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GÜNEY KORE GENEL ÜLKE BİLGİSİ
İşadamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler
Ürün katalogları hazırlanırken ön bir örnek taraması yapılmalı, ilgili alanda başarılı firmaların
tavırları gözden geçirilmelidir.
Tüketim malzemelerinde ve alıcıyla ileriye dönük alışverişlerin yapılacağı alanlarda süreklilik
ve uzun vadelilik imajı kesin bir şekilde oturtulmalıdır. Özellikle gıda pazarına marka ile
girilecekse, sağlam-güvenli dağıtım kanalları bulunduktan sonra Türkiye’ye ortaklar getirilmeli
ve

üretim

kanallarının

güvenilirliği

gösterilmeli

ve

inandırılmalıdır.

Tüketici ve iş ortaklarıyla sürekli yakın ilişki devam ettirilmelidir. Bu ilişkileri uzun vadeli
sürdürülebilmesi için karşılıklı iş ziyaretlerinin sürekli yapılması ve güven tazelenmesi
gerekmektir.
G. Koreli üreticiler rekabet güçlerini koruyabilmek için özellikle hammaddede ucuzluğa dikkat
etmektedirler. Fiyatlarda karşılaştırma iyi yapılmalıdır. Kalite ve fiyat dengesi G. Kore
pazarındaki fiyat ve kaliteye göre uygun bir şekilde belirlenmelidir.
Elektronik Ticaret
Webde oluşturulmuş mal alım satım ilanlarının yayınlandığı siteler, G. Koreli üreticilerin dış
pazarlara ve yabancı üreticilerin G. Koreli alıcılara ulaşabilmesi için çok etkin bir yoldur.
Özellikle Uzak doğuda çok gelişmiş olan ve dünyanın birçok yerinde de yerel ve uluslararası
seviyede yaygın olan bu tür elektronik ticaret olanaklarına herhangi bir masraf ödenmeden
ulaşılabilmektedir.
Bu tür sitelerde alıcılarla satıcılar buluşmakta ürünlerini fiyatlarını şartlarını ilan etmektedirler.
Web sitelerine girildiğinde mal satış talebi kısmına form doldurarak ürünler hem G. Koreli
hem dünyanın diğer bölgelerindeki tüketicilere tanıtılmış olunur.
Böyle durumlarda malın en kısa şekilde uluslararası standartlara uygun ve uluslararası
anlaşılabilir teknik bir dille tanıtılması çok önemlidir. Varsa ürünlerin uluslararası patent ve
standartları, TS numarası, GTİP (HS) numarası ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir.
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Özel Durumlar
Reklam amaçlı mallar ve tanıtım dokümanları gümrük vergilerinden muaftır. Böyle bir
durumda getirilen malın bu amaç için kullanılacağı kanıtlanmalıdır ve 100.000 Won’un altında
değerde olmalıdır. Değerli örneklerde bu uygulama gümrük görevlilerinin anlayışına kalmış
gibidir. Sergilendikten sonra tekrar yurtdışına çıkartılacak olan değerli örnekler için gümrük
vergisi miktarı depozito ile giriş yaptırılabilmektedir.
İşadamlarının yanlarında getirdiği, bilgisayar gibi kullanım amaçlı mallar, pasaporta işlemek
ve geri çıkışını şart koşmak şeklinde içeriye alınmaktadır.
Fuarlar ve Sergiler için getirilen mallar gümrük sınırları dışında tutulmalıdırlar. G. Kore sergi
merkezi (COEX) gümrük sınırları dışında bir bölgedir. Sergi ya da fuar bittiğinde bu malların
tekrar yurtdışına götürülmesi ya da ülkeye girdiği gündeki değerine göre vergilendirilerek ülke
gümrük sınırlarına alınması gerekmektedir.
Malların ithalatı için malın geldiği ülkenin kesinlikle belirtilmesi gerekmektedir. Çeşitli özel
durumlarda ayrıntılı etiketler istenebilir (ilaçlar vb.). Mal üzerinde fiyatın belirtilmesi şartı
kaldırılmıştır.
İthal edilen mallara %10 KDV eklenmektedir. Belli mal gruplarında ise tüketim vergisi de
eklenmektedir. Ödemeler ve gümrük değeri belirlemeleri ‘ad valorem’ esasına uygun olarak
belirlenmektedir.

Bazı

ürünlerde

özel

oranlar

da

eklenmektedir.

İthal

ürünlerin

vergilendirilebilir değerleri CIF üzerinden belirlenmektedir.
Strateji ve Maliye Bakanlığının izniyle yabancı yatırım için hammadde ve yatırım malları
ithaline normal gümrük prosedürleri uygulanmamakta ve gümrük vergilerinden muaf
tutulmaktadır.
Aynı şekilde ihraç amaçlı üretim için hammadde ithalinde gümrükler uygulanmamaktadır.
Bazı makina ve ekipmanlarda da ya hiç gümrük vergisi alınmamakta ya da çok düşük
seviyelerde uygulanmaktadır. Eğitim ve bilgisayar yazılım amaçlı ithalatta da gümrük oranları
sıfırdır.
Çoğu işadamımızın, yabancı işadamlarına gösterdikleri anlayış gibi, G. Koreliler de kendi
kültürlerini çok iyi bilmeyen işadamlarına anlayışlı davranırlar. Fakat yabancıların kendi
kültürlerini bildiklerini ve hassas davrandıklarını anlarlarsa karşılarındaki insana daha çok

ASO Binası, Atatürk Bulvarı, No: 193, Kat: 7 Kavaklıdere - ANKARA
Tel: 0312 468 37 49 – 0312 468 39 17
Faks: 0312 468 42 91

www.mib.org.tr
mib@mib.org.tr

MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ
Association of Turkish Machine Manufacturers
kıymet verir, özel bir saygı gösterirler. En azından Korece bir merhaba, teşekkürler ya da
hoşçakalın demek insanları etkileyebilir.
Aile Yapısı: Hızla değişmekle birlikte G. Kore’de aile içi hiyerarşi hala mevcuttur. Erkekler
para kazanır, kadınlar evdedir ve harcamaların büyük bir kısmı kadınlar tarafından yapılır.
İş-Sosyal Yaşam İlişkisi: G. Kore ile iş yapmak isteyen bir kişi, iş hayatıyla sosyal hayatın
ne kadar iç içe olduğunu anlamak zorundadır. İş ortaklarıyla içki içmek, müzikli mekanlara
gitmek çok yaygındır. Hatta samimiyetinizin ilerlemesi için müzikli bir mekanda ortaklarınıza
İngilizce ya da yerel dilinizden bir şarkı söylemeniz gerekebilir. İş ilişkilerinde kişisel
samimiyet ve sosyal mekanlarda da bir arada bulunmak G. Koreliler için önemlidir.
Kart Değişimi: İş görüşmelerinde şirketlerden aynı kademeden insanların buluşturulmasına
dikkat edilmelidir. İki dilde yazılmış (mümkünse Kore karakterleriyle de) kartların iki elle
verilmesi ve alınması ilgi ve alakanın işaretidir. Kart değişiminin iki el kullanılarak yapılması
daha iyidir. Sağ elle de alış veriş yapılabilir fakat sol elle takdim etmek ya da kabul etmek
karşı tarafla fazla ilgilenmediğiniz anlamına gelebilir.
Japonya’ya Karşı Hassasiyet: Japonya ile tarihteki problemli ilişkilerinden dolayı, G. Koreli
işadamlarıyla Japonya’dan bahsederken çok hassas davranılmalıdır. Özellikle G. Kore ve
Japonya karşılaştırılması yapılıp da, G. Kore daha aşağı taraf olursa bu iş ilişkinizde
soğukluğa sebep olabilir.
İsimler: İsimler genelde 3 ayrı kısımdan oluşur. İlk başta gelen soyadıdır ve sonraki ikisi de
kişiye ailesi tarafından verilmiş olan isimlerdir. Bir aile içerisinde ikinci isimler de genelde aynı
olur. En sondaki isim genelde farklı olandır. Görüşmelerde aynı grupta birden fazla olmadığı
takdirde soy isimle yani en baştaki isimle hitabedilmelidir. Aksi takdirde, soy isimle birlikte
isimlerden biri de söylenmelidir.
Pasaport ve Vize İşlemleri
G. Kore, TC vatandaşlarından, 30 güne kadar olan ziyaretlerde ve transit geçişlerde vize
şartı aramamaktadır. Karşılıklı anlaşma gereği pasaport gösterimi ülkeye girişte yeterli
olmaktadır. 30-90 gün arası ziyaretlerde ülkeye vizesiz giriş yapılabilmekle birlikte 90 günden
fazla ikamet edilecek durumlarda ise ülkeye girişten önce vize alınması şarttır.
Ülkeye giriş çıkışlarda genelde uluslararası standartlara uygun bir sistem uygulanmaktadır.
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Birçok ülkede olduğu gibi kişilerin yanlarında götürebileceği hediyelik eşya ve değerli
eşyaların değerinin 400 ABD$’ını geçmemesi gerekir. 400 ABD$’ını geçen kısım için vergiler
uygulanır. 400 ABD$ içine dahil olan mallar
• 1 litreden fazla olmamak üzere Likör (alım fiyatı 400 doları aşmamak üzere)
• 200 Sigara ya da 250 gr. Tütün
• Az miktarda parfüm (2 Ounce’dan fazla olmamak üzere)
Ülkeden geri çıkarılacak ürünler deklarasyonda belirtildiği takdirde vergiden muaf tutulurlar
ve pasaporta ilgi belirtilerek çıkışta kontrol edilirler. Daha önceden G. Kore’den alınmış ve
tekrar G. Kore’ye girişte yanınızda bulunan değerli mallar belirtildiği ve ispatlanabildiği
takdirde yukarıdaki 400 ABD$ sınırına dahil değildirler.
Tanıtım amaçlı örnekler veya broşür türü yayınlar gümrükte belirtilip izni alındıktan sonra
herhangi bir vergiye tabi değildirler.
Ülkeye girişte herkes yanlarında getirdikleri mallar hakkında gümrük deklarasyonu doldurmak
zorundadırlar. Aile halinde gelenler bir form doldurabilirler.
Girişi Kontrole Tabi veya Yasak Mallar:
• Ticari Mallar (satılmak üzere)
• Silahlar, bıçaklar, zehirler… (av amaçlı malzemeler özel izinle geçirilebilir)
• G. Kore milli bütünlüğüne zarar verebilecek içerikli, kitap, cd, video vb. yayımlar.
• Narkotik ürünler, ilaçlar
• Sahte ya da bozulmuş, geçerliliğini yitirmiş paralar.
• Hayvanlar, tarımsal ürünler, deniz ürünleri (Bunlar özel kontrole tabidir, ilgili birimden belge
alınması istenebilir)
• Koruma altına alınmış hayvan, bitki ya da ürünleri
• 10.000 ABD$ üzeri nakit para; kredi kartları, ABD$ seyahat çekleri, Akreditifler bu miktara
dahil değildir fakat WON olarak yazılmış seyahat çekleri ABD$ çevrilerek hesaplanır.
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Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri
Resmi ve Özel Kurumlar hafta içi (Pazartesi - Cuma) 09 - 18 arası açıktır. Bankalar hafta içi
09 - 16 arası açıktır. Hafta sonları resmi ve özel kurumlar ile bankalar kapalıdır.
Resmi tatiller
Kaynak: Frommer's Korea
Tatil

Tarih

Yeni Yıl

1-2 Ocak

Ay Takvimine Göre Yeni Yıl Ocak veya Şubat

Ocak
Şubat

Bağımsızlık Hareketi Günü

1 Mart

Ağaç Günü

5 Niasn

İşçi Bayramı

1 Mayıs

Çocuk Bayramı

5 Mayıs

Budha'nın doğum günü, ay takvimine göre değişen bir tarihte, Mayıs ayında 1
gün

veya

24 Mayıs

Anma günü

6 Haziran

Anayasa günü

17 Haziran

Bağımsızlık günü

15 Ağustos

Ay Hasadı Bayramı (Chuseok) Ay takvimine göre değişen tarihlerde, Eylül
veya Ekim ayında 3 gün

14-16 Ağustos

Cumhuriyet Bayramı

3 Ekim

Noel

25 Aralık

Kullanılan Lisan
Korece.
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Ulaşım
Güney Kore'ye yolcu taşıması büyük oranda hava yoluyla yapılmaktadır. Seul'e 60 Km
mesafedeki Inchon havaalanı ülkenin ana hava alanıdır. Seul'deki Gimpo Havaalanı ve
Busan Havaalanından iç hat uçuşları ve yakın ülkelere uluslararası uçuşlar yapılmaktadır.
Inchon Havaalanından İstanbul Atatürk Havaalanına haftalık olarak Türk Hava Yolları'nın 10,
Korean Air ve ASIANA'nın 7'şer karşılıklı seferi bulunmaktadır. Ülke içi ulaşım için hızlı tren
yaygın olarak kullanılmaktadır. Seul - Busan arasında her gün ortalama 15 dakika ara ile hızlı
tren seferi mevcut olup, ulaşım süresi 3 saat civarındadır.
Telefon Kodları
G. Kore’nin uluslararası telefon kodu 82’dir. Seul’un şehir kodu 2, cep telefonu kodu 10'dur.
Kore'den yurt dışını aramak için "001" veya "+" ile çıkış yapmak gerekmektedir. (Bu durum
Türkiye hatlı cep telefonları için de geçerlidir.)
İklim
G. Kore, sıcak iklim sahibi ve 4 mevsimin yaşandığı bir ülkedir.
İlkbahar Mart ayı itibariyle başlamakta olup, sıcaklık ortalama 11 C civarında seyretmekte,
ani yağmurlar sıklıkla görülebilmektedir. Yazlar sıcak nemli ve bol yağışlı geçer. HaziranAğustos arası ülkede çok yağışın yaşandığı ve genelde ziyaretler için çok uygun olmayan
dönemlerdir. Yazın en yüksek sıcaklık 30 C olarak gerçekleşmektedir. Yazın zaman zaman
şiddetli yağmurlar tayfuna dönüşebilmekte olup, zaman zaman sele ve hasara neden
olabilmektedir.
Kış aylarında G. Kore’nin birçok bölgesi kar yağışı alır. Hava kuru ve soğuktur. En düşük
sıcaklıklar –15 C derece civarında gözlemlenmektedir.
Sonbahar ayları ılık geçer. G. Kore’de gezmek ve iş ziyaretleri için belki de en uygun mevsim
sonbahardır. Sonbaharda havalar açık, ferah ve serindir. Özellikle Eylül-Kasım arası aylar
seyahat için en uygun aylar olup, yazın ülkeye hakim olan nem Sibirya’dan gelen kuru
rüzgarlar ile azalmaktadır. .
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Güvenlik
G. Kore’de suç düzeyinin düşük olması dolayısıyla güvelik ile ilgili sorunların minimum
düzeyde olacağı düşünülmektedir.Dış Ticaret Politikası ve Tarifeler - Dış Ticaret
Politikası ve Vergiler
Dış Ticaret Politikası
DTÖ

Uruguay

Raundu

sonrası,

gümrük

oranlarında

ve

uygulamalarında

önemli

düzenlemelere gidilmiştir. Ortalama gümrük oranı %6,8 dur. Bu düşük ortalamaya rağmen
çeşitli gıda ve balıkçılık ürünlerinde gümrük oranları çok yüksek seviyelerde tutulmaktadır. G.
Kore birçok tarım ürününe %30-100 arasında gümrük tarife oranı uygulamaktadır. Güney
Kore’nin tarım ürünleri bakımından gümrük vergisi ortalaması % 53.5’dir. Tarife kotasına tabi
ürünler bakımından, kota aşımını müteakip tabi olunan vergiler % 100 seviyesine
ulaşmaktadır. G. Kore, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre kağıt, oyuncak, çelik, mobilya,
yarı iletkenler ve çiftlik aletleri gibi birçok sektördeki ürünlerin tarifelerini sıfıra indirme süreci
içindedir.
Ayrıca, Güney Kore, DTÖ Tarım Anlaşması çerçevesinde başvurma hakkına sahip olduğu
özel korunma önlemlerini (special safeguards-SSG), düzenli olarak uygulayan ülkeler
arasında yer almaktadır.
Güney Kore, 2004-2013 yıllarını kapsayan on yıllık bir süre zarfında tarımsal bir reform
süreci gerçekleştirileceğini resmen açıklamış bulunmaktadır.
Değerlendirmenin başında da belirtildiği üzere, Güney Kore sanayi ürünleri pazarı liberal bir
görünüm arzetmektedir. Sanayi ürünleri tarife ortalaması, % 6.5 seviyesindedir. Buna
mukabil, bahse konu tarifelerin ayakkabılar ile tekstil ve konfeksiyonda sırasıyla % 10.1 ve %
9.8 ile tavana ulaştığını vurgulamak yerinde olacaktır. Keza, halihazırda inşaat malzemeleri
ve kompresörler bakımından gümrük vergileri, % 8 düzeyinde bulunmaktadır. Yine, deri
eşyalar, cam mamulleri ve minerallerde vergi % 8’dir.
Bu ürünler dışında kalan sanayi kalemlerinde vergilerin düşük düzeylerde olduğu müşahede
edilmiştir. Zira, vergiler, kimyasallarda % 5, demir çelik ürünlerinde % 2; mermer ve granitte
% 3’e tekabül etmektedir.
Bilgi teknolojileri anlaşmasına (ITA) göre çeşitli teknoloji ürünlerinde gümrük oranlarının
sıfırlanması planlanmaktadır.
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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesinde yürütülen Doha Kalkınma Gündemi Çok Taraflı
Ticaret Müzakerelerine büyük önem verdiğini her fırsatta vurgulayan Güney Kore, bir yandan
da yoğun bir bölgeselleşme politikası yürütmektedir. Halihazırda, Şili, Singapur, EFTA,
ASEAN, Hindistan ile yürürlükte bulunan STA’ları mevcuttur. 2007 yılının Nisan ayında
imzalanan Kore-ABD STA’sı her iki ülke parlamentolarının onayından geçerek 2012 yılının
mart ayında yürürlüğe girmiştir. Diğer taraftan, Kanada, Meksika, Körfez İşbirliği Konseyi
Ülkeleri, Peru, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kolombiya ile STA müzakereleri halen devam
etmektedir.
Dünyanın

onbeşinci

büyük

ekonomisi

haline

gelmiş

bulunmakla

beraber,

coğrafi

elverişsizlikler sebebi ile tarım sektörünün azami ölçüde hassas addedildiği Güney Kore
pazarına yönelik ithalat korumaları, tarım ve sanayi ürünleri açısından önemli farklılıklar arz
eden iki ayrı yapıya sahip bulunmaktadır.
Bu cümleden olmakla, sanayi ürünleri için geçerli tarife oranları ile ithalata matuf diğer
uygulamalar nispeten serbest bir piyasaya işaret ederken, tarım ürünleri ithalatı karmaşık ve
korumacı prosedürlere tabidir.
G. Kore bütün ithal ve yerel üretim mallara %10 KDV uygulamaktadır. Bazı lüks mallara ve
dayanıklı tüketim mallarına da %10-20 arasında özel vergi uygulanmaktadır. Tarifeler ve
vergiler mallar gümrükten çıktıktan sonra Won cinsinden 15 gün içinde ödenmelidir.

İthalat Rejimi
1997’den günümüze ithalat ve ihracat işlemleri basitleştirilmektedir. Eskiden uygulanan
ithalat lisansları ve izinleri (I/L) ile döviz kuru ödemeleri için lisans uygulamaları kaldırılmıştır.
Düzenli olarak MOCIE tarafından yayınlanan ‘negative list’ (ithalat ve ihracatına özel
önlemler getirilen mallar) dışındaki ürünlerde prosedürler ithalatçı için de ihracatçı için de
kolaydır.
I/L sistemi, gümrük beyannamesi (ithalat deklarasyonu) şekline dönüştürülmüştür. Hatasız bir
şekilde doldurulmuş beyanname, malların gümrüklere ya da gümrüksüz bölgelerdeki
depolara girebilmesi için yeterlidir. Bu uygulama riskli ürünler, sağlık, temizlik, ilaç ve
çevreyle

ilgili

konularda

bu

kolaylıkta

uygulanmamaktadır.

İthalat deklarasyonu, gemi limana gelmeden önce ya da malların gümrüğü ödenmemiş
mallar bölümüne alınmasının hemen öncesinde de doldurulabilmektedir. İki durumda da
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talep kabul edildiğinde mallar serbest kalmaktadır. Mal sahibi, alıcı ya da ikisinden biri
tarafından belirlenmiş gümrük aracısı dışında kimse bu bildiriyi yapıp malları gümrüğe
alamaz.
İthalat deklarasyonunda malların açıklamaları olmalıdır (miktarı, değeri ve diğer gerekli
bilgiler). Bu forma bazı dokümanların iliştirilmesi gerekir. Bunlar:
• İthalat lisansı (ithalatı izne bağlı ürünlerde)
• Ticari fatura ya da proforma fatura
• Fiyat bildirimi
• Konşimento
• Paketleme listesi
• Menşe Şehadatnamesi
• Özel durumlarda istenebilecek çeşitli belgeler
Malların gümrüklerden çekilebilmesi için, gerekli belgeler ve gümrük beyannamesiyle birlikte
gümrük vergilerinin ödenmesi gerekir. Çıkışların teminatla yapıldığı durumlarda 15 gün
içerisinde ödemelerin yapılması gerekmektedir.
Malların gümrükten çıkışı ertelenmek istenirse, mallar gümrüksüz depolarda giriş tarihinden
itibaren 2 yıla kadar tutulabilir. Depolardaki ürünler bu süre zarfında ihraç edilebilirler
(gümrük vergileri ödenmez), ülkeye alınabilirler (giriş tarihindeki oranlara göre gümrük
ödenir). Ayrıca mallar gümrüklerdeyken tahribe uğrarlarsa gümrük vergileri ödenmemektedir.
Bozulabilir mallar, patlayıcılar, canlı hayvanlar, bitkiler gümrüksüz depolarda bekletilemez
fakat özel imkanlarla donatılmış bölgeler veya depolar varsa buralarda bekletilebilir.
Sağlık ve güvenlikle ilgili mallarda ekstra sertifikalar ve standartlar gerekmektedir. Bu tür
ürünlerde gümrük işlemlerinin tamamlanabilmesi için belli makamlardan izinler alınması
gerekmektedir.
Tarım ürünleri ithalatında, sağlık mülahazaları ile uygulanan son derece katı bir denetim ve
karantina süreci mevcuttur. Mezkur uygulamalar nedeniyle Güney Kore’ye mesela yaş
meyve ihracatı belirli bazı ülkeler haricinde neredeyse imkansız hale gelmektedir. Anılan
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denetim ve karantina süreçlerinin tatbiki neticesinde alınan tek tip olmayan sağlık
sertifikalarının, gümrük işlemleri esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir.
Yukarıda maruz genel bilgilere ilave olarak, gıda güvenliği ve kalitesine dair işler şu şekilde
yürütülmektedir;
Gıda güvenliği, eczacılık ürünleri ve kozmetiklere dair denetimler, Sağlık ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı (The Ministry of Health and Welfare (MHW)) ve bu Bakanlığın altında faaliyet
gösteren Kore Gıda ve İlaç İdaresi (Korea Food and Drug Administration (KFDA)) tarafından
yapılmaktadır. KFDA, Gıda, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığına da (The Ministry of
Food Agriculture Forestry and Fisheries (MIFAFF)) hizmet vermekte olan özerk bir devlet
kuruluşu statüsünü haiz bulunmaktadır. Halihazırda, KFDA, et, süt ve yumurta hariç tüm yerli
ve ithal ürünlerin güvenliğini denetlemektedir. Sofralık tuz da bu kapsamda mütalaa
edilmektedir. KFDA tarafından yapılan denetimlerde, 20,000 won standart ücret ve yapılan
testlerin niteliğine göre, 8,000 won ile 500,000 won arasında ekstra bir ücret sözkonusu
olmakta ve bahsekonu testler, ortalama 5 gün sürmektedir (1 ABD doları= 1,130 Kore wonu).
Bu minvalde, belirtilmesi gereken en önemli husus; paketleme, Kore dilinde ayrıntılı
etiketleme ve örnekleyerek denetleme gereklerinin son derece katı kurallar ihtiva ettiğidir.
Etiketlerdeki yazım hataları sevkiyatın durmasına neden olmakta, bunların düzeltilmesine izin
verilmemekte ve ürünler ihracatçıya iade edilmektedir.
Herhangi bir gıdayı ithal etmak isteyen tüccar, fiili ithalat tarihinden 5 gün önce KFDA’in
Bölge Müdürlüğüne, standart bir rapor formatındaki, “Gıda İthalat ve Satış İşlemi Raporu”nu ,
şahsen veya elektronik ortamda sunmak yükümlülüğündedir. Talep üzerine, bu raporun
hazırlanmasında ve sunulmasında KFDA tarafından teknik destek de sağlanmaktadır.
Yukarıda maruz raporun sunulması akabinde, öncelikle belge incelemesi yapılmaktadır.
Belge incelemesi esnasında, ithalatçı tarafından sunulan numunenin/numunelerin, paketleme
gereklerine uygunluğu ve etiketlerin içerdiği unsurlar da ele alınmaktadır. Bahsekonu belge
incelemesi genel olarak 2 gün içerisinde tamamlanmaktadır.
Basit belge incelemesini, genel olarak 3 gün süren, organoleptik inceleme takip etmektedir.
Bu süreç esnasında, numunenin, paketleme ve etiketleme koşullarının yanısıra, tat, koku,
renk gibi unsurlar kontrol edilmekte, eş zamanlı olarak da Bölge Müdürlüğü bünyesindeki
gıda sağlığı inceleme laboratuvarında fiziki, kimyasal ve mikrobiyolojik testler yapılmaktadır.
Yine bu süreç esnasında, KFDA’in kullanmakta olduğu bir bilgisayar programı yardımı ile test
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numunelerin dışında gelişigüzel seçilen örnekler üzerinde

aynı

testler

tekrarlanmaktadır. Şüpheli hallerde, malların bulunduğu ambarlarda sahada numune
incelemesi yapılması veyahut daha ayrıntılı laboratuvar incelemesine gidilmesi de ihtimal
dahilindedir.
Yukarıda özetlenmeye gayret edilen inceleme süreci akabinde, uygun bulunan sevkiyat için
ithal belgesi düzenlenmekte veyahut sıhhi olarak sakınca görülen mallar bakımından,
duruma bağlı olarak, sakıncalı durumun giderilmesi talep edilmekte veya ciddi sağlık
ihlallerinde kesin red söz konusu olmaktadır.
Et,

süt

ve

yumurtanın

sağlık

ve

etiket

kontrolleri

ise,

MIFAFF

tarafından

gerçekleştirilmektedir. Bu bahis altında belirtilmesi gereken husus; Bakanlık altında faaliyet
gösteren, Ulusal Veterinerlik Araştırma ve Karantina Servisi’nin (The National Veterinary
Research and Quarantine Service (NVRQS)), süt mamullerinin güvenliği bakımından
yapmakta olduğu testlerin çokluğu ve sıklığının ihracatçı firmaları zorlayıcı mahiyet
taşıdığıdır. Özellikle, peynirlere yönelik testler, uluslararası normların ötesine geçmektedir.
Esasen, peynirler 15 günde test edilmekte, bu da haliyle ürünlerin kalitesinin bozulmasına
dahi neden olabilmektedir.
MIFAFF ayrıca, gerek yerli gerek ithal su ürünlerinin güvenliğini denetlemektedir. Bu tür
ithalattaki korumanın genel olarak ehven olduğu söylenebilir.
Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı sofralık tuz hariç tuzların ve alkollü içkilerin denetimini
gerçekleştirmektedir.
Şişelenmiş suyun güvenliği ve kontrolü Çevre Bakanlığı’nın sorumluluğundadır.
Gıda, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığına bağlı bulunan Ulusal Bitki Karantina Birimi
(National Plant Quarantine Service -NPQS) ise, tarımsal ithalat bakımından hastalık
kontrollerini yapmaktadır. Bu çerçevede, hangi tarımsal ürünün hangi ülkelerden ithal
edilebileceği

ve

ilgili

hastalık

veyahut

tarım

zararlıları

belirlenmektedir.

İhracat Rejimi
Kendi kendine yeterliliğin sağlanması amacıyla, G. Kore bazı ürünlerin ihracatında kısıtlama
(örn. Pirinç) getirebilmektedir. Yine DTÖ Tarım Anlaşması çerçevesinde bazı tarım
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ürünlerinin ihracatında (bazı meyveler ve sebzeler, çiçek, kimçi, ginseng ve canlı hayvanlar)
ihracat teşvikleri uygulanmaktadır.
Tarife Dışı Engeller
G. Kore hükümeti gümrük tarifelerinde çeşitli ayarlamalarla yerel pazarı korumaya
çalışmaktadır. Uygulamaya göre her altı ayda belli mallarda gümrük oranları %40 aşağı ya
da yukarı oynanabilmektedir. Yapılacak ayarlamalar 4 rakamlı GTİP numarasına göre
duyurulmaktadır. Bu tür ayarlamaların yapılabileceği kalemler ise 26 adetle sınırlıdır.
Devlet herhangi bir malın ithalatında bir yılda %50’den fazla artış olması halinde belli
prosedürler dahilinde çeşitli önlemler alabilmektadir. Kısıtlamalar getirilmeden önce malı ithal
eden büyük şirketlerle görüşülerek kendilerini yeni uygulamaya göre ayarlamaları için uyarı
yapılmaktadır. Genelde uygulama başlamadan 6 ay önce uygulamadan etkilenecek olan
kişiler konu hakkında bilgilendirilmektedir.
İthali ve ihracı yasak ve ön izne bağlı mallar
Yasaklı ya da sınırlı mallar Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanlığı (MOCIE) tarafından yıllık
ticaret planı çerçevesinde yayınlanmaktadır. Sınırlandırılmış ürünler silahlar, çeşitli ilaçlar,
soyları tükenen türler vb.’dir.
İhracı yasak mallar ülke çıkarları ve imzalanan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde
belirlenmektedir. COCOM ve CWC anlaşmalarının gerektirdiği sınırlamalar G. Kore’de de
uygulanmaktadır. DTÖ anlaşmaları çerçevesinde ihracatı lisansa tabi mallar 834 kalemden
778 kaleme indirilmiştir. Bunların %90’ı kota anlaşmalarıyla belirlenen genelde tekstil
ürünlerini kapsarken, geri kalan %10’u da devlet kaynaklarını ve telif haklarını korumak için
oluşturulmuş engellerdir. İhracı yasak mallar ise şöyledir:
• Nükleer Ürünler
• Silahlar
• Kimyevi silahlar
• Füzeler
• Balina Eti
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• Çeşitli taşlar (değerli, işlenmemiş)
• Köpek kürkü

Aşağıdaki maddelerde bahsi geçen hiçbir şey G. Kore’ye ithal edilemez:
• Devletin anayasal düzenini ve toplum güvenliğini tehdit eden kitaplar, yayınlar, resimler,
filmler, fotoğraflar, video kayıtları, heykeller ve bu tür eşyalar
• Hükümetin gizli bilgilerine ulaşmak ve istihbarat amaçlı mallar
• Yürürlükten kalkmış, sahte ve taklit paralar, ve bu tür değerler.
Pirinç ithalatı kota çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup, 2014’e kadar kota uygulaması DTÖ
nezdinde devam edecektir.

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar
Kore Teknoloji ve Standartlar Ajansı (The Korean Agency for Technology ve Standards
(KATS)), Standartlardan sorumlu devlet kuruluşudur. KATS, MOCIE altında faaliyet
göstermekte ve Güney Kore’yi uluslararası alanda temsil etmektedir. Kore sanayi
standartlarının uluslararası normlarla uyumlaştırılması süreci büyük ölçüde tamamlanmış
bulunmaktadır. Elektrikle ve gazla çalışan aygıtlar, motorlu taşıtlar ve telekomünikasyon
cihazları, uygulanması zorunlu kılınmış bulunan standartlara, diğer bir ifade ile teknik
düzenlemelere tabi bulunmaktadır. Halihazırda, 2,945 adet uygulanması zorunlu teknik
düzenleme mevcuttur.
Keza, uygunluk değerlendirmesi de KATS’in görev sahasına girmektedir. KATS, Kore
Akreditasyon Sistemini de yürütmektedir. Bu kapsamda, 280 test laboratuvarı, 194
kalibrasyon laboratuvarı ve 89 muayene kuruluşu akredite olarak faaliyet göstermektedir.
Yine, bir özel sektör teşekkülü konumunda bulunan ve kar amacı gütmeden çalışan Kore
Akreditasyon Kurulu (The Korean Acreditation Board -KAB) kalite ve çevresel yönetim
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sistemleri açısından akreditasyondan sorumludur. Bu minvalde, KAB, 34 adet kuruluşu, ISO
9000 ve ISO 14000 belgelendirmelerinden sorumlu kılmıştır.
Ayrıca, Güney Kore, halihazırda yüksek teknoloji tasarlayan, üreten ve ihraç eden küçük ve
orta ölçekli firmalara ARGE desteği sağladığı cihetle, Kore’ye özgü işaretleme sistemleri
yürürlüktedir. Sözkonusu işaretlerin başında, “Yeni Teknoloji Belgesi (NT Mark)” ile
“Mükemmel Makina, Mekanizma ve Materyal İşareti (EM Mark)” gelmektedir. Anılan işaretleri
almaya hak kazan yerli firmalar, değişik desteklerden faydalanmaktadır. Örneğin, devlet
alımlarında bu firmalara öncelik tanınmakta; keza, Kore Teknoloji Kredi Garanti Fonundan
mali destek sağlanmaktadır.
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile ikili görüşmede bulunmak üzere Kore Cumhuriyeti Kore
Teknoloji ve Standartları Kurumu (KATS)’ndan üç kişilik bir heyet, 6 Eylül 2007 tarihinde TSE
Merkezine resmi bir ziyarette bulunmuştur. Söz konusu ziyaret esnasında, karşılıklı fikir
alışverişinde

bulunulmuş,

TSE

ile

KATS

arasında

standardizasyon

ve

uygunluk

değerlendirmesi alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla teknik işbirliği anlaşması
imzalanmıştır. TSE ile KATS arasında imzalanan bahse konu Anlaşma, TSE rutin yurt dışı
faaliyetleri kapsamında olup, standardizasyon ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında
teknik işbirliği, uluslararası alanda karşılıklı destek sağlama, doküman teatisi, eğitim ve
karşılıklı uzman değişimini içermektedir. İki kurum arasındaki ilişkiler anılan Anlaşma
kapsamında başarı ile sürdürülmektedir.
Resmi yasaklardan çok, çeşitli standartlar ithalata engel teşkil etmektedir. Bu standartlar ve
testler çoğu zaman uzun süren problemli bir süreç gerektirmektedir.
G. Kore standartlar konusunda ISO 9000 sistemini uygulamaktadır. G. Kore’nin standartları
genelde ithalat ürünlerine sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Standartlar konusunda yapılan
dönemsel ayarlamalar yabancı üreticiler için problem doğurabilmektedir. Yeni belirlenen
standartlara göre kendilerini ayarlamaları zaman alacağından dolayı yabancı üreticiler kısa
vadede zarar görebilmektedir. Yeniden standarda uygunluğu belgelemek zaman aldığından
ihracat zorlaşmaktadır.
Ülkede çeşitli yerlerde ISO9000 belgesi için yerel laboratuarlar kurulmuş bulunmaktadır.
Ürünler gümrüklerde beklerken ya da anlaşmadan önce bu tür işlemler özel şirketlere
yaptırılabilmektedir.
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