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GENEL BİLGİLER 
 

Resmi Adı Avustralya Milletler Topluluğu 

Yönetim Biçimi Federal Anayasal Monarşi 

Resmi Dilleri İngilizce 

Başkenti Canberra 

Genel Vali Sir Peter Cosgrove 

Başbakan  Malcolm Turnbull 

Yüzölçümü 7.692.000 km² 

Nüfusu  

Kentsel Nüfus 

24.500.000 

%89.7 

Nüfus Artışı  1.3% 

Nüfus Dağılımı (Etnik- Dini) İngiliz %25.9, Avustralyalı %25.4, İrlandalı %7.4, İskoç %6.4 

Okuma Yazma Oranı %96 

Ortalama Yaşam Süresi  83.1 

Dil İngilizce 

Din Protestan (%30.1), Katolik (%25.3), Ortodoks (%2.8), Diğer Hıristiyan 
(%2.9), Budist (%2.5), Müslüman (%2.2), Herhangi bir  dine mensup 
olmayan %22.3, Belirtilmemiş %9.3 

Para Birimi  Avustralya Doları (AUD) 1USD=1.27 AUD(Australian Dollar) 

• Avustralya Dolarının 2013 yılından bu yana süren değer kaybı 
trendi dalgalanarak devam etmektedir.  

Başlıca Büyük Şehirleri Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Canberra 

Saat Farkı  +7 

Önemli Resmi Tatiller 25 Aralık Noel Tatili 
27 Aralık Boxing Day 
01 Ocak -Yeni Yıl 
26 Ocak -Ulusal Gün 
26 Nisan -Anzak Günü 
Paskalya Tatili (Nisan ayının 2. pazarı) 

Haziran ayının ikinci pazartesi – Kraliçe’nin doğum günü olarak kutlanır. 

Bunlarla birlikte her eyaletin farklı resmi tatilleri bulunabilmektedir. 

Üyesi Olduğu Başlıca Uluslararası 
Kuruluşlar 

ADB, ANZUS, APEC, ARF, ASEAN (diyalog ortağı), ASEM, Australia 
Group, BIS, CP, EAS, EBRD, FAO, FATF, G-20, IAEA, IBRD, ICAO, 
ICC, ICRM, IDA, IEA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, 
Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NEA, NSG, 
OECD, OPCW, OSCE (Asyalı İşbirliği Ortağı), Paris Club, PCA, PIF, 
SAARC (gözlemci), Sparteca, SPC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, 
UNMIS, UNMIT, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, 
WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC. 
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MEVCUT SİYASİ VE İDARİ YAPI 

 

Federal parlamenter demokrasiyle yönetilen Avustralya’da İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Genel Vali 

Sir Peter Cosgrove tarafından temsil edilmektedir. Avustralya, altı eyalet (New South Wales, Victoria, 

Batı Avustralya, Güney Avustralya, Queensland, Tasmania) ve iki bölgeye (Australian Capital 

Territory ve Northern Territory) ayrılmıştır.  

 

Federal Parlamento iki kanatlıdır. 150 üyeli Temsilciler Meclisi seçimleri her üç yılda bir 

yapılmaktadır. Senato ise 76 üyelidir (eyaletlerin 12 ve bölgelerin ikişer temsilcisi vardır). Senato 

üyeleri altı yıllığına seçilmekte, Senato’nun yarısı her üç yılda bir yenilenmektedir.  

 

Avustralya’da 2007 yılından 2013 Eylül ayına kadar İşçi Partisi iktidarda kalmıştır.  

 

7 Eylül 2013 tarihinde gerçekleşen seçimlerinde, 150 sandalyeli alt meclisin tamamı ile 76 sandalyeli 

senatonun 40 sandalyesi için oy kullanılmış ve Liberal Parti-Ulusal Parti Koalisyonu iktidara 

gelmiştir. 

 

Başbakan Malcolm Turnbull'un liderliğindeki Liberal Parti-Ulusal Parti koalisyon hükümeti, Nisan 

2016’da istediği kanunların Senato'dan geçmemesi üzerine Temmuz 2016’da erken seçim kararı 

almıştır.  

 

Avustralya’da 2 Temmuz 2016 tarihinde yapılan federal genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına 

göre, Malcolm Turnbull Başbakanlığında seçime giren iktidardaki Liberal/Ulusal koalisyonunun 

seçimi kazandığı açıklanmıştır.. Geleneksel olarak federal seçimlere seçim ittifakı ile giren 

Liberal/Ulusal koalisyonunun, son derece çekişmeli geçen ve erken sonuçlar sonrası azınlık hükümeti 

ihtimalinin ülke gündemine geldiği seçimleri, tek başına hükümet kurmak için gerekli olan 76 

milletvekili sayısına ulaşarak kazanması üzerine Başbakan Turnbull gerçekleştirilen bir basın 

toplantısı ile seçim zaferini ilan etmiştir.  

 

Avustralya’da başlıca siyasi partiler şunlardır: Liberal Parti (Malcolm Turnbull), Ulusallar (Warren 

Truss), İşçi Partisi (Bill Shorten), Yeşiller (Richard Di Natale), Önce Aile (Steve Fielding) 
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GENEL EKONOMİK DURUM 

 

*GSYIH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla): 1.300,8 milyar ABD doları ( Global GSYIH’in %1.66’sını 

oluşturmaktadır.) 

*Kişi Başına Düşen GSYIH: 54.944 ABD doları  

*Büyüme Oranı: %2,3 

*İşsizlik: %5,5 

*Enflasyon Oranı: %1.7 

*Merkez Bankası Faiz Oranı:1.50 

*Ekonomi Sektörel Dağılım: Hizmetler %68,2, Sanayi %28,2, Tarım %3,6 

* Dış Ticaret Hacmi: 391,947milyar ABD doları (ihracat 191,171 milyar ABD doları,  ithalat 200,776 

milyar ABD doları)  

*Ana İhracat Kalemleri: Cevher, cüruf, mineral yakıt, yağ, inci, et, hububat 

*Ana İthalat Kalemleri: Mineral yakıt, yağ, makine, taşıtlar, elektrikli ve elektronik ürün 

*Başlıca Ticaret Ortakları: Çin, Japonya, Güney Kore, ABD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kişi Başına Düşen Milli Gelire Göre GSYİH Karşılaştırması(ISA) 
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• Ana İhracat Ülkeleri (ISA) 

Avustralya’nın ihracatı 2018 Şubat ayında 825 Milyon AUD artarak toparlama eğilimine devam 

etmiştir. 2017 yılının sonuna doğru zayıf olan ihracat 2018 yılının ilk iki ayında artış göstermiştir. 

Ayrıca Şubat ayında gerçekleşen dış ticaret rakamları incelendiğinde, bir önceki aya göre genel ithalat 

ve ihracatın %1 artış gösterdiği açıklanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ana İthalat Ülkeleri (ISA) 

 

Ekonomik Durum 

Doğal kaynaklar yönünden zengin, maden, metal ve doğal gazın yanında, buğday başta olmak üzere 

önemli bir tarımsal ürün ihracatçısı olan Avustralya’nın toplam ihracatında önemli bir bölümü söz 

konusu maddelerin oluşturması nedeniyle, dünya ham madde fiyatlarındaki değişmeler Avustralya 

ekonomisini önemli oranda etkilemektedir. Avustralya, sanayi ürünleri ihracatını artırma çabası içinde 

olmakla birlikte, uluslararası ticaretteki rekabet bunu zorlaştırmaktadır. Ancak, sürekli büyüyen Çin’in 
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ekonomisinin enerji ve ham maddelere olan ihtiyacı, dünyadaki arz açığı nedeni ile hammadde 

fiyatlarını artırmakta ve bu durum da Avustralya ekonomisini olumlu etkilemektedir. Özellikle maden 

sektöründe dünyada yeni yatırımların olmaması arz- talep dengesini bozduğundan, dünyada bu sektör 

Çin’in ham madde ihtiyacını karşılamakta zorlanmakta ve bu durumdan en kazançlı çıkan ülke, 

dünyadaki zengin ülkelerin çoğunun aksine, Avustralya olmaktadır. Avustralya net petrol ithalatçısı 

bir ülke olmasına karşın, mineraller ve enerji alanında başlıca ihracatçı konumunda olup, doğal gaz ve 

kömür ihracatı gün geçtikçe artmaktadır. 

Zaman zaman yaşanan kuraklık, uluslararası alanda yaşanan durgunluk gibi olumsuz etkenler, 

hammadde talebinin ve hammadde fiyatlarının artması gibi faktörlerle dengelenmektedir. 

Avustralya’da sektörlerin gayrisafi milli hâsılaya katkısı konusunda; tarım, büyük bir katkı 

sağlamamakta, tarım sektörünün gayrisafi milli hâsılaya katkısı, son yıllarda, ortalama % 3 olmaktadır. 

En büyük katkıyı hizmet sektörü yapmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Yıllık GSYİH Büyümme Oranları ( 2019-2022 tahminleri dahil) 

 

 

Ekonomi Politikaları 

Son 20 yıldır sürekli büyüyen bir ekonomisi olan Avustralya bu olumlu ekonomik görümünün 

arkasında sağlam bir mali yapısının olması yatmaktadır. Avustralya’nın bağımsız Merkez Bankası 

(Reserve Bank of Australia-RBA) ülkenin para politikası ile ilgili kamı kurumu olup, tüketici fiyat 

enflasyonunu yıllık ortalama % 2-3 arasında tutmayı hedeflemektedir. 

Avustralya ihracat performansı, mineral ve enerji kaynaklarının hakimiyeti ile devam etmektedir. 

Uluslararası piyasalarda bahse konu doğal kaynakların miktarı ve Asya Pasifik bölgesindeki talep ile 

büyük doğal kaynak şirketlerin eşsiz uzmanlığı birleşerek rekabetçi fiyat sağlanmaktadır. Ayrıca, söz 

konusu sektörlerin mevcut pazarlarını koruması, yeni pazarların yaratılması konusunda hükümetin 

dikkatli ve akılcı politikalar izlemesi ekonomik büyüme istikrarını sağlamaktadır. Ayrıca, Avustralya 
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uluslararası platformda giderek önemi artan Çin, Hindistan gibi ekonomilerle mevcut ilişkilerin 

geliştirilmesi ve derinleşmesini teminen ilgililerle yoğun temaslarda bulunmakta ve Asya-Pasifik 

Ekonomik İşbirliği (APEC) ve Asya Zirvesi (EAS), G-20 hedeflerini desteklemeye devam etmektedir. 

Bu bağlamda, ticaret politikaları esas itibariyle, rekabet gücü, verimlilik ve mikro-ekonomik reform 

bağlantılı bir şekilde oluşturulmaktadır. Avustralya, işletmelerin kapasitesini artırmak için ekonomik 

küresel ağırlık merkezi, Asya bölgesinde var olan büyük fırsatlardan yararlanmak için politikalar 

geliştirilmektedir. Bahse konu politikaların geliştirilmesinde temel yaklaşım, ülkenin karşılaştırmalı 

üstünlüğe sahip olduğu alanlara odaklanmaktır. 

Avustralya'nın geleceği, yüksek beceri, yüksek ücretli ülke olarak öngörülmektedir. Avustralya'nın 

Asya ve Afrika'nın düşük ücretli ülkeleri ile rekabet içinde olmadığı, düşük ücretli düşük değerli mal 

ve hizmet üreten ülkelerin ihracat ve ithalatına karşı bir yarış içinde olunmadığı kaydedilmektedir. 

Avustralya, yenilikçi ve girişimci bir yönetim anlayışı ile maden, mineral, enerji ve tarım kaynakları 

ve ileri teknolojili modern ekipmanları kullanan yüksek verimlilik sağlayan sektörlerde rekabetçi 

olabilmeyi hedeflemektedir. 

Avustralya, ilk kez üç derecelendirme kuruluşları tarafından AAA alan bir ekonomi, uzun vadeli 

yabancı yatırım için ve kısa vadeli uluslararası sermaye akımları için tercih edilen bir ülke olarak 

değerlendirilmektedir. 

Avustralya Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen 18. yönetim kurulu toplantısında da faizlerde 

artışa gidilmemesi kararı alındı. Bu durum, Bankanın kuruluşundan beri faizlerin sabit tutulduğu en 

uzun döneme denk geliyor. Banka en son 2016 yılı Ağustos ayında faiz oranlarını 0,25 puan indirerek 

%1,5 olarak belirlemişti. Banka tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılında Avustralya ekonomisinin 

2017 yılında kaydedilen %2,4’lük büyümenin üzerinde %3 oranında büyümesinin beklendildiği, 

bununla birlikte ABD ticaret politikaları ve küresel piyasalardaki daha sıkı kredi şartları nedeniyle 

endişelerin de artmakta olduğu ifade edildi. 

 

Ekonomik Performans 

Avustralya federal ve yerel hükümetlerince ekonominin güçlü bir büyümesini sağlanması, 

Avustralya'nın doğal kaynaklarına artan küresel talebin karşılanması, sürdürülebilirliğini sağlamak için 

ekonominin üretken kapasitesinin genişletilmesi desteklenmekte, büyüme politikasına yönelik gerekli 

kurumsal ayarlar yapılmakta ve kalıcı fayda sağlanması amaçlanmaktadır. 

Şubat 2016’da T.C. Sidney Ticaret Ateşeliğinden bildirilen verilere göre Avustralya'nın 6 aylık dış 

ticaret açığı, başta demir olmak üzere ülkenin önemli ihracat kalemlerii oluşturan maden ve doğal 

kaynaklar fiyatlarındaki gerileme sonucu 3.5 milyar AUD tutarında yükselmiştir. 2015 yılında ise 32,7 

milyar AUD düzeyinde gerçekleşen dış ticaret açığı, 1971 yılından beri görülen en yüksek ticaret açığı 

düzeyi olduğu belirtilmektedir. 
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Avustralya Merkez Bankası Başkanlığı'na Eylül ayında atanan Philip Lowe, hedef aralık olarak 

belırlenen % 2-3'ün altında % 1 oranında seyreden enflasyon oranı ile mücadele kapsamında yeni faiz 

indirimlerinin uygulanabileceğini ifade etmiştir.Lowe enflasyon oranının da Ekim 2017’ye kadar % 2 

oranına yükseleceği beklentisi içinde olduklarını belirtmiştir. 

 

Avustralya'nın 2016-2017 yılı mali yılı bütçesi Hazine Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Açıklanan 

yeni bütçede, küçük boy işletmelere sağlanan vergi kolaylıkları göze çarparken, kurumlar vergisinin 

10 yıllık bir periyod içerisinde % 28,5 oranından % 25 oranına indirileceği belirtilmiştir. İlk indirimin 

yaşanacağı 2016-2017 mali yılı için kurumlar vergisi oranı % 27,5 olarak tespit edilmiştir. Yeni 

bütçede Avustralya'da emekliik fonlarının vergilendirilmesine ilişkin değişiklikler ile uluslararası 

şirketleri Avustralya ekonomisine çekmek için getirilen vergi avantajları diğer göze öarpan önemli 

değişiklikler olarak değerlendirilmektedir. 

 

BMI verilerine göre, Avustralya ekonomisi 2016 yılında % 1,8 oranında büyümüş, işsizlik oranı ise %  

6 seviyesinde gerçekleşmiştir.2016 yılında Avustralya’ya toplam yatırım 18.4 milyar ABD Doları 

o0larak belirlenmiştir. Bu da GSYİH’in yaklaşık %1.5’ini tekabül etmektedir.  

Avustralya, 2016 yılında 189,6 milyar dolar ihracat ve 189,3 milyar dolarlık ithalat değeri ile 379 

milyar dolar seviyesinde bir dış ticaret hacmine ulaşmıştır.  

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından açıklanan mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2017 

yılı Aralık ayında 1,146 milyar Avustralya Doları (AUD)  açık veren mal ve hizmetler ticaret dengesi, 

2018 yılı Ocak yında 1,055 milyar AUD fazla verdi. 2018 yılı Ocak ayında 33,924 milyar dolarlık mal 

ve hizmet ihracatı yapılırken ithalat 32,869 milyar AUD seviyesinde kaldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Yıllık Sa 
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• nayi Üretimi Büyüme Oranları (2019 – 2022 tahminleri dahil.) 

 

 

Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon $) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

İhracat 206.705 269.423 256.243 255.775 240.445 191.171 189.560 

İthalat 188.741 234.206 250.465 233.403 227.544 200.776 189.325 

Dış Ticaret 

Hacmi 
395.446 503.629 506.708 489.178 467.988 391.947 378.885 

Dış Ticaret 

Dengesi 
17.964 35.217 5.778 22.372 12.900 -9.605 235 

Kaynak: ITC-Trade Map 

 

Yakın dönemde Avustralya’nın ekonomik büyümesindeki en önemli risk küresel ekonomideki 

belirsizliktir. Gelişmiş ülkelerin resesyona girmesi durumunda Avustralya’nın ihracatı da sekteye 

uğratacağı öngörülmektedir. Avustralya’nın Çin ile olan yoğun ekonomik ilişkileri dolayısıyla, Çin 

ekonomisinde ortaya çıkabilecek bir yavaşlamanın Avustralya ekonomisinde yansımalarının görülmesi 

olasıdır.  

Haziran 2017’de Westpac-Melbourne Enstitüsünün hazırladığı rapora göre üçüncü ayda üst üste olmak 

üzere tüketici güven endeksi %1.8 azalmıştır. Böylece aralıktan bu yana tüketici güven endeksinin 

100’ün altında kaldığı belirtilmektedir. Ayrıca AMP Capital ekonomisti Diana Mousina’nın ifadesine 

göre düşük faiz oranlarının daha düşük seviyede bir Avustralya dolarının ve global hisselere göre 

Avustralya hisselerinin düşük performasının birer göstergesi olduğu belirtilmektedir. 

BMI verilerine göre, reel GSYIH büyüme oranının da 2017 yılı sonunda %2.1 olarak gerçekleşmesi 

öngörülmektedir. 
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Türkiye İle Ekonomik Ve Ticari İlişkiler: 

Avustralya ile Türkiye arasında ilişkiler ilk kez 1915 yılında Gelibolu’da I. Dünya Savaşı sırasında 

yaşanmış olmakla birlikte, iki taraf arasında ekonomik ve ticari ilişkiler 1970’lerden sonra gelişmeye 

başlamıştır. İki ülke arasında 1968 yılında başlatılan resmi Türk göç programının da etkisiyle başta 

vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik başlayan ticaretimiz yıllar itibariyle giderek 

gelişmiştir. 

  

2017 yılında iki ülke arasında gerçekleşen ticaret hacmi bir önceki yıla göre iki katından fazla artarak 

2,7 milyar $ olmuştur. İhracat bir önceki yıla göre % 15 azalarak 538,3 milyon dolar, ithalat ise geçen 

yıla göre % 262,3 artarak 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin yeni pazarlar bulma çabası Avustralya ile olan ekonomik ve ticari ilişkilerin 

geliştirilmesine zemin hazırlamakta, karşılıklı ziyaretlerin yanı sıra, taraflar arasında, yatırım ve ticaret 

ortamının hukuki altyapısını oluşturan temel anlaşmaların imzalanmasıyla, ekonomik ve ticari ilişkiler 

giderek artış göstermektedir. 

 

İki ülkenin ekonomik yapısı ve dış ticaret kompozisyonları incelendiğinde, taraflar arasında ekonomik 

ve ticaret hacmini geliştirmek için önemli bir potansiyelin olduğu düşünülmektedir. 

Avustralya’nın mevcut ihracatının ağırlıklı olarak doğal kaynaklar, minerallerden ve tarım 

ürünlerinden, ithalatının ise yaklaşık üçte ikisinin imalat sanayi ürünlerinden oluştuğu görülmektedir. 

Söz konusu dış ticaret kompozisyonu Türkiye’nin ekonomik yapısı/dış ticaret yapısı ile 

karşılaştırıldığında her iki ülke ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı bir nitelik taşıdığı ve 

ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi bakımından elverişli bir ortam yarattığı 

değerlendirilmektedir. 

 

2018-2019 yıllarında Bakanlığımızın devlet yardımları kapsamında 20 puan ilave destek sağlanacak 

hedef ülkeler arasında Avustralya da bulunmaktadır. 

 

Avustralya Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından Avustralya Hava Taşımacılığı Güvenliği 

Yasası’nın (Aviation Transport Security Act 2004) 65B (1) hükmü kapsamında 26 Ekim 2017 

tarihinden itibaren uygulamaya konan düzenlemeye göre; ülkemizden Avustralya’ya havayolu kargosu 

ile Türkiye menşeili, Türkiye'den transit ticaret kapsamında veya transfer edilecek 1 kg ağırlığın 

üzerindeki elektromekanik cihazların güvenlik gerekçesi ile ithalatı süresiz olarak yasaklanmıştır. 

 

Söz konusu düzenlemeye göre; elektronik motor içeren her tür cihazın elektromekanik cihaz olarak 

kabul edildiği, elektromekanik cihazın bir bütün olarak değerlendirilmekle birlikte, söz konusu cihazı 

oluşturan bileşen/parçaların bir araya getirildiğinde aynı nitelikte cihazı oluşturması halinde, birlikte 

sevkiyatı yapılan bileşen/parçaların da aynı düzenlemeye tabi olacağı belirtilmektedir. 

 

Bununla birlikte, elektrikli dikiş makineleri gibi üretim çıkışında elektronik motor olan ürünlerin bu 

yasak kapsamına dâhil olduğu, üretim çıkışında elektronik motor yer almayan nitelikte elle çalışan 

makarna makineleri gibi ürünlerin bu yasak kapsamına dâhil olmadığı vurgulanmaktadır. Söz konusu 

düzenlemeye ilişkin hükümlerde, anılan yasağın kara, deniz ve demiryolu taşımacılığını kapsamadığı 

görülmektedir. 
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Temel İhracat Kalemlerimiz: Üzüm, fındık, kayısı, dizel/yarı dizel taşıtlar, beyaz eşya 

Temel İthalat Kalemlerimiz: Altın, kokluk taşkömürü, ilaç, sığır, buğday 

Türkiye-Avustralya 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı 23 Şubat 2009 tarihinde 

Kanberra’da gerçekleştirilmiştir. 

 

21 Şubat 2014 tarihinde Avustralya Endüstri Grubu (AIG) ve DEİK işbirliğinde düzenlenen 

"Avustralya - Türkiye Yuvarlak Masa İş Toplantısı" vesilesiyle iki ülke arasında İş Konseyi kurulması 

yönünde AIG ile TOBB ve AIG ile DEİK arasında Mutabakat Muhtıraları imzalanmış, böylece İş 

Konseyinin Avustralya kanadı AIG tarafından üstlenilmiştir. 

 

T.C. Merkez Bankası verilerine göre ülkemizdeki Avustralya menşeli doğrudan sermaye yatırım 

düzeyi 2002-2013 döneminde 197 milyon ABD Doları olarak, Türkiye’de yerleşik kişilerin 

Avustralya’daki yatırımlarıysa 38 milyon ABD Doları olarak kaydedilmiştir. 31 Aralık 2014 itibariyle 

ülkemizdeki Avustralya sermayeli firma sayısı 180’dir. Avustralya’da 2 adet Türk sermayeli firma 

faaliyette bulunmaktadır (Arçelik – Seyitoğlu Baklava). 

 

Avustralya’ya yerleşik Türk vatandaşlarının gıda, inşaat, tekstil, iletişim teknolojisi, toptan ve 

perakende ticaret, boyacılık, iletişim hizmetleri, restoran işletmeciliği, otomobil tamiri ve taksicilik 

gibi alanlarda yatırımları bulunmaktadır. Avustralyalı Türklere ait, küçük ve orta ölçekli yaklaşık 

4.000 işletme olduğu tahmin edilmektedir. 

 

Avustralya’dan ülkemize gelen ziyaretçi sayısı düzenli olarak artmaktadır. Turist sayısı 2014 yılında 

2013’e göre %5 artarak 200.000 olarak gerçekleşmiştir. 

 

Avustralya, WEF Küresel Rekabet Raporu sıralamasında 21. Sırada yer alırken, Dünya Bankası İş 

Yapma Kolaylığı Raporu sıralamasında ise 13. sıradadır. 

 

2016 yılında iki ülke arasında gerçekleşen ticaret hacmi 1 milyar doları aşarak 1,2 milyar dolara 

ulaşmıştır. İhracat bir önceki yıla göre % 21,5 oranında artarak 633,5 milyon dolara ulaşmış; ithalat 

ise% 11,5 artarak 607,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
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Türkiye-Avustralya Dış Ticaret Değerleri (Milyon $) 
 

Yıl İhracat 

İhracat 

Değişim 

% 

İthalat 

İthalat 

Değişim 

% 

Hacim Denge 

2005 227,5 0,3 294,1 3,9 521,6 -66,6 

2006 289,0 27,0 365,9 24,4 654,9 -76,9 

2007 291,8 1,0 634,9 73,5 926,7 -343,1 

2008 367,3 25,9 827,3 30,3 1.194,6 -460,0 

2009 304,9 -17,0 619,5 -25,1 924,4 -314,7 

2010 336,5 10,4 444,9 -28,2 781,4 -108,4 

2011 410,5 22,0 747,0 67,9 1.157,6 -336,5 

2012 421,8 2,7 804,4 7,7 1.226,3 -382,6 

2013 462,8 9,8 1.233 53,3 1.695,9 -770,2 

2014 505,0 9,1 544,1 -55,9 1.049,1 -39,1 

2015 521,3 3,2 544,8 0,1 1.066,1 -23,5 

2016 633,3 21,5 607,4 11,5 1.240,8 25,9 

2016  633,3 21,5 607,4 11,5 1,240,8 25,9 

2017 (1-

12)* 
538,3 -15,0 2.200,6 262,3 2.738,9 -1.662,3 

Kaynak: TÜİK, ITC-Trade Map 
*Aralık ayı geçici dış ticaret verileri 

 

 

 

Türkiye ile Avustralya Arasında Yürürlükteki Anlaşmalar ve Yasal Altyapı  

 

İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 

 

Anlaşma Adı İmza Tarihi RG Tarih ve Nosu 

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 21/11/1988 16/01/1989, 20051 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 16/06/2005 14/04/2009, 27200 

VI. Dönem KEK Protokolü 09/02/2009 10/07/2009, 27284 

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 28/04/2010   

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 
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FAYDALI BİLGİLER 
 

Dış Ticaret Politikası 

 

Avustralya, ticari müzakere turlarında düzenli görüş bildiren DTÖ'deki aktif ülkeler arasındadır. Asya 

Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)nin en önemli üyelerinden olup, üye ekonomiler arasında ticari 

serbestleşmenin desteklenmesinde büyük rol oynamaktadır. Avustralya ihraç ettiği ürünlerin ve 

hizmetlerin % 70ini APEC üyesi ülkelere yapmaktadır. 

 

Avustralya-ABD Serbest Ticaret Anlaşması (AUSFTA), 1 Ocak 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. 

AUSFTA, 1988 yılında ABD-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması’ndan sonra, ABD’nin gelişmiş bir 

ülke ile yaptığı ilk Serbest Ticaret Anlaşması’dır. Avustralya’nın ayrıca Yeni Zelanda, Kanada, 

ASEAN, Singapur (2003), Tayland (2005), Şili (2009) ve Malezya (2013), Güney Kore Cum. (2014), 

Japonya (2014) ve Çin ile Serbest Ticaret Anlaşmaları bulunmaktadır. Hindistan ve Endonezya ile 

yapılan görüşmelerin 2017-2019 yılları arasında sonuç vermesi beklenmektedir. 

Bunun dışında,  6 ülke ve bölgesel ticaret işbirliği teşkilatları ile de STA görüşmeleri devam 

etmektedir: Hindistan ve  Endonezya ile ikili görüşmeler; Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP), 

Gulf Cooperation Council (GCC), Pacific Trade and Economic Agreement (PACER Plus) ve Regional 

Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) ile çok taraflı görüşmeler devam 

etmektedir. 

 

Tarifeler ve Diğer Vergiler 

  

Genel Olarak Gümrük Vergileri 

  

İthalatçılar tarafından ödenecek gümrük vergisi, Avustralya Gümrük Tarifesi kapsamındaki ürün 

gruplarına göre tespit edilmektedir. Avustralya, tarife indirim programı çerçevesinde, toplam ürünlerin 

% 41nin vergisini sıfıra, % 35inin vergisini de % 5e indirmiştir. % 5in üzerinde gümrük vergisi 

uygulanan ürünler ise yolcu taşıma amaçlı motorlu araçlar (YTMA), tekstil ve giyim, ayakkabılardır 

(TGA).          

 

1998 yılında duyurulan bir sanayi geliştirme programı altında, YTMA ve TGA tarifeleri, 2005 yılına 

kadar mevcut seviyelerinde dondurulmuştu. Buna göre YTMA’ larda vergi oranları % 15, giyimde % 

25 ve ayakkabı ve ev tekstilinde ise % 15 seviyesinde olan oranlar 2005 yılı ile birlikte sırasıyla % 10, 

% 17.5 ve % 10’a indirilmiş ve son olarak 2010 yılı Ocak ayı itibariyle yapılan indirim ile sırasıyla % 

5, % 10 ve % 5 düzeyine çekilmiştir. 
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Avustralya vergilerinin büyük bir bölümü ad-valorem olarak hesaplanmaktadır. Avustralya Gümrük 

Tarifesi, Armonize Sisteme dayanmaktadır. Bazı durumlarda, anti-damping ve karşılıklı alınan 

önlemler çerçevesinde ek vergiler de uygulanabilmektedir. 

Avustralya’ya girecek ürünler, gümrük vergisi ve/veya katma değer vergisi (GST) ile diğer vergi veya 

ücretlere tabii olabilmektedir. Gümrük vergileri, ürünün çeşidi ve menşe ülkeye göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Gümrük vergilerine Avustralya Gümrük ve Sınır Koruma İdaresinin web 

sayfasından http://www.customs.gov.au/tariff/default.aspulaşılabilmektedir. 

 

 Avustralya, GSP (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) kapsamında,  DC ve DCS olarak gruplandırdığı 

gelişme yolundaki ülkelerden (Developing Countries) bazı ürünlerin ithalatında normal tarifeye göre 

daha düşük gümrük vergisi uygulamaktadır. Türkiye DCS grubuna giren ülkelerden biri olup, DC 

grubuna tanınan oran kadar olmasa da, ülkemiz menşeli bazı malların ithalatında normal tarifeden 

daha düşük gümrük vergisi alınmaktadır. 

  

Tarife Taviz Programı, bazı şartlar altında, bazı ürünlerin gümrük vergisinden muaf olarak veya 

indirimli vergi uygulanarak ithal edilmesine imkan vermektedir. İthalatçılar, iç piyasada üretilen aynı 

veya benzer ürün bulunmaması durumunda, ithal ettikleri ürünler için vergi iadesi talebinde 

bulunabilmektedirler. Bu program ile tüketim malları üzerindeki vergi alınmamakta, diğer mallar için 

ise % 3 oranında vergi alınmaktadır. 

  

The Project By-Law Programı da (PBS), Avustralyada üretilen benzer ürünlerin bulunmaması halinde, 

tarım ve altyapı gibi önemli projelerde kullanılmak üzere ithal edilen sermaye mallarının gümrüksüz 

ithaline izin vermektedir. Bu durumda ithal edilecek ekipmanların toplam değerinin 10 milyon AUD 

veya 5 milyon ABD dolarından fazla olması gerekmektedir. 

  

Gümrük tarifeleri ile ilgili genel bilgiler, Gümrük Bilgi Merkezlerinden alınabilmekle birlikte, ithalatı 

düşünen kişilerin, daha güvenli ve kesin bilgileri kapsayan Tarifeler Mevzuatına (Tariff Advice) 

başvurmaları en uygun yöntem olacaktır. Başvurular, ürünün ithal edileceği eyaletlerin Gümrük Bilgi 

Merkezlerine yapılmalıdır. Başvuru, ürünü tanımlayıcı dokümanları, teknik bilgileri ve uygun olduğu 

durumlarda ürünün örneğini içermelidir. 

  

Gümrük Komisyoncularına, ayrıca elektronik giriş imkanından yararlanma olanağı da verilmektedir. 

İthalatçıların, ithal işlemlerinde ve ürün sınıflandırmasında deneyimli olan Gümrük Komisyoncuları 

ile çalışması kendileri için büyük kolaylık sağlamaktadır. Gümrük Komisyoncuları/Acentelerinin 

listesi, eyaletlerin mahalli telefon rehberleri olan yellow pagesten (www.yellowpages.com.au) temin 

edilebilmektedir.  Bu sayfa açıldıktan sonra ekrana gelen Business Type başlıklı boşluğa Customs 

Brokers ibaresi girildiğinde bütün gümrük komisyoncularının bilgileri ekrana gelmektedir. 

  

 

http://www.customs.gov.au/tariff/default.asp
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KDV ve Diğer Vergiler 

Temmuz 2015’ten itibaren, yıllık cirosu 2 milyon Avustralya dolarından az olan firmalar için kurumlar 

vergisi oranı %30’dan % 28 oranına çekilmiştir. 

 

Dolaylı Vergiler  

İthal edilen ürün, bir veya birden fazla vergiye tabii olabilmektedir. Bu vergiler, mal ve hizmet vergisi, 

lüks araba vergisi ve şarap eşitleme vergisinden oluşmaktadır. 

a) Mal ve Hizmet Vergisi (Goods and Services Tax-GST): Bu vergi ithal edilen ürünlerin büyük 

çoğunluğuna uygulanmaktadır. Ancak ithal edilen bazı ürünler bu vergiden muaf tutulmuştur. Bu 

maddeler;  temel gıda maddeleri, bazı tıbbi malzeme ve cihazlar, özürlüler tarafından kullanılacak 

arabalar, kıymetli metaller ve gümrük vergisi ayrıcalığı tanınan ürünlerdir.  GST nin oranı % 10dur. 

www.ato.gov.au  ( Avustralya Vergi Ofisi ) 

  

b) Şarap Eşitleme Vergisi-Wine Equalisation Tax (WET): Bu verginin alındığı alkollü içecekler: 

Köpüklü şarap ve alkolü artırılmış şaraplar dahil olmak üzere, üzüm şarapları; Marsala, vermut şarap 

kokteyli gibi üzüm şarabı ürünleri; Diğer meyve ve sebze şarapları; Cider ve Perry; Bal likörü ve hatır 

(sake). Bu vergi, şarabın toptan satış fiyatı (national wholesale price) üzerinden % 29 oranında 

alınmaktadır. 

www.ato.gov.au/excise 

  

c) Lüks Araba Vergisi-Luxury Car Tax (LCT): 

Lüks Araba Vergisi, dokuz kişiden ve iki tondan daha az yük taşımak için imal edilen ve değeri 

57.180 AUDnı aşan motorlu araçlara uygulanmakta olup vergi oranı % 33tür. 

www.ato.gov.au/excise 

 

İşadamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 

Avustralya coğrafi ve kültürel uzaklık, nüfusunun azlığı, tüketicilerin yüksek ürün standardı ve kalitesi 

gbi vb. bazı faktörler nedeniyle, halihazırda Türkiye’nin dış ticaretinde ilk otuz ülke arasında 

bulunmamaktadır. Buna karşın Türkiye’nin önem vermesi gereken pazarlardan birisidir, çünkü 

Avustralya gelişmiş ekonomisi ve yüksek hayat standardı neticesinde 2014 yılı itibariyle 240,4 milyar 

ABD doları tutarında yakın ithalat yapan bir ülkedir. Ayrıca, kişi başına düşen milli gelirin çok yüksek 

olması sebebiyle Avustralya üzerinde ciddi olarak çalışılması gereken bir pazar olarak 

değerlendirilmelidir. 

2014 yılında iki ülke arasında gerçekleşen ticaret hacmi yaklaşık 1 milyar dolardır. İhracat bir önceki 

yıla göre % 9 oranında artarak 505 milyon dolara ulaşmış; ithalat ise % 56’lık bir azalma ile 544 

milyon dolar seviyesine inmiştir. 2014 yılında Türkiye’nin Avustralya’ya ihraç ettiği ürünlerin 

başında, yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, 

kabuklu meyveler, üzüm, binek otomobilleri, makine aksamı, bulaşık, şişe vb. yıkama ve kurutma 

http://www.ato.gov.au/
http://www.ato.gov.au/excise
http://www.ato.gov.au/excise
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makinaları gelmektedir. Türkiye’nin 2014 yılında, Avustralya’dan gerçekleştirdiği toplam ithalatta ise, 

 altın, taş kömürü, ilaçlar, ortopedik cihazlar, canlı hayvan, pamuk ve yün ilk sıralarda yer almaktadır. 

 

Uygun bir fiyat tespiti için ihracatçıların, ithal edilen ürünlerin tabi olacağı masrafları göz önünde 

tutmaları gerekir. Başlıca faktörler; nakliye masrafları, işçilik masrafları, gümrük vergileri, pazarlama 

masrafları, GST vergisi, acente ve distribütör komisyonlarıdır. Türkiye ile Avustralya arasında direkt 

deniz ulaşımı olmadığından diğer ülkelerdeki limanlar aracılığı ile mallar gönderilmektedir ki bu da 

nakliye masraflarını yükseltmektedir. 

 

Türkiye için önemli bir avantaj ise Avustralya’da yaşayan Türk asıllı vatandaşlardır. Avustralya’daki 

Türk ticaret odaları ile irtibata geçerek, firmalarımız pazara girişte ve tutunmada bu durumdan 

yararlanmalıdırlar.  

 

Firmalarımızın öncelikle fuarlara ve ticaret heyeti organizasyonlarına etkin katılım sağlaması, coğrafi 

uzaklığın günümüzde artık bir dezavantaj olmaktan çıktığı idrakinde olması, sahip olduğu büyük alım 

gücü ve Asya-Pasifik Bölgesindeki stratejik konumu nedeniyle büyük potansiyeli bulunan Avustralya 

pazarını doğrudan hedefleyen stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Diğer taraftan,  Avustralya 

pazarına giren işadamlarımızın, pazarda kalıcı olabilmek ve pazar paylarını artırmak için ürün 

kalitesine ve devamlılığa dikkat etmesi gerekir. 

  

Para Kullanımı 

Avustralya’nın para birimi Avustralya doları (A$) olup, banknotlar 5, 10, 20, 50, 100 A$’lık birimler 

halinde, madeni paralar ise 1, 2$’lik birimler halinde basılmaktadır. Ayrıca, 1 A$= 100 Cent ( c) olup, 

5, 10, 20, 50 Centlik madeni paralar şeklinde yürürlüktedir. 

 

Pasaport ve Vize İşlemleri 

Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. 

Avustralya’ya gelecek olan Türk vatandaşları Türkiye’deki Avustralya temsilciliklerinden vize almak 

zorundadırlar. 

 

Detaylı bilgi Ankara’daki Avustralya Büyükelçiliği’nin web sitesinden 

(http://www.embaustralia.org.tr/anka/Visas_and_Migration.html) alınabilmektedir. 

Avustralya gümrüklerinde oldukça katı kurallar mevcuttur. Bütün hayvanların, hayvansal ürünlerin, 

gıda maddelerinin, bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeye sokulabilmesi için karantina kontrolünden 

geçmesi gerekmektedir; bu nedenle havaalanında yolcular bu tür ürünleri gümrük görevlilerine deklare 

ettirmelidirler. Bununla birlikte Avustralya dolarının ülkeye sokulmasında herhangi bir yasaklama 

yoktur. Ancak 5000 A$ üstündeki meblağların bildirilmesi gerekmektedir. 
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Çalışma Saatleri 

Çalışma saatleri genelde 09:00 – 17:00 arasındadır. Mağazalar ve alışveriş merkezleri Perşembe 

günleri 21:00’a kadar, haftanın diğer günleri saat 18:00’e kadar açıktır. Bankalar, Pazartesi-Perşembe 

09:00–16:00, Cuma: 09:00 – 17:00’a kadar açıktır. 

Türkiye’nin Sidney Başkonsolosluğu 09.00 - 16.00 arası hizmet vermektedir. 

 

Vize İşlemleri 

Avustralya’ya seyahat edecek Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamili 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vizeye tabidir. Avustralya’nın sıkı gümrük ve karantina 

uygulamaları bulunmaktadır. Bu nedenle, vize başvurularının yapılacağı Avustralya temsilciliklerinin 

bu yöndeki uyarılarının dikkate alınmasında yarar vardır. Avustralya’ya seyahat edeceklerin vize, 

gümrük ve karantina uygulamaları hakkında aşağıdaki internet adreslerinden daha fazla bilgi 

edinmeleri mümkündür: 

http://www.turkey.embassy.gov.au/ankaturkish/Visas_and_Migration.html 

http://www.turkey.embassy.gov.au/ankaturkish/visiting_australia.html 

 

 

Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü 

 

Avustralya doğrudan yatırım sermayesi konusunda net ithalatçı olma konumunu sürdürmektedir. 

Avustralya İstatistik Bürosu verilerine göre ülkede bulunan doğrudan yabancı yatırım stoğu bir önceki 

yıla göre % 7 artarak 943,6 milyar dolara ulaşmıştır. İmalat sanayi, madencilik, perakende ve toptan 

ticaret sektörleri en fazla yatırım yapılan alanları oluşturmaktadır. 

Avustralya doğrudan yabancı sermaye için cazip bir ülke olarak görülmektedir. Diğer gelişmiş 

ülkelerle karşılaştırıldığında daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekmektedir. 

 

Avustralya’ya doğrudan yabancı yatırım yapan en önemli ülkeler ABD, Birleşik Krallık, Belçika, 

Japonya, Singapur ve Çin (Hong Kong)'dur. 

 

Avustralya’daki Türklere ait firma ve işletmelerin sayısı 2000’nin üzerindedir. Farklı sektörler 

içerisindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin sayısı ise oldukça fazladır. Birçok sektörde faaliyet 

gösteren Türk kökenli firmaların büyük bir kısmı Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Melburn 

şehrindedir. 

 

DİPLOMATİK MİSYON TEMSİLCİLİKLERİ 

T.C  Canberra Büyükelçiliği 

Ahmet Vakur Gökdenizler, Büyükelçi 

Adres: 6 Moonah Place, Yarralumla A.C.T. 2600 Australia 

Telefon: +61 2 62 34 00 00 

Faks: +61 2 62 73 44 02 

http://www.turkey.embassy.gov.au/ankaturkish/Visas_and_Migration.html
http://www.turkey.embassy.gov.au/ankaturkish/visiting_australia.html
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E-posta: embassy.canberra@mfa.gov.tr 

  

T.C  Sidney Ticaret Müşavirliği 

Selçuk BOZOK, Ticaret Müşaviri 

Adres: Turkish Consulate General Sydney Office of the Commercial Attache Level 7 Suite 7.02 25 
Bligh Street, Sydney, 2000 NSW AUSTRALIA 

Tel    : (+61-2) 9233 3494 

Fax   : (61-2)  9232 0229 

E-posta: sidney@ekonomi.gov.tr 

 

T.C Melburn Ticaret Müşavirliği 

Bülent Ferik, Ticaret Müşaviri   

Adres: Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Level 8, 24 Albert Road South 
Melbourne VIC 3205 Melbourne / AUSTRALIA 

Telefon:+ 61-3 96 82 54 48 

Faks: +61-3 96 82 54 49 

E-posta: melburn@ekonomi.gov.tr 

 

mailto:embassy.canberra@mfa.gov.tr
mailto:sidney@ekonomi.gov.tr
mailto:melburn@ekonomi.gov.tr

