Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, meryem.sezgin.bsnss@gmail.com 
2 https://www.worldatlas.com/articles/ethnic-background-of-australians.html 
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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı  
Avustralya kıtası, dünyanın en küçük kıtasıdır ve üzerinde hiçbir devletle kara sınırı bulunmayan Avustralya 
devleti bulunmaktadır. Başkenti Canberra olup yüzölçümü 7.692.020 km2 olan Avustralya’nın merkezi çöller 
ve yerleşilmemiş alanlarla kaplıyken yerleşim yerleri kıyı şeridi boyunca gözlenir. 
 
2019 verilerine göre Avustralya nüfusu 25 milyondur. Geniş topraklarına oranla yerleşim bölgelerinin az 
olduğu ülkede nüfus yoğunluğu km2 başına yaklaşık 3 kişidir. Nüfusun artış hızı %1,156’dır ve nüfusun %86’sı 
şehirlerde, %14’ü köylerde yaşamaktadır. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 80,7, kadınlarda 84,9, nüfusun 
genelinde 82,7 yıldır. Ülkenin en kalabalık şehirleri Sydney (5,3 milyon), Melbourne (5 milyon) ve 
Brisbane’dır. (2,5 milyon)3 

 

B. Siyasi Yapısı 
Avustralya’nın resmi adı Avustralya Milletler Topluluğu’dur. Federal parlamenter sistemle yönetilen ülkenin 
en yüksek yöneticisi, Büyük Britanya Kraliçesi II. Elizabeth’i temsilen Genel Vali David Hurley’dir ve genel 
valiler Kraliçe tarafından atanır.4 Hükumetin başı ise seçimle göreve gelen başbakandır ve ülkenin 
günümüzdeki başbakanı Scott Morrison’dur. Ülkenin başkenti Canberra’dır. 
 
Avustralya Parlamentosu Temsilciler Meclisi ve Senato olmak üzere iki kamaraya ayrılır. Temsilciler Meclisi, 
tek üyeli (dar) seçim bölgelerini temsil eden ve azami üç yıl görev yapan 150 üyeden oluşmaktadır. Bu 
üyeler alternatif oylama denilen bir seçim yöntemiyle seçilmektedir. Bu yöntemde, seçmen oy pusulasında 
bulunan tüm adayları tercih sırasına göre sıralamaları gerekmektedir. Oy pusulasındaki 1 numaralı aday 
“öncelikli tercih” sayılır ve bir adayın kazanması için öncelikli tercihlerin mutlak çoğunluğunu alması gerekir. 
Eğer hiçbir aday bu çoğunluğu alamazsa en az oy alan aday sıradan çıkarılır ve onun oyları, ona oy veren 
seçmenlerin ikinci tercihlerine göre diğer adaylara dağıtılır. Bu döngü, oyların yarısından fazlası bir adayda 
toplanana kadar devam eder. Senato ise eyaletleri ve iki bölgeyi temsil eden 76 senatörden oluşmaktadır. 
76 senatörden 72’si altı eyaleti temsil eder ve altı yıl görev yapar. İki bölgeyi temsil eden dört senatör ise üç 
yıl görev yapar. Senato’nun yarısı her üç senede bir yenilenir ve bu seçimde eyaletler altışar senatör, 
bölgeler ikişer senatör seçerler. Senatörlerin seçimi ise “devredilebilir tek oy (single transferable vote)” 
denilen bir oylama ile seçilir. Buna göre oy pusulasının ortasında bir çizgi bulunur ve çizginin üstünde ya da 
altında oy kullanma seçeneği vardır. Çizginin üstünde partiler/grupların isimleri bulunur ve seçmen, bu 
kısımda oy kullanırsa sadece tercih ettiği parti/grubun yanındaki kutucuğa “1” yazar. Fakat bu seçenekte oy 
partiler arasında paylaştırıldığı için seçmen oyunun aslında kime yararlı olduğunu bilmez.5 Eğer bir seçmen 
çizginin altında oy kullanmayı tercih ederse diğer seçeneğin aksine herhangi bir gruba dâhil olmayan 
adayların da içinde bulunduğu birçok adayı tek tek sıralamak zorundadır. Bu seçenekte oyun nereye gittiği 
kesin olarak bellidir fakat daha zor olduğu için seçmenin %95’i bunu tercih etmez. Avustralya’daki ana siyasi 
oluşumlar merkez sol  Avustralya  İşçi Partisi  (ALP) ile Liberal Parti ve  Milli Parti tarafından oluşturulan mer- 
 

3 https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/PrimaryMainFeatures/3218.0?OpenDocument 
4 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/avustralyada-genel-vali-degisikligi-/1519895 
5 https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/RP0708/08rp05 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

kez sağ Koalisyon’dur. Avustralya, idari yapı olarak Batı Avustralya, Güney Avustralya, Yeni Güney Galler, 
Tazmanya, Victoria ve Queensland olmak üzere altı eyalete ve Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) ve Kuzey 
Bölge (NT) olmak üzere iki bölgeye ayrılır. Bu birimlerin hepsi birer parlamentoya ve anayasaya sahiptir.6 

 
Ekonomik Yapısı 

GSYİH 1,393 trilyon ABD doları 

Kişi Başı GSYİH 54.907,102 ABD doları 

GSYİH Büyüme Hızı %1,897 

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %0,364 

Milli Gelir 1,347 trilyon ABD doları 

Milli Gelir Büyüme Hızı %1,657 

Kişi Başı Milli Gelir 54.910 ABD doları 

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı %0,127 

Enflasyon %1,611 

Resmi Döviz Kuru 1,439 

İşsizlik Oranı %5,163* 

Genç İşsizlik Oranı %11,728* 

İş Gücü 13.414.956 

Kaynak : Dünya Bankası 2019 *: tahmin 
 
Avustralya, yüksek gelirli OECD ülkelerinden biridir. Ülkenin büyüme rakamları oldukça ümit vericidir ve 
Dünya Bankası’na göre dünyanın en büyük 14. ekonomisidir. Yaklaşık 30 yıldır kesintisiz ekonomik büyüme 
gösteren ülke, 2008-9 ekonomik krizinde resesyona girmeyen tek büyük ekonomidir. Ayrıca büyük 
ekonomiler arasında en yüksek GSYİH büyüme hızına sahiptir.  
 
Avustralya ekonomisinin yaklaşık %20’si ihracata dayalıdır. Bu ihracatın %32’si Çin ortaklığında 
yapılmaktadır hatta Avustralya bazı sektörlerde Çin’e bağımlıdır. Her iki taraf ta bu ortaklıktan olumlu sonuç 
almış ve Avustralya ekonomisi, özellikle Çin’le olan maden/yakıt ihracatı ve turizme çok elverişli bir ülke 
olması sebebiyle on yıllardan beri istikrarlı bir büyüme oranı yakalamıştır. Fakat Avustralya’nın COVID-19 
salgınının kökenini araştırma girişimlerine destek vermesi sonrasında Canberra-Pekin hattı gerilmiştir ve 
Avustralya, bağımlılığını azaltmak üzere başta Hindistan olmak üzere alternatif ticari ortaklarla anlaşma 
yapmaya hazırlanmaktadır. 
 

6 https://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart_e.pdf 
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Ülkede 30 yıldır resesyon görülmemesine rağmen, 2019’da 12 milyon hektardan fazla bir alanın yanması 
turizmi ve küçük işletmeleri önemli oranda etkilemesi, aynı yıl COVID-19 salgınının yayılması ve 
Avustralya’nın sınırlarını kapatıp sıkı tedbirler uygulamak zorunda kalması resesyonu tetiklemiştir. 2020’nin 
ilk çeyreğinde %0,3 daralan ekonomi, ikinci çeyreğinde de birinci çeyreğe göre tarihinin en yükseği olan %7 
oranında daralmıştır. Avustralya yetkililerine göre Avustralya ekonomisi, COVID-19 sebebiyle 1930’lu yıllardan 
beri görülen en büyük ekonomik daralmayı kaydetmiştir. Karşılaşılan ekonomik problemlere rağmen 
Avustralya diğer gelişmiş ekonomilerin çoğundan daha iyi bir tablo çizmektedir. Dünya ekonomisinin %13,9, 
ABD ekonomisinin %23,8 oranında daralacağı 2020 yılında Avustralya ekonomisinde %8,6 daralma 
beklenmektedir. COVID-19 salgını sonrasında değer kaybı görse de Nisan sonrası tekrar değerlenmeye 
başlayan para birimlerinden biri de Avustralya dolarıdır.7 
 
Dış Ticaret 

Avustralya Dış Ticaret Verileri (bin $) 

 2017 2018 2019 

İhracat 229.722.178 254.525.413 272.579.608 

İthalat 221.108.910 227.703.770 214.273.705 

Hacim 450.831.088 482.229.183 486.853.313 

Denge +8.613.268 +26.821.643 +58.305.903 

Kaynak : ITC Trademap 
 

 

7 IMF Haziran 2020 tarihli Dünya Ekonomik Görünümü Raporu 
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Avustralya’nın öne çıkan ihracat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, metal cevheri, inci ve değerli taşlar, et 
ve sakatat, kimyasallardır. Ana ihracat ortakları ise Çin, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve ABD’dir. 
 

En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $) 

Ürün 2018 2019 

Toplam 254.525.413 272.579.608 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 88.157.303 88.880.849 

Metal cevheri, cüruf ve kül 59.812.341 78.792.909 

Doğal ya da kültüre edilmiş inciler, değerli taşlar ve metaller 16.056.069 18.057.454 

Et ve yenilebilir sakatat 10.230.808 11.573.586 

İnorganik kimyasallar; nadir toprak metalleri ve değerli metalleri organik 
veya inorganik bileşikleri 

8.221.188 6.287.919 

Kaynak : ITC Trademap 
 

Avustralya’nın ana ithalat kalemleri makineler ve parçaları, mineral yakıtlar ve yağlar, araçlar, elektrikli 
makineler ve eczacılık ürünleridir. Ana ithalat ortakları ise Çin, ABD, Japonya, Tayland ve Almanya’dır. 
 

En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $) 

Ürün 2018 2019 

Toplam 227,703.770 214.273.705 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 31.929.275 30.665.837 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 30.412.525 27.152.574 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, aksamı ve aksesuarları 30.073.956 26.686.584 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 25.721.923 24.579.940 

Eczacılık ürünleri 8.176.043 8.377.533 

Kaynak: ITC Trademap 
 
Türkiye-Avustralya İlişkileri 
Ülkeler arasındaki ilişkiler 1967 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin Canberra’da büyükelçiliği, Melbourne ve 
Sydney’de başkonsoloslukları, Brisbane’da fahri konsolosluğu; Avustralya’nın Ankara’da büyükelçiliği, 
İstanbul’da başkonsolosluğu ve Çanakkale’de konsolosluğu bulunmaktadır. 2019 yılında Türkiye’nin 
Avustralya ile ihracatı 257,098 milyon dolar, ithalatı 221,569 milyon dolar, ticaret hacmi 478,667 milyon dolar 
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olmuştur. Türkiye’nin Avustralya’yla temel ihracat kalemleri cevher, cüruf, mineral yakıt, yağ, inci, et, 
hububat; temel ithalat kalemleri mineral yakıt, yağ, makine, taşıtlar, elektrikli ve elektronik ürünlerdir.8 

 

Ülke Tarihi 
Tarihinin çok daha öncesine uzandığına 
dair kayıtlar olsa da Avustralya 
bölgesindeki hareketlenmeler Batılı 
sömürgecilerin bölgeye gelişiyle olmuştur. 
20. yüzyıla kadar çeşitli devletlerin 
bulunduğu Avustralya en sonunda 
bütünüyle İngiltere hâkimiyetine girmiştir. 
Aynı dönemde beyazların hâkimiyetini 
korumak üzere ülkeye Avrupalılar harici 
yabancıların girişi yasaklanmıştır. Kısa süre 
sonra çıkan I. Dünya Savaşı’nda Avustralyalı 
askerler, İngiltere’nin safında Yeni 
Zelandalı askerlerle birlikte ANZAC 
(Australia and New Zealand Army Corps) 
birliklerinde Çanakkale’de savaşmıştır. II. 

Dünya Savaşı’na ABD saflarında giren Avustralya, o zamandan günümüze Avrupa ve Batı eksenli politikalar 
izlemiştir. Genelde barışçıl bir ülke olan Avustralya Asya’daki ülkelerle olan işbirliklerine de önem 
vermektedir.9 

 

 

 
 

8 http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?b10ed1ee-917a-4264-824f-5630a7373fd1 
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Ülkede İslamiyet 
İslam’ın bölge halkıyla ilk tanışması Endonezyalı balıkçıların Aborijinlerle ticaret ve karşılıklı evlilik 
yapmasıyla olmuştur. İlerleyen zamanlarda Afganistan’dan getirilen deve çobanları ve diğer bölgelerden 
gelen göçmenler İslam toplumunu oluştursa da 20. yüzyılın başlarında çıkarılan “Beyaz Avustralya” göçmen 
yasası ile Müslüman nüfusun artışı durmuştur. Daha sonraları Avrupa dışından da göçmen kabul edilmeye 
başlanması ile Müslüman nüfus da artmaya devam etmiştir. 
 
Müslümanlar, nüfusun %2,2’sini oluşturur ve Avustralya’nın Hristiyanlık ve Budizm’den sonra 3. en büyük ve 
Hinduizm’den sonra 2. en hızlı büyüyen dini topluluğudur. Müslümanların %40 civarı Orta Asya bölgesinden, 
%25 civarı Güney Asya bölgesinden gelse de etnik açıdan oldukça heterojen bir toplumdur. Müslümanlar 
arasında en yaygın etnik kökenler arasında Türkiye, Lübnan, Afganistan ve Pakistan bulunmaktadır. 
 
Genellikle şehirlerde yaşayan Müslümanların yaklaşık %75’i Sydney ve Melbourne’da yaşamaktadır. 
Müslümanların yaş ortalaması Avustralyalılardan daha düşüktür ve daha çok çocuk sahibi olmaktadırlar. 
Müslümanların çoğu kendisini Avustralyalı olarak tanımlamaktadır fakat sosyal hayatta ayrımcılık ve 
ekonomik eşitsizlik gibi pek çok durumla mücadele etmektedirler.10 
 
Kaynakça 
1) https://data.worldbank.org/country/australia 
2) https://welections.wordpress.com/category/australia/ 
3) https://www.bbc.co.uk/search?q=australia+economy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9TDV İslam Ansiklopedisi Avustralya Maddesi, Cilt 4, sf.170–172, İstanbul, 1991. 
10 https://www.unisa.edu.au/siteassets/episerver-6-files/global/eass/mnm/publications/australian_muslims_report_2015.pdf 


