
 

 



GENEL BİLGİLER 
Coğrafi Konum 

7.6 milyon kilometrekarelik yüzölçümü ile dünya’nın “en büyük adası” ve “en küçük 
kıtası” olarak tanımlanan Avustralya’nın hiçbir ülkeyle kara sınırı bulunmamaktadır. 

Ülkenin en alçak yeri, deniz seviyesinden 15 metre yüksek olan Eyre Gölü, en yüksek 
yeri deniz seviyesinden 2.228 metre yüksek olan ve New South Wales (NSW) Eyaleti 
içinde yer alan Kosciusko Dağı’dır. Avustralya`da ortalama yükseklik 330 metredir. 

Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Avustralya’da nüfus daha ziyade doğu ve güneydoğu kıyılarında yoğunlaşmış olup, 
EIU verilerine göre ülkenin nüfusunun 2016 yılında 24.2 milyona ulaşacağı 
öngörülmektedir. 2012-16 yılları arasında nüfus artış oranının ortalama % 1,4 olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Avustralya halkı içinde vatandaşlık hakkı kazanmış göçmenlerin rolü büyüktür. 
Nüfusun büyük çoğunluğu İngiliz ve İrlanda asıllıdır. Diğerleri ise; İtalyan, Yunan, 
Çinli, Arap, Vietnam, Türk ve Yerliler (Aborjinler)’dir. Ayrıca, 2011 yılı Avustralya 
nüfus istatistiklerine göre göçmenlerin yanı sıra Asya’dan gelen öğrenci sayısında da 
bir artış olduğu açıklanmıştır. 

Yerlilerin oranı çok düşük seviyededir (% 1,5’in altında), bunların büyük bölümü 
Kuzey toprakları, Yeni Güney Galler, Queensland ve Batı Avustralya’nın kuzeyinde 
yerleşiktirler. 

Nüfusun neredeyse 2/3’ü eyalet başkentlerinde yaşamaktadır.  

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından, Avustralya’da 2014 yılı itibari ile istihdam 
edilen kişi sayısı 11.560.000 olarak açıklanmıştır. Ayrıca, aynı tarih itibariyle işsiz 
sayısı 750.000, işsizlik oranı ise % 6,1 olarak belirtilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENEL EKONOMİK DURUM 
Ekonomik Yapı 

EIU verilerine göre 2014 yılı için sektörlerin GSYİH içindeki payı; tarım için % 4,0, 
sanayi için % 27,7 ve hizmetler için % 68,3 olarak gerçekleşmiştir. 

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 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 
hizmetler sektörü yapmaktadır. 

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 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. 

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. 

EIU verilerine göre, Avustralya ekonomisi 2014 yılında % 2,7 oranında büyümüş, 
işsizlik oranı % 6,1, enflasyon oranı  % 2,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Yakın dönemde Avustralya’nın ekonomik büyümesindeki en önemli risk küresel 
ekonomideki belirsizliktir. Gelişmiş ülkelerin resesyona girmesi durumunda 
Avustralya’nın ihracatı da sekteye uğrayacaktır. Avustralya’nın Çin ile olan yoğun 
ekonomik ilişkileri dolayısıyla, Çin ekonomisinde ortaya çıkabilecek bir 
yavaşlamanın Avustralya ekonomisinde yansımalarının görülmesi kaçınılmazdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIŞ TİCARET 
Ülkenin Dış Ticareti 

Avustralya, 2014 yılında 240,4 milyar dolar ihracat ve 227,5 milyar dolarlık ithalat 
değeri ile 468 milyar dolar seviyesinde bir dış ticaret hacmine ulaşmıştır. Avustralya 
2014 yılı itibariyle 12,9 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası vermiştir. 

Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

İhracat 206.705 269.423 256.243 255.775 240.445 

İthalat 188.741 234.206 250.465 233.403 227.544 

Dış Ticaret Hacmi 395.446 503.629 506.708 489.178 467.988 

Dış Ticaret Dengesi 17.964 35.217 5.778 22.372 12.900 

İhracatında Başlıca Ürünler 

2014 yılı itibarıyla ülkenin ihracatındaki başlıca ürünler, demir cevherleri ve 
konsantreleri, taşkömürü, petrol gazları, altın, ham petrol ve buğdaydır. 

Avustralya’nın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (Milyon ABD Doları) 

GTİP Açıklama 2012 2013 2014 

2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 56.727 67.209 60.174 

2701 
Taşkömürü; taşkömüründen elde 
edilen briketler, topak vb. Katı 
yakıtlar 

42.699 38.423 34.431 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 15.166 15.255 17.154 

7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra 
halinde) 16.034 13.386 12.031 

2709 
Ham petrol (petrol yağları ve 
bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar) 

11.318 8.675 9.633 

9999 Başka yerde belirtilmemiş 
ürünler 9.783 8.648 7.948 

1001 Buğday ve mahlut 6.759 5.876 5.343 

2818 Suni korendon alüminyum oksit 5.331 5.338 5.271 



ve hidroksit 

2603 Bakır cevherleri ve konsantreleri 5.467 4.969 4.911 

0202 Dondurulmuş sığır eti 2.964 3.567 4.677 

7403 Arıtılmış bakır, işlenmemiş bakır 
alaşımları 2.984 2.975 3.392 

7601 İşlenmemiş alüminyum 3.603 3.271 3.210 

0204 Koyun ve keçi eti 1.697 2.032 2.534 

2710 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar 3.378 2.648 2.531 

0201  Sığır eti (taze/soğutulmuş) 1.960 1.941 2.323 

5101 Yün ve yapağı 
(kardesiz/taranmamış) 2.611 2.516 2.179 

3004 
Tedavide/korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış) 

3.914 2.889 2.103 

5201 Pamuk (kardesiz, taranmamış) 2.718 2.511 1.811 

2204 
Taze üzüm şarabı 
(kuvvetlendirilmiş şaraplar 
dahil) üzüm şırası 

1.958 1.779 1.677 

2608 Çinko cevherleri ve konsantreleri 1.349 1.363 1.602 

1003 Arpa 1.363 1.478 1.589 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış 
arabaları 1.748 1.896 1.567 

1205 Rep/kolza tohumları 1.600 2.255 1.322 

2602 Manganez cevherleri ve 
konsantreleri 1.246 1.490 1.288 

8803 
Balon, hava gemisi, planör vb. 
Diğer hava taşıtlarının aksam ve 
parçaları 

890 1.113 1.189 

2616 Kıymetli metal cevherleri ve 
konsantreleri 1.182 1.000 1.123 

0102 Canlı sığır 627 729 1.115 



0402 Süt, krema (konsantre edilmiş, 
tatlandırıcı madde içerenler)  976 975 1.093 

2607 Kurşun cevherleri ve 
konsantreleri 1.190 1.040 992 

7901 İşlenmemiş çinko 886 828 906 

7204 Demir/çelik döküntü ve 
hurdaları, bunların külçeleri 997 853 878 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli 
cihazlar 652 727 781 

0713 
Soğan, salot, sarımsak, pırasa ve 
diğer soğanımsı sebzeler 
(taze/soğutulmuş)  

1.124 817 775 

4401 Yakmaya mahsus ağaçlar; yonga, 
talaş, döküntü, kırıntı vb. 692 639 760 

7505 Nikel çubuklar, profiller, teller 607 627 728 

2604 Nikel cevherleri ve konsantreleri 1.304 931 715 

0406 Peynir ve lor 769 755 704 

0306 

Kabuklu hayvanlar 
(canlı/taze/soğutulmuş/dondur
ulmuş../kurutulmuş/tuzlanmış 
vb.) 

483 559 700 

9021 Ortopedik cihazlar, kırıklara 
mahsus cihazlar, işitme cihazı vb. 629 625 679 

7801 İşlenmemiş kurşun 918 867 676 

 
 TOPLAM 256.243 252.155 240.445 

Kaynak: ITC Trademap 

İthalatında Başlıca Ürünler 

Avustralya’nın İthal Ettiği Başlıca Ürünler (Milyon ABD Doları) 

GTİP 
 

2012 2013 2014 

2709 
Ham petrol (petrol yağları ve 
bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar) 

22.349 19.494 18.306 



2710 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar 16.440 17.593 16.866 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış 
arabaları 17.518 17.647 15.850 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli 
cihazlar 6.987 6.898 7.065 

3004 
Tedavide/korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış) 

8.397 7.488 6.708 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, 
üniteleri 6.968 6.658 6.550 

9999 Başka yerde belirtilmemiş ürünler 5.856 4.782 6.376 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar 8.689 6.037 5.261 

7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra 
halinde) 5.940 4.389 3.439 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 2.773 2.552 2.343 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 3.104 2.590 2.214 

8419 Isı değişikliği yöntemi ile 
maddeleri işlemek için cihazlar 787 1.602 2.158 

9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik 
alet ve cihazları 2.043 2.031 2.152 

8421 Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, 
arıtma cihazları 1.099 1.433 1.829 

8528 Televizyon alıcıları, video 
monitörleri ve projektörler 1.978 1.772 1.751 

7308 Demir/çelikten inşaat ve aksamı 1.721 2.323 1.696 

9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, 
parçaları 1.480 1.501 1.615 

8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç 
düşürücü, termostatik valf dahil 1.463 1.482 1.572 

8414 Hava-vakum pompası, hava/gaz 
kompresörü, vantilatör, aspiratör 1.404 1.629 1.553 



8443 Matbaacılığa mahsus baskı 
makineleri, yardımcı makineler 1.767 1.772 1.545 

9021 Ortopedik cihazlar, kırıklara 
mahsus cihazlar, işitme cihazı vb. 1.383 1.486 1.467 

8544 
İzole edilmiş tel, kablo; diğer 
izole edilmiş elektrik iletkenleri; 
fiber optik k 

1.312 1.442 1.304 

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, 
aksam-parçaları 1.207 1.221 1.291 

8431 Ağır iş makine ve cihazlarının 
aksamı, parçaları 1.771 1.667 1.289 

2106 Tarifenin başka yerinde yer 
almayan gıda müstahzarları 1.239 1.289 1.258 

3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, 
toksin vb. Ürünler 1.333 1.350 1.252 

8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer 
gaz türbinleri 1.288 1.000 1.202 

8479 Kendine özgü fonksiyonlu 
makine ve cihazlar 1.461 1.061 1.151 

8429 Dozerler, greyder, ekskavatör, 
küreyici, yükleyici vb. 3.609 1.688 1.110 

4202 Deri ve kösele vb. Den seyahat 
eşyası 951 1.015 1.051 

6204 Kadın/kız çocuk için takım, 
takım elbise, ceket vs. 989 1.017 1.016 

8415 Klima cihazları-vantilatörlü, ısı, 
nem değiştirme tertibatlı 1.008 971 983 

9503 Diğer oyuncaklar, küçültülmüş 
modeller, bulmacalar 928 932 978 

8428 Kaldırma, istifleme, yükleme, 
boşaltma makine ve cihazları 804 688 970 

7305 
Demir/çelikten diğer tüp ve 
borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 
4mm 

752 557 962 



8504 Elektrik transformatörleri, statik 
konvertisörler, endüktörler 1.187 995 929 

8413 Sıvılar için pompalar, sıvı 
elevatörleri 950 1.014 928 

9405 Diğer aydınlatma cihazları, 
lambalar, ışıklı tabela, plaka vb. 758 848 927 

8906 
Diğer gemiler (savaş gemileri ve 
kurtarma gemileri dahil, kürekli 
hariç) 

1.333 201 920 

3923 Eşya taşıma ambalajı için plastik 
mamulleri, tıpa, kapak, kapsül 824 851 909 

 
 TOPLAM 250.465 232.481 227.544 

Kaynak: ITC Trademap 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti 

Avustralya’nın başlıca ihraç pazarları arasında ÇHC, Japonya, Güney Kore, 
Hindistan, ABD, Yeni Zelanda ve Tayvan bulunmaktadır. 

Avustralya’ya en fazla ihracat yapan ülkeler ÇHC, ABD, Japonya, Singapur, 
Almanya, Tayland, Güney Kore, Malezya ve Yeni Zelanda’dır. 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracat (Milyon Dolar) 

 
2012 2013 2014 

Çin 75.836 87.311 81.414 

Japonya 49.680 31.252 43.136 

Güney Kore Cum. 20.541 17.711 17.892 

ABD 9.516 7.603 9.943 

Hindistan 12.612 8.454 7.995 

Singapur 7.374 5.227 7.609 

Yeni Zelanda 7.666 6.786 7.179 

Tayvan 8.249 6.720 6.217 

Başka Yerde Anılmayan 
Ülkeler 39 30.777 5.455 

Malezya 5.256 4.458 5.432 



Tayland 5.044 4.701 4.637 

Endonezya 4.953 4.172 4.534 

B. Krallık 6.931 3.542 3.313 

Vietnam 1.849 2.027 2.746 

BAE 2.118 1.667 2.631 

Hong Kong 2.651 2.466 2.545 

Suudi Arabistan 1.793 1.711 2.030 

Papua Yeni Gine 2.945 2.249 1.945 

Hollanda 3.003 2.004 1.787 

Filipinler 1.870 1.315 1.465 

Almanya 1.678 1.375 1.225 

Kanada 1.726 1.044 1.107 

Güney Afrika Cum. 1.579 740 1.070 

Fransa 1.122 1.163 1.033 

Belçika 1.724 1.032 947 

Brezilya 1.025 690 939 

Bahreyn 158 141 657 

İtalya 861 666 579 

Kuveyt 531 524 559 

İspanya 647 363 513 

Bangladeş 507 547 495 

İsviçre 705 801 492 

Rusya Fed. 822 470 477 

Meksika 910 350 458 

Katar 513 229 450 

Türkiye 669 883 447 



Mısır 530 426 428 

TOPLAM 256.243 252.155 240.445 

Kaynak: ITC Trademap 

En fazla ithalat yaptığı ülkeler arasında ÇHC(%23), ABD(%12), Japonya(%8) ve Singapur 
(%6) gelmektedir. 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalat (Milyon Dolar) 

ÜLKE 2012 2013 2014 

Çin Halk Cum. 45.996 44.861 46.855 

ABD 29.387 23.820 24.149 

Japonya 19.713 17.946 15.479 

Singapur 15.011 12.144 11.396 

Almanya 11.628 10.937 10.706 

Güney Kore Cum. 10.201 9.422 10.614 

Malezya 9.928 8.846 10.037 

Tayland 10.534 10.673 9.844 

Yeni Zelanda 7.528 6.996 7.081 

Başka Yerde anılmayan 
ülkeler 7.700 11.048 6.124 

Endonezya 6.555 5.721 5.491 

B. Krallık 6.953 5.965 5.485 

İtalya 5.536 5.536 5.448 

Vietnam 3.263 3.666 4.462 

Tayvan 3.872 3.501 3.977 

Fransa 3.946 3.844 3.830 

Papua Yeni Gine 3.548 2.894 3.341 

İspanya 2.982 2.407 2.769 

Hindistan 2.677 2.282 2.768 



BAE 3.152 3.606 2.543 

İsviçre 2.990 2.861 2.539 

İsveç 2.509 2.011 1.838 

Kanada 2.376 1.921 1.836 

Meksika 2.046 2.013 1.774 

Hollanda 1.999 1.655 1.763 

Belçika 1.709 1.621 1.574 

Nijerya 2.724 1.805 1.457 

İrlanda 1.641 1.464 1.418 

Rusya Fed. 895 992 1.179 

Hong Kong 1.234 1.174 1.078 

Gabon 1.160 943 1.066 

Filipinler 505 687 1.061 

Danimarka 1.178 1.054 960 

Avusturya 892 868 934 

Brunei 1.093 826 916 

Şili 1.238 968 851 

Güney Afrika Cum. 904 864 823 

Kongo 927 910 782 

Arjantin 650 784 695 

Finlandiya 954 785 688 

Polonya 527 545 687 

Türkiye 542 577 680 

İsrail 697 657 662 

TOPLAM 250.465 232.481 227.544 

Kaynak: ITC Trademap         



DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE 
VERGİLER  
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. 

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.asp ulaşılabilmektedir. 

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. 

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. 

http://www.customs.gov.au/tariff/default.asp


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 % 
33’tür. www.ato.gov.au/excise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ato.gov.au/
http://www.ato.gov.au/excise
http://www.ato.gov.au/excise


TÜRKİYE İLE TİCARET 
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.  

Türkiye-Avustralya Dış Ticaret Değerleri (Milyon ABD Doları) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2010 336,5 444,9 781,4 -108,4 

2011 410,5 747,0 1.157,6 -336,5 

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

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

2014 505,0 544,1 1.049,1     -39.1 

2015 521,6 544,8 1.066,4 -23,2 

Kaynak: TUİK  

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 makinaları gelmektedir. 

Türkiye’nin Avustralya’ya İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon ABD 
Doları) 

GTIP Ürün Adı 2012 2013 2014 

6802 
Yontulmaya veya inşaata elverişli 
işlenmiş taşlar (kayağan taşı hariç), 
mozaik için küp şeklinde taşlar 

25 25 32 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar 19 19 26 

0802 
Diğer kabuklu meyveler 
(taze/kurutulmuş) (kabuğu 
çıkarılmış/soyulmuş) 

20 19 24 

8703 
Binek otomobilleri ve esas itibariyle 
insan taşımak üzere imal edilmiş 
diğer motorlu taşıtlar 

18 16 22 

0806 Üzümler (taze/kurutulmuş) 24 24 21 



0813 
Meyve (kurutulmuş) (0801, 
0806'dekiler hariç), 08. Faslıdaki sert 
ve kabukluların karışımları 

17 16 20 

8503 

Sadece veya esas itibariyle 85.01 
veya 85.02 pozisyonlarındaki 
makinalarda kullanılmaya elverişli 
aksam 

0 0 20 

8422 
Bulaşık, şişe vb. yıkama ve kurutma 
makinaları, şişe, kutu çuval vb. 
doldurma, etiketleme makinaları 

12 14 19 

5702 
Dokunmuş halılar ve dokumaya 
elverişli maddelerden diğer yer 
kaplamaları 

14 13 16 

8516 
Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik 
cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el 
kurutucuları, ütüler 

9 11 13 

7113 
Mücevherci eşyası ve aksamı 
(kıymetli metallerden veya kıymetli 
metallerle kaplama metallerden) 

17 14 12 

8418 
Buzdolapları, dondurucular ve diğer 
soğutucu ve dondurucu cihazlar ve 
ısı pompaları 

12 15 11 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 21 16 11 

0804 
Hurma, incir, ananas, avokado ve 
guava armudu, mango 
(taze/kurutulmuş) 

4 6 9 

6204 
Kadınlar ve kız çocuk için takım 
elbise, takım, ceket, blazer, elbise, 
etek, pantolon etek, vb. 

5 8 9 

2001 
Sebze, meyve, sert kabuklu meyve 
ve yenilen diğer bitki parçaları 
(sirke/asetik asitle hazırlanmış) 

7 7 9 

8701 Traktörler 8 12 9 

8450 
Ev veya çamaşırhane tipi yıkama 
makinaları (yıkama ve kurutma 
tertibatı bir arada olanlar dahil) 

4 6 8 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça 7 7 7 



ve aksesuarlar 

7214 
Demir veya alaşımsız çelikten 
çubuklar (dövülmüş, sıcak 
haddelenmiş) 

2 4 7 

2008 
Tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen meyve ve yenilen 
diğer bitki parçalarının konserveleri 

3 4 5 

4016 Sertleştirilmemiş vulkanize 
kauçuktan diğer eşya 3 5 5 

6302 Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet 
ve mutfak bezleri 3 4 5 

6115 
Külotlu çoraplar, taytlar, kısa ve 
uzun konçlu çoraplar, soketler (varis 
çorapları dahil) 

2 2 4 

6203 
Erkekler ve erkek çocuk için takım 
elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, 
tulum ve şort 

3 3 4 

3917 
Plastikten hortumlar, borular ve 
bağlantı elemanları (manşon, nipel, 
dirsek, flanşlar, vb.) 

2 2 4 

5407 Sentetik filament ipliklerinden 
dokunmuş mensucat 3 4 4 

4009 
Vulkanize edilmiş kauçuktan boru 
ve hortumlar (bağlantı elemanlarıyla 
birlikte olsun olmasın) 

3 3 4 

0712 
Kurutulmuş sebzeler (bütün, 
kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış, toz 
halinde) 

8 6 4 

9303 
Diğer ateşli silahlar (spor için av 
tüfekleri ve diğer tüfekler, işaret 
fişeği, ok silahları 

3 4 4 

7216 Demir veya alaşımsız çelikten 
profiller 2 1 4 

6910 
Seramik musluk taşları, lavabolar, 
küvetler, bideler, sıhhi tesisatta 
kullanılan eşya, vb. 

2 2 3 

6109 Tişörtler, fanilalar, atletler, 2 2 3 



kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası 
(örme) 

7013 
Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev 
tezyinatı ve benzeri işler için cam 
eşya 

7 5 3 

2002 
Domates (sirke/asetik asitten başka 
usullerle hazırlanmış veya konserve 
edilmiş) 

1 2 3 

8480 
Metal dökümhaneleri için dereceler; 
döküm plakaları; döküm modelleri; 
metaller, karbürler, cam, plas 

0 0 3 

7408 Bakır teller 0 0 3 

3921 Plastikten diğer plakalar, levhalar, 
yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler 1 1 3 

1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri 
(beyaz çikolata dahil) 2 3 3 

2005 
Diğer sebzeler (sirke/asetik asitten 
başka usulde hazırlanmış veya 
konserve edilmiş) (dondurulmamış) 

3 2 3 

9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam 
ve parçaları 3 2 2 

3004 
Tedavide veya korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 
(dozlandırılmış) 

3 3 2 

8462 

Metalleri dövme,çekiçleme,kalıpta 
dövme,kesme, taslak çıkartma, 
şatafatlama, karbürleri işlemeye 
mahsus eşya 

4 4 2 

8426 
Gemi vinçleri, diğer vinçler, 
hareketli kaldırma çerçeveleri, lastik 
tekerlekli taşıyıcılar ve vinçler 

0 3 2 

2819 Krom oksitleri ve hidroksitleri 4 5 2 

8504 
Elektrik transformatörleri, statik 
konvertörler (örneğin; redresörler) 
ve endüktörler 

2 16 2 

7326 Demir veya çelikten diğer eşya: 1 1 2 



6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya 
(örme) 1 1 2 

8414 

Hava veya vakum pompaları, hava 
veya diğer gaz kompresörleri, 
fanlar, aspiratörü olan 
havalandırmaya 

2 2 2 

8419 
Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri 
işlemek için cihazlar, elektrikli 
olmayan şofbenler veya depolar 

1 1 2 

6205 Erkekler ve erkek çocuklar için 
gömlekler 3 3 2 

9619 
Hijyenik havlular ve tamponlar, 
bebek bezleri ve benzeri hijyenik 
eşya 

1 1 2 

3923 
Plastiklerden eşya taşınmasına veya 
ambalajlanmasına mahsus malzeme, 
tıpa, kapak, kapsül 

1 1 2 

7413 Bakırdan demetlenmiş teller, 
kablolar, örme halatlar ve benzerleri 2 1 2 

1905 
Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer 
ekmekçi mamüller, boş ilaç kapsülü 
mühür güllacı, pirinç 

1 2 2 

1106 
Kuru baklagillerin, nişasta/insülin 
içeren kök ve yumruların unu, 
ezmesi ve tozu 

1 1 2 

8412 Diğer Motorlar ve kuvvet hasıl eden 
makinalar 2 1 1 

6908 
Cilalı veya sırlı seramikten döşeme 
veya kaplama karoları ve kaldırım 
taşları; cilalı veya sırlı mozaik 

1 1 1 

0710 
Sebze, (pişirilmemiş veya buharda 
veya suda kaynatılmış) 
(dondurulmuş) 

2 2 1 

3926 Plastikten diğer eşya 1 1 1 

8451 
Dokuma ipliklerin, mensucatın 
yıkanması, temizlenmesi, 
kurutulması, ütülenmesi, sarılması, 

2 1 1 



katlanmasına mahsus eşya 

8428 
Kaldırma, elleçleme, yükleme, 
boşaltma makinaları (asansörler, 
yürüyen merdivenler, konveyörler 

1 1 1 

1509 Zeytinyağı ve fraksiyonları 
(kimyasal olarak değiştirilmemiş) 1 2 1 

6104 
Kadın ve kız çocuk için takım elbise, 
takım, ceket, blazer, etek, pantolon, 
tulum ve şort (örme 

1 1 1 

1904 
Hububat veya hububat ürünlerinin 
kabartılması veya kavrulması 
suretiyle elde edilen gıda mamulleri 

1 1 1 

8402 Buhar kazanları, kızgın su kazanları 0 0 1 

7007 Emniyet camları 2 2 1 

8432 
Toprağı hazırlamaya, işlemeye, 
ekmeye, ormancılıkta kullanılan 
makina ve cihazlar 

1 0 1 

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve 
bunların aksam ve parçaları 2 1 1 

2202 
Sular (mineral ve gazlı sular dahil) 
ve alkolsüz diğer içecekler 
(tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş) 

0 1 1 

5801 Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl 
mensucat 1 1 1 

5515 Sentetik devamsız liflerden diğer 
dokunmuş mensucat 1 1 1 

5511 Sentetik ve suni devamsız liflerden 
iplikler (dikiş ipliği hariç) 1 1 1 

7202 Ferro alyajlar 1 1 1 

1512 
Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu 
yağları ve bunların fraksiyonları 
(kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

0 1 1 

7308 
Demir veya çelikten inşaat ve inşaat 
aksamı, inşaatta kullanılmak üzere 
hazırlanmış demir veya çelik 

1 1 1 



8540 
Sıcak katodlu, soğuk katodlu veya 
foto katodlu valfler, tüpler ve 
lambalar 

    1 

8537 
Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, 
panolar, konsollar, kabinler, diğer 
mesnetler 

0 0 1 

8508 Vakumlu elektrik süpürgeleri 0 0 1 

3925 Plastikten inşaat malzemesi 0 0 1 

7604 Aluminyumdan çubuklar ve 
profiller 1 1 1 

5408 Suni filament ipliklerinden 
dokunmuş mensucat 0 0 1 

3401 Sabunlar, yüzey aktif organik 
ürünler ve müstahzarlar 1 1 1 

8438 
Yiyecek ve içeceklerin sınai 
amaçlarla hazırlanması veya imaline 
mahsus makina ve cihazlar 

0 0 1 

0910 
Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, 
defne yaprakları, köri ve diğer 
baharat 

1 1 1 

5701 

Düğümlü veya sarmalı halılar ve 
diğer dokumaya elverişli 
maddelerden düğümlü veya sarmalı 
yer kaplamaları 

1 2 1 

8403 Merkezi ısıtma kazanları (84.02 
pozisyonundakiler hariç) 1 0 1 

3906 Akrilik polimerleri (ilk şekillerde) 1 1 1 

8481 
Borular, kazanlar, tanklar, depolar 
ve benzeri diğer kaplar için 
musluklar, valfler (vanalar) vb. 

1 1 1 

8479 Kendine özgü bir fonksiyonu olan 
diğer makinalar ve mekanik cihazlar 0 0 1 

1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda 
müstahzarları 1 1 1 

 
 TOPLAM 422 463 505 



Kaynak: TUİK 

Türkiye’nin 2014 yılında, Avustralya’dan gerçekleştirdiği ithalatta; altın, taş kömürü, 
ilaçlar, ortopedik cihazlar, canlı hayvan, pamuk ve yün ilk sıralarda yer almaktadır. 

Türkiye’nin Avustralya’dan İthalatında Başlıca Ürünler (Milyon ABD Doları) 

GTIP Ürün Adı 2012 2013 2014 

7108 
Altın (platin kaplamalı altın dahil) 
(işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya 
da pudra halinde) 

209 869 334 

2701 
Taşkömürü; taşkömüründen elde 
edilen briketler, topak vb. katı 
yakıtlar 

318 157 78 

3004 
Tedavide veya korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 
(dozlandırılmış) 

32 30 30 

9021 
Ortopedik cihazlar; cebireler, 
kırıklar için cihazlar vb; protez 
organlar; işitme cihazları 

10 6 9 

4804 

Birincil elyaf (kraft) kağıt ve 
kartonları (kuşe edilmemiş, 
sıvanmamış, rulo veya tabaka 
halinde) 

4 9 7 

5201 Pamuk (karde edilmemiş veya 
penyelenmemiş) 2 0 7 

5101 Yün ve yapağı 
(kardesiz/taranmamış) 6 4 5 

4102 Koyun ve kuzuların ham derileri 18 11 5 

2519 Manyezit, erimiş yanmış manyezit 
ve diğer magnezyum oksit 1 4 4 

4101 Sığır (bufalo dahil) ve at cinsi 
hayvanların ham post ve derileri 3 4 4 

4103 Diğer ham post ve deriler 5 5 4 

0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) 
(taneleri ikiye ayrılmış) 10 1 3 



8908 Sökülecek deniz taşıtları, suda 
yüzen sökülecek diğer araçlar     3 

0405 Sütten elde edilen yağlar, sürülerek 
yenilen süt ürünleri 4 12 2 

0802 
Diğer kabuklu meyveler 
(taze/kurutulmuş) (kabuğu 
çıkarılmış/soyulmuş) 

3 3 2 

1006 Pirinç   2 2 

7605 Alüminyum teller   0 2 

9018 
Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve 
veterinerlikte kullanılan alet ve 
cihazlar 

2 2 2 

7601 İşlenmemiş alüminyum 3 1 2 

8517 
Telefon cihazları, ses, görüntü veya 
diğer bilgileri almaya veya vermeye 
mahsus diğer cihazlar 

2 2 2 

3504 
Peptonlar ve bunların türevleri, 
diğer proteinli maddeler ve 
türevleri, deri tozu 

3 6 1 

3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, 
toksin vb. ürünler 1 1 1 

9019 
Mekanoterapi, masaj, psikotekni, 
ozonoterapi, oksijenoterapi, 
aeroterapi, suni teneffüs cihazları 

1 1 1 

1209 Ekim amacıyla kullanılan tohum, 
meyve ve sporlar 0 0 1 

9027 

Fiziksel-kimyasal analiz alet-
cihazlar; akışkanlık, genleşme vb 
ölçü cihazlar; ısı-ışık-ses ölçme 
cihazları 

2 2 1 

1502 Sığır, koyun/keçi yağları 16 3 1 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça 
ve aksesuarlar 1 1 1 



8537 

Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, 
panolar, konsollar, kabinler, diğer 
mesnetler ve sayısal kontrol 
cihazları 

0 0 1 

3304 
Güzellik, makyaj ve cilt bakımı için 
müstahzarlar (güneşlenme kremleri 
ve müstezarları dahil) 

0 1 1 

9919 

Evlilik, miras, öğrenci, tabut, insani 
yardım kuruluşu, malül, sakat, 
engelli, kişisel, yolcu beraberinde 
getirilen eşya 

  0 1 

8438 
Yiyecek ve içeceklerin sınai 
amaçlarla hazırlanması veya 
imaline mahsus makina ve cihazlar 

1 0 1 

9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam 
ve parçaları 0 0 1 

8460 
Metalleri veya sermetleri parlatma, 
çapak alma, bileme, taşlama, 
lepleme, parlatmaya mahsus eşya 

1 1 1 

7502 İşlenmemiş nikel   1 1 

8479 
Kendine özgü bir fonksiyonu olan 
diğer makinalar ve mekanik 
cihazlar 

1 2 1 

0504 
Hayvan bağırsak, mesane ve midesi 
(taze, soğutulmuş, dondurulmuş, 
tuzlanmış, salamura, kurutulmuş) 

0 0 1 

5603 
Dokunmamış mensucat 
(emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış 
veya lamine edilmiş olsun olmasın) 

  0 1 

8523 

Sesleri ve diğer fenomenleri 
kaydetmeye mahsus diskler, 
bantlar, katı hal kalıcı depolama 
aygıtları 

1 1 1 

2505 Her nevi tabii kum 0 0 1 

2614 Titanyum cevherleri ve 
konsantreleri 2 1 1 



3808 

Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, 
zararlıları yok edici,sürgünleri 
önleyici, bitkilerin büyümesini 
sağlayan ürünler 

1 1 1 

8418 
Buzdolapları, dondurucular ve 
diğer soğutucu ve dondurucu 
cihazlar ve ısı pompaları 

1 1 1 

8504 
Elektrik transformatörleri, statik 
konvertörler (örneğin; redresörler) 
ve endüktörler 

0 0 1 

3206 
Diğer boyayıcı maddeler , 
lüminofor olarak kullanılan 
inorganik ürünler 

4 0 1 

2825 
Hidrazin ve hidroksilamin, bunların 
anorganik tuzları, organik bazlar, 
diğer metal oksitler 

1 1 0 

 
 TOPLAM 804 1.233 544 

Kaynak: TUİK 

İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 

Anlaşma Adı İmza Tarihi RG Tarih ve 
No’su 

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 
 

 
 
 
 



PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 
Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

IP Australia, ülkenin fikri, sınai mülkiyet haklarını icra eden 
kurumudur. http://www.ipaustralia.gov.au adresinden detaylı bilgi 
alınabilmektedir. 

Kurum, fikri, sınai mülkiyet haklarını düzenleyerek, yeni fikir ve icatlara yönelik 
ülkede daha fazla yatırımı yapılmasını amaçlamaktadır. 

Dağıtım Kanalları 

Dağıtım kanalları doğrudan satış, distribütör veya acente kullanımı veya doğrudan 
yatırımlar yoluyla oluşturulabilir. 

Avustralya’ya ürünlerini pazarlamak isteyen firmalar genellikle acenteler, 
distribütörler, franchise yapanlar ve lisans kullanıcı firmalarla işbirliği 
yapmaktadırlar. 

Acenteler: Acente veya temsilciler yabancı şirket adına iş yaparlar ve alım 
anlaşmaları için aracı olurlar. Birçok halde, bir satış acentesinin şartları müzakere 
etmeye veya bir satış kontratını sonuçlandırmaya yetkisi yoktur. Acente kontratı 
yabancı firmaya (ihracatçı) yollar, firma da kontratı kabul eder veya reddeder. 
Ancak, acente yabancı bir firma satış temsilcisi olarak kabul edildiği için acentelik 
mevzuatına göre yabancı firma, acentesinin yaptığı eylemlerden sorumludur. 

Acenteler yabancı bir firma ile acentelik anlaşması imzalayınca ana şirketin 
talimatlarına uyma, çıkarlarını koruma ve düzgün muhasebe tutmak dahil bir çok 
vazife ve sorumluluğun altına girerler. Acente, hizmetlerinin karşılığını alma ve işine 
usulsüz son verilmesi halinde alacaklarının ve uğradığı kayıpların tazmin edilmesi 
hakkını mahfuz tutar. Ancak, Avustralya mevzuatında tazminat için bir emsal 
yoktur. Taraflar, sözleşmenin sona erdirilmesi için belli hususları sözleşmeye derç 
edebilirler. Her iki taraf da sözleşmenin sona erdirileceği konusunda makul bir süre 
içinde birbirlerine haber verirlerse sözleşmeyi sorunsuz sona erdirebilirler. Her ne 
kadar “makul süre” için herhangi bir belirli süre bulunmuyorsa da hakimler, makul 
sürenin verilip verilmediğine, kontratın özelliğini ve yürürlükte kaldığı süreyi göz 
önünde bulundurarak karar vermektedirler. 

Distribütörler: Distribütör bağımsız bir şirket gibi çalışır. Ürünleri yabancı firmadan 
satın alır ve toptancılara ve/veya perakendecilere bunların dağıtımını yapar. Genel 
olarak yabancı şirket, distribütörün rakip ürünleri satmasını engelleyemez. Ancak, 
distribütörler yabancı firmanın acentesi olarak kabul edilmediği için yabancı firma 
onun eylemlerinden sorumlu tutulmaz. 

Avustralyalı distribütörler için yabancı bir firmanın ürünlerini bir coğrafi bölgede 
pazarlamak amacıyla münhasır hak talep etmek normal bir uygulamadır. Bu hak, 
pazarın coğrafi büyüklüğünden dolayı genelde birkaç eyalet, hatta bazen tüm ülke 
için talep edilebilmektedir. Taraflar, bir anlaşma kaleme alırken Avustralya veya bir 
başka ülke kanunları arasında tercih yapabilirler. Ancak, yabancı bir kanunun 
seçilmesi Avustralya kanununun zorunlu hükümlerinin uygulanmasına engel 

http://www.ipaustralia.gov.au/


değildir. Kanun şartı olmadan Avustralya Mahkemeleri acente veya distribütörün 
çalıştığı yerin kanununu (Avustralya federal kanunu veya ilgili Eyalet veya yerel 
kanun) uygulayabilir. 

Franchasing :Bu yöntem son yıllarda gelişen bir pazara giriş şekli olmuştur. 
Ortak Yatırımlar: Avustralya firmalarıyla ortak yatırım yoluyla işbirliğine gidilebilir. 
Ortak yatırım Avustralya’da olabileceği gibi, Türkiye veya üçüncü bir ülkede de 
olabilir. 

Lisans Alma: Genelde Avustralya’da lisans alanında çok az kanuni ve idari 
yükümlülük vardır. Patentlerin, copyright’ların ve diğer kanuni hakların özel 
lisanslarını almak için çok küçük formalitelerin yerine getirilmesi gerekmektedir. 
Ticari Marka Kanunu (the Trade Mark Act) lisans alanların veya kanunda belirtildiği 
şekliyle “kullanıcıların” kayıt olmalarını öngörmektedir. 

Bir lisans anlaşması şunları ihtiva etmelidir; verilen lisansın türü, izin verilen bölge, 
lisans ücreti veya royalty, lisans alanın görevleri ve yükümlülükleri, sözkonusu 
teknolojinin kullanılacağı saha ve süresi, kalite kontrolünün devamlılığı, lisans alan 
tarafından yapılan yenilikler ve geliştirmelerin mülkiyet hakları, garantiler ve 
sorumluluklar, teknik yardım ve gizlilik, alt-lisanslar ve görevlendirme ile lisansın 
sona erme şartları. Lisans anlaşması yapmadan önce her iki taraf da, lisans verilecek 
ürün veya hizmetin Avustralya’da başka bir şirket adına kayıtlı olup olmadığını 
tespit etmelidir.  

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme 

Etiketleme 

İhracatçıların, bazı ürünlerde paketleme, etiketleme, ürün içeriğinin belirtilmesi, 
pazarlama, satış ile ilgili kurallar ile genel ağırlık ölçü birimleri ile ilgili hususları 
düzenleyen mevzuata dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Genel olarak, ithal edildiği ambalaj içinde tüketicilere ulaşan veya satışa sunulan 
paketli ithal ürünlerin ambalajlarında doğru tanımlamaların bulunması ve imal 
edildiği ülkenin belirtilmesi gerekmektedir. Ticari tanımlama, görülebilir ve 
okunabilir bir şekilde ambalaj üzerine yazılmalıdır. Ambalaj üzerine konulan diğer 
ilave bilgiler ve/veya etiketlemeler doğru olmalı ve ticari tanımlamanın bir parçası 
olarak konulması zorunlu olan bilgilerle ters düşmemelidir. 

Bir paket içerisinde satılan bir ürünün miktarı, metrik ölçüm birimleri ile olmak 
üzere, ambalajın ana teşhir yüzü üzerinde tam olarak gösterilmelidir. Miktarı 
belirtirken “net” kelimesi mutlaka yazılmalıdır. 

Avustralya’ya ithal edilecek ürünün doğru işaretlenmesinden ithalatçı sorumludur. 
Ürünün ağırlığı, menşei, üreticisi, hazırlanması, içeriği ve telif hakkı gibi hususlarda 
tüketiciyi yanıltabilecek herhangi bir ekleme, silme veya diğer işlemler yanlış 
işaretleme olarak anlaşılmakta ve bunlardan ithalatçı sorumlu tutulmaktadır. 

Yazı ve işaretlemeler İngilizce olmalı, okunaklı olmalı, ürüne iliştirilmiş etiket 
şeklinde veya ambalaj üzerinde olmalı ve bazı durumlarda menşe ülkeyi içerecek 
şekilde olmalıdır. 



İhracatçılar sipariş aldıkları safhada iş yaptıkları firmadan ürünlerinin Avustralya 
federal ve eyalet hükümetleri, paketleme, etiketleme ve ölçüler mevzuatına uygun 
olup olmadığını mutlaka öğrenmelidirler. 

Gıda Etiketlemesi 

Avustralya Gıda Kodu, çoğu kez gıda ürünlerinin söz konusu kodda belirtilen 
bilgileri içeren etiketi taşımasını zorunlu kılmaktadır. Etiketin, genel olarak şu 
bilgileri taşıması gerekmektedir. 

a. Ürünün ismi veya isim yoksa ürünün yapısını tam olarak gösterecek isim 
veya tanımlama, (Name or description of the food) 

b. Gıda üretim parti tanımlaması (Lot Identification) 

c. Gıdayı Avustralya ve Yeni Zelanda piyasasına arz eden firmanın adı ve iş 
adresi, 

d. Standart 1.2.3. de belirtilen zorunlu uyarı yazısı ve tavsiye niteliğindeki 
ibareler ile yeni kodda belirtilen diğer ibareler, 

e. Ürün bileşenlerinin listesi, 

f. Tarih İşareti (Date Marking)  

g. Kalori bilgileri,  

h. Katkı maddeleri ile ürün bileşimlerinin yüzdeleri, 

i. Kullanım ve saklama bilgileri, 

j. Yeni Zelanda dışındaki ülkelerden ithal edilen ürünlerin hangi ülkeden 
geldiği (Menşe Ülke) 

Özel Etiketleme Gerektiren Ürünler (Commodity Specific Labelling Requirements): Bazı 
ürünlerin etiketlenmesi, bu genel kurallara ilave olarak başka kurallara da tabidir. 
İmalatçı/ ithalatçı veya perakendecilerin, ürünlerin bu gruba girip girmediklerini 
tespit etmek için ürün standartlarına bakmaları gerekir. 

Etiketleme İstisnaları:  

Aşağıda yer alan gıdalar etiketlemeden muaftır: 

• Paketlenmemiş gıdalar, 

• Beyan edilmesi gereken maddeleri içeren paketler hariç olmak üzere, dışında 
başka bir ambalaj olmaksızın satılması planlanmayan iç paket içerisinde yer 
alan gıdalar, 

• Satıldığı binalarda yapılan ve paketlenen gıdalar, 

• Gıdayı satın alacak müşteri yanında paketlenen gıdalar, 

• Meyve veya sebzenin yapısını veya kalitesini bozmayacak ambalajlarda 
bulunan bütün veya kesilmiş haldeki meyve ve sebzeler, 

• Alıcının siparişi üzerine paketlenmiş olarak ve tüketime hazır halde teslim 
edilmiş gıdalar 



• Yardım toplamak üzere satılan gıdalar. 

Avustralya ve Yeni Zelanda Sağlık Bakanlıkları tarafından Kasım 2000 tarihinde yeni 
bir Gıda Standartları Kodu kabul edilmiştir. Bu koda göre, paketlenmiş bütün 
gıdaların etiketinde gıdaların ne kadar yağ, protein, enerji, karbonhidrat ve tuz 
içerdiğine ilişkin besin değerleri yer alması gerekmektedir. Etiketlerde ayrıca gıdanın 
temel bileşenlerinin yüzdesi ile alerjiye sebep olabilecek temel gıdaların belirtilmesi 
gerekmektedir. 

Besin değerlerinin etikette gösterilmesine ilişkin örnek tablo aşağıda yer almaktadır. 
Bu bilgiler ve daha ayrıntılı bilgiler Standart 1.2.8. (Nutrition Information 
Requirements) isimli standartta yer almaktadır. Söz konusu standarda Avustralya 
Standart Kuruluşu’nun web sayfasından ulaşılabilmektedir.  

Avustralya-Yeni Zelanda Gıda İdaresi, 7 Aralık 2000 tarihinde, Gıda Standartları 
Kodunda, gen teknolojisi kullanılarak üretilen gıdalarda zorunlu etiketleme 
gerektiren bir değişiklik yapmıştır. Bu etiketleme gerekleri 7 Aralık 2001 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.  

1.5.2. sayılı standarda (Gen teknolojisi kullanılarak üretilen gıdalar) göre iki 
zorunluluk bulunmaktadır. İlk olarak ürünün piyasaya girmeden önce gıda 
güvenliği açısından da değerlendirilerek onaylanması ve zorunlu etiketleme 
gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu Standart ile sadece 
değerlendirmeden geçen ve onaylanan Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar gıda zincirine 
dahil olabilmektedir. 

Avustralya ve Yeni Zelanda Gıda Standartları Kuruluşu’nun web sitesinde Genel 
Gıda Standartları, Gıda Ürünleri Standartları ve Gıda Güvenliği Standartları 
mevzuatı yer almaktadır. (http://www.foodstandards.gov.au/ (Food Standards 
Australia and New Zealand)  

Markalama 

Markalama, gıda etiketlemesinin bir parçası olup, gıda standartları uygulamaları 
kapsamında bu konuda aranılan şartlar da http://www.foodstandards.gov.au/ 
(Food Standards Australia and New Zealand) internet sitesinde yer almaktadır. Buna 
göre imalatçının/üreticinin, ithalatçının, dağıtıcının isim ve iş adreslerinin ve 
dağıtılan ürünün markasının etikette belirtilmesi zorunlu bulunmaktadır. 

Paket ve Ambalajlama 

Paketleme ile ilgili kurallar da, malın niteliğine (kuru, sıvı, tehlikeli, yanıcı, patlayıcı 
vs) ve yapılacak taşıma türüne göre değişmektedir. Paketleme ile ilgili gerekli bilgiler 
Avustralya Paketleme Konseyi(Australian Packaging Council)`nin aşağıda belirtilen 
internet sitesinde yer almaktadır. http://www.pca.org.au  

Ulaştırma ve Taşımacılık Maliyetleri 

İstanbul’dan Sydney'e direkt nakliye seferleri bulunmamaktadır. Port Klang 
(Malezya) aktarmalı deniz yolu nakliyesi yaklaşık 46 gün sürmektedir. 

Sydney Limanı ülkenin ticaret merkezi konumunda olup İstanbul’dan deniz yolu ile 
nakliye 20’lik konteyner için, yerel masraflar hariç, 2000-2200 US$, 40’lık konteyner 



için ise 3800-4100 US $ civarındadır. Nakliye ücretleri gönderi zamanı ve taşınacak 
malın cinsine göre değişiklik arz edebilmektedir.  

Kamu İhaleleri 

Avustralya’da kamu kuruluşlarının açtığı bütün ihaleler; 
https://www.tenders.gov.au/adresinde yayımlanmaktadır. 

New South Wales Eyaletinde düzenlenen ihalelerle ilgili bilgilere 
https://tenders.nsw.gov.au/dpws adresinden, Victoria Eyaletinde açılan ihalelere 
de http:// www.tenders.vic.gov.au adresinden ulaşmak mümkündür. 
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