
Türk Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü ve Avustralya Bilgi Notu 

2021 yılı tahmini gayrisafi milli hasıla değeri 1,6 trilyon dolar değerinde olan ve 

ilk çeyrek dönem büyüme oranı %1,8 olan Avustralya dünya ticaret sahnesinde gün 

geçtikçe önem kazanan bir aktördür. 25,8 milyon kişinin yaşadığı Avustralya, 62.700 

dolar seviyesindeki kişi başına düşen milli gelir değeri ile yüksek alım gücüne sahip 

gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır.  

Son dönemlerde Avustralya’da tüketim harcamalarında yüksek oranlı bir artış 

yaşanmaktadır. Kalite odaklı bir tüketim alışkanlığına sahip olan pazarda kalıcı 

olabilmek için sürdürülebilir bir ticari ilişki kurulması da oldukça önemlidir. Önümüzdeki 

dönemde de tüketimin yavaş ama düzenli olarak artacağı, krizler söz konusu 

olduğunda da diğer gelişmiş ülkelere kıyasla Avustralya’nın daha güçlü bir şekilde bu 

süreçleri atlatılacağı düşünülmektedir. 

 Yıllar içinde artan bir eğilime sahip olarak 2019 yılı toplam perakende cirosu 245 

milyar dolar olan Avustralya’nın hazırgiyim ürünleri cirosu ise yaklaşık 19 milyar dolar 

olarak hesaplanmıştır. Okyanus aşırı bir ülke olan Avustralya her ne kadar coğrafi 

açıdan izole pazarlardan biri olsa da hazırgiyim ürünleri açısından perakende 

sektörünün gelişmişliği ve pazara girişte herhangi bir engel bulunmaması nedeniyle 

Türkiye için önemli hedef pazarlar arasında bulunmaktadır. Ayrıca Avustralya’nın Türk 

hazırgiyim ve konfeksiyon ürünlerine ithalatta uyguladığı gümrük vergisi %5 

seviyesindedir.  

Bununla birlikte, Avustralya hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü genelinde 2020 

yılında 2019’a göre %13,1’lik artışla 9 milyar dolarlık sektörel ithalat ile 15’inci en büyük 

alıcı ülke konumundadır. 2016 yılında 7,2 milyar dolar seviyesinde olan sektörel ithalat 

değeri, kademeli bir şekilde artarak ve pandemi etkisi nedeniyle dünya genelinde tüm 

sektörlerde yaşanan daralmaya karşın 2020 yılında 9 milyar dolar ile son 5 yıl içindeki 

en yüksek seviyesine ulaşmıştır.  

Avustralya’nın hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ithalatında öne çıkan tedarikçi 

ülkeler incelendiğinde ise Çin, Bangladeş, Vietnam, Hindistan ve Endonezya’nın ilk 

beş sırada yer aldığı görülmektedir. 2020 yılı itibariyle %0,7’lik pay ile Türkiye’nin 

11’inci en büyük tedarikçi ülke konumunda olduğu görülmektedir. Türkiye’nin bu 

pazardaki kısıtlı payına rağmen diğer rekabetçi ülkelerle kıyaslandığında sahip olduğu 

özellikler dikkate alındığında, pazar payını artırarak bu pazarda daha güçlü bir konuma 

ulaşabileceği görülmektedir.  

Bu çerçevede tasarım ve kalite odaklı, yüksek katma değerli ürünlerin yer aldığı; 

alıcıların tüm sipariş taleplerini karşılayabilecek kapasitedeki, çevre ve sosyal 

standartlara uygun ayrıca hızlı ve esnek üretim yapısına sahip Türk hazırgiyim ve 

konfeksiyon sektörü, gün geçtikçe bu ürünlere yönelik talebi artan Avustralya için 

birincil tedarikçiler arasına girebilecek alt yapı ve kapasiteye sahiptir.  


