
03 – 07 N san 2018 SIMTOS (Seul Uluslararası Takım Tezgahları Fuarı) Raporu

KINTEX Fuar Alanı, Seul, GÜNEY KORE

Resm  WEB s tes : www.s mtos.org

Organ zasyon: KOMMA - Korea Mach ne Tool Manufacturers’ Assoc at on

Konu Başlıkları: Takım Tezgâhları, Kal te Kontrol, Ölçüm, Test Teknoloj ler

Fuar: Metal İşleyen Takım Tezgahları ve İmalat Teknoloj ler  Fuarı

MİB Katılımı   : Ulusal Dernekler bölümünde d ğer ülke dernekler  le b rl kte M B’e b r adet tam donanımlı,
18  m2  stand  ve  tercüman  tahs s  ed lm şt r.  Fuar  kataloğunda  M B  b lg ler  yayınlanmıştır.  Tems lc  olarak  MİB
personel  M. Na l TÜRKER fuar boyunca fuar alanında bulunmuştur. 7 üye toplam 13 Türk f rması fuara katılmışlardır.

Üye f rmalar: Akyapak, Beka-Mak, Baykal, Dener, Durmazlar, Ermaksan, Nukon.

D ğer F rmalar: Aks Tekn k, Metkon, Özgenç, Şah nler, Teknokol, Yamato,

Gözlem ve Değerlend rmeler:

Fuarda 1 adet M B üyes  f rma doğrudan katılım yapmıştır. D ğer f rmalar tems lc ler  Kore f rmaları aracılığı
le katılmışlardır.

Üye  ve üye  har c  Türk  katılımcı  f rma z yaretler nde  fuardan genel  b r  memnun yet  olduğu gözlenm şt r.
Takım tezgâhı sektöründe 2018 yılında b r büyüme beklenmekted r.

2016 yılında doğrudan katılan üye f rmamızın 2018 yılında dağıtımcı f rması aracılığı le katıldığı görülmüştür.

SIMTOS yetk l ler  le görüşmeler m zde doğrudan katılımcıların sonrak  fuarlarda Kore’l  tems lc  f rma le
katılımları  konusu gündeme gelm ş  ve M B üyeler ne %8 nd r m ve devlet  teşv kler  ver lmes n  sordular.  Devlet
teşv k  ver lmes ne ve %8 M B üyes  nd r m ne rağmen Kore’l  tems lc  f rma aracılığı katılımın le sadece ekonom k
olarak değ l nsan kaynağı olarak da daha makul olduğu bel rt ld .

Fuarda katılımcı  üyeler m z le  özell kle  son günde yaptığımız görüşmelerde 2016 yılına göre daha yoğun
geçen b r fuar olduğunu ve memnun yetler n  bel rtt ler.
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Fuarın üçüncü gününde Seul Büyükelç l ğ m zde T caret Ataşem z Sayın M. Alper At lla davet m z üzer ne
standımızı  z yaret  etm şlerd r.  B rl kte  katılımcı  üyeler m z  z yaret  ed lm ş  ve  yetk l s  standında  hazır  olan
katılımcılarımız le tanıştırılmışlardır.

Kore’ye  hracat  yapmak  steyen,  of s  açmak  steyen  Türk  f rmalarına  destek  h zmetler  sunmaya  hazır
olduklarını özell kle bel rtm şlerd r.

DGMC  (Daegu  Gyeongbuk  MAch nery  Cooperat ve)  s ml  yerel  b r  şb rl ğ  taleb  le  randevu  alarak
standımızı z yaret etm şlerd r. 498 tane üye f rmalarının olduğu ve 1962 yılında kurulduğunu bel rtm şlerd r. İşb rl ğ
kapsamında  görüş  paylaşımı,  tekn k  sem nerler,  hracat/ thalat  koord nasyonu,  fuarlarda  ş  delegasyonları,  fuar
katılımları, fuarlara alım heyetler n n davet , gümrüksüz bölgelere yatırım, Kore ve d ğer ülkelerde B2B görüşmeler
olarak bel rt lm şt r. Maktek Avrasya fuarına t caret heyet  get rmey  sted kler n  bel rtm şlerd r.

1 Mayıs 2013 tar h nde Türk ye ve Güney Kore arasında yürürlüğe g ren Serbest T caret Anlaşması (STA) le
t carette karşılıklı tanınan avantajlar bulunmaktadır. Bu STA le lg l  detay b lg lere ulaşmak ç n TIKLAYINIZ.

Fuar İstat st kler

Fuar Alanı: 102.431 m2

Stand Alanı: 55.278 m2

Katılımcı Sayısı: 1.222 f rma

Z yaretç  Sayısı: 103.726

Ülke: 35

www.s mtos.org

TİCARET VERİLERİ

Kur: ABD Doları TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI TİCARET VERİLERİ

İMALAT 2013 2014 2015 2016 2017

   Talaşlı 259.329.600 225.286.163 241.477.852 237.897.537 259.846.793

   Şekillendirme 532.859.400 531.159.127 496.695.634 444.788.935 476.257.302
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Toplam İmalat 792.189.000 756.445.290 738.173.486 682.686.472 736.104.094

Değişim  % 14,0 ‐4,5 ‐2,4 ‐7,5 7,8

İHRACAT 2013 2014 2015 2016 2017

   Talaşlı 174.250.337 144.183.144 161.790.161 161.770.325 176.695.819

   Şekillendirme 319.351.743 313.383.885 307.951.293 280.217.029 314.329.819

Toplam İhracat 493.602.080 457.567.029 469.741.454 441.987.354 491.025.638

Değişim  % 6,14 ‐7,30 2,66 ‐5,91 11,09

İTHALAT 2013 2014 2015 2016 2017

   Talaşlı 789.688.005 830.350.794 762.951.086 769.937.301 732.677.271

   Şekillendirme 314.097.451 293.178.882 261.722.405 269.555.215 260.531.490

Toplam İthalat 1.103.785.456 1.123.529.676 1.024.673.491 1.039.492.516 993.208.761

Değişim  % ‐9,62 1,79 ‐8,80 1,45 ‐4,45

TÜKETİM 1.402.372.376 1.422.407.937 1.293.105.523 1.280.191.634 1.238.287.217

Değişim  % ‐3,4 1,4 ‐9,1 ‐1,0 ‐3,3
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İçindekiler: HS8456‐8463

Kaynak: MiB (1), TÜİK (2)

TAKIM TEZGAHLARI İHRACAT ‐ İlk 15 Ülke (2017)

Ülke 2013 2014 2015 2016 2017

2017

Payı

%

1 Almanya 29.325.332 27.302.330 32.891.346 31.788.101 33.553.929 6,8%

2 ABD 22.198.489 30.626.896 28.493.438 36.809.226 31.508.460 6,4%

3 Rusya 49.436.362 33.195.535 19.224.530 13.873.589 25.222.809 5,1%

4 Polonya 15.949.541 19.898.297 20.822.272 15.411.718 23.546.509 4,8%

5 Kanada 15.703.374 12.767.090 13.531.157 17.089.317 16.727.164 3,4%

6 İspanya 3.300.832 7.243.782 9.133.875 12.602.815 16.163.073 3,3%

7 İtalya 4.030.763 5.881.260 7.325.232 9.732.376 15.923.652 3,2%

8 Fransa 8.530.409 9.474.047 10.664.560 15.293.251 13.451.740 2,7%

9 Cezayir 7.850.376 11.966.245 13.109.656 10.709.298 12.407.056 2,5%

10 İngiltere 7.791.552 8.871.571 12.132.157 9.950.598 11.414.488 2,3%

11 S. Arabistan 16.149.383 17.656.325 32.804.566 21.396.645 10.742.739 2,2%

12 İran 8.009.681 13.260.708 14.537.995 10.663.812 10.337.108 2,1%
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13 Hollanda 7.543.840 6.817.227 9.151.491 10.643.173 10.318.451 2,1%

14 Romanya 5.981.775 9.623.533 9.152.499 6.412.989 9.806.863 2,0%

15 Bulgaristan 9.364.636 10.253.418 8.520.084 13.817.790 9.747.633 2,0%

TAKIM TEZGAHLARI İTHALAT ‐ İlk 15 Ülke (2017)

Ülke 2013 2014 2015 2016 2017

2017

Payı

%

1 Almanya 245.400.267 228.099.871 225.668.392 259.159.133 206.296.590 20,8%

2 Tayvan 214.135.640 245.346.804 217.766.661 180.654.461 177.929.112 17,9%

3 Japonya 109.451.237 111.393.792 126.445.788 122.325.607 130.540.763 13,1%

4 İtalya 154.136.187 148.860.056 101.814.441 131.506.422 105.775.985 10,6%

5 Kore 69.214.821 69.047.703 62.713.728 60.216.928 89.469.859 9,0%

6 Çin 70.268.725 83.214.526 84.113.590 66.936.207 64.738.089 6,5%

7 İsviçre 53.206.459 55.083.893 61.906.829 39.958.836 52.637.546 5,3%

8 ABD 24.498.050 26.383.174 25.937.180 29.878.376 26.202.515 2,6%

9 İspanya 26.368.961 27.973.800 19.841.749 24.197.036 23.699.457 2,4%

10 Avusturya 7.114.058 7.178.062 9.407.139 4.170.146 17.752.247 1,8%

11 Polanya 11.885.976 14.377.244 6.968.040 9.574.176 13.339.773 1,3%
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12 Fransa 29.155.462 14.610.630 13.760.069 9.290.500 9.921.708 1,0%

13 Hollanda 6.130.908 5.079.358 5.471.450 3.157.653 9.576.845 1,0%

14 İngiltere 11.398.819 10.201.528 6.284.264 13.233.570 7.258.666 0,7%

15 Tayland 3.157.987 6.016.744 4.771.616 5.702.933 6.789.766 0,7%

GÜNEY KORE CUMHURİYETİ

Coğraf  Konum

G. Kore Güney Asya’da Kore Yarım Adasının güney yarısında yer almakta olup, doğusunda Japon Den z , batısında se
Sarı Den z bulunmaktadır. Gen ş b r alana sah p olan G. Kore’n n yaklaşık %70’  dağlarla kaplanmıştır. Ülken n en
yüksek noktası 1950 m yüksekl ğ ndek  Halla-san dağıdır.

S yas  ve İdar  Yapı

Demokrat k Cumhur yet le yönet len G. Kore’de 290 tems lc den oluşan Mecl s, yasaların uygulanmasından ve
uygulamaların gözet m nden sorumlu olup, buna bütçe uygulamaları da dah ld r. 

G. Kore’de 9 l and 7 büyükşeh r beled yes  mevcut olup, dar  yapı bu şeh rler çerçeves nde gel şt r lm şt r. Bunların
dışında, daha küçük b r yapıya sah p, sayıları 230’u bulan beled yeler mevcuttur.

İller: Cheju-do, Cholla-bukto (North Cholla), Cholla-namdo (South Cholla), Ch'ungch'ong-bukto (North
Ch'ungch'ong), Ch'ungch'ong-namdo (South Ch'ungch'ong), Kangwon-do, Kyongg -do, Kyongsang-bukto (North
Kyongsang), Kyongsang-namdo (South Kyongsang)

Büyükşeh r Beled yeler : Inch'on-gwangyoks , Kwangju-gwangyoks , Pusan-gwangyoks , Soul-t'ukpyols , Taegu-
gwangyoks , Taejon-gwangyoks , Ulsan-gwangyoks .

Nüfus ve İşgücü Yapısı

2012 Yılında Yaşlar İt bar yle G. Kore’de İşs zl k İstat st kler
(000 K ş )

Kaynak: www.kos s.kr

Yaş Grupları 000 K ş
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Toplam 820

15-19 Yaş 22

20-29 Yaş 291

30-39 Yaş 177

40-49 Yaş 138

50-59 Yaş 115

60 Yaş ve üzer 77

Güney Kore dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ülkelerden b r s d r. 1975 yılında 34,7 m lyon olan nüfus
2012 yılında 50 m lyona ulaşmıştır.

Nüfusun Şeh rlere Göre Dağılımı

Kaynak: EIU Econom st Intell gence Un t South Korea Country Report

Şeh r Adı Nüfüs (m lyon)

Seul 9,9

Busan 3,7

Incheon 2,5

Daegu 2,5

Daejeon 1,4

Gwangju 1,4
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Nüfus artış hızı ülken n ekonom k refahının artması doğrultusunda g tt kçe düşmekted r. 2008-2012 dönem nde %0,6
olan nüfus artışının 2013-2017 dönem nde 0,1’e düşmes  beklenmekted r.

Güney Kore etn k farklılığın çok az olduğu b r ülked r. D l ve kültürün çok öneml  b rleşt r c  unsur olduğu ülkede
c dd  etn k problemler mevcut değ ld r. Ülkede sayıları 20000 c varında olduğu tahm n ed len Ç n kökenl  nüfus dışında
öneml  b r etn k grup bulunmamaktadır.

Doğal Kaynaklar ve Çevre

G. Kore zeng n doğal kaynaklara sah p b r ülke değ ld r. Sanay n n en öneml  kaynakları durumunda olan kömür,
petrol, dem r g b  madenler çok az m ktarlarda bulunmakta ya da h ç çıkarılamamaktadır. G. Kore’n n t car  olarak tek
zeng n yeraltı kaynağı tungstend r ancak 1993 yılından t baren onun da üret m  yapılmamaktadır. Azalan m ktarlarda
üret len kurşun, ç nko ve bakır se ülke ht yacının küçük b r kısmını karşılamaktadır.

Ek leb l r alan, toplam alanın sadece %16.58’ d r. Ülken n büyük b r kısmı ormanlarla kaplıdır, fakat orman kaynakları
t car  amaçla yoğun b r şek lde kullanılmamaktadır. Ülken n su kaynakları yeterl  dereceded r.

EKONOMİK PERFORMANS

1980’ler n sonuna kadar malat sanay  GSYİH ç nde yükselen b r paya sah pt . Buna karşın tarım, ormancılık ve
balıkçılığın GSYİH ç ndek  payı düşmeye devam etm şt r. Fakat 1988’den ber  tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı
düşmeye devam ederken malat sanay n n payı 2012 yılında %39 c varında kalmıştır.

Güney Kore ekonom s  öneml  ölçüde uluslararası t carete büyük oranda bağlı olmasıdır. Her k s  de öneml  hraç
ülkeler  olan ABD ve Japonya’nın aks ne Güney Kore’n n 2001 yılındak  ekonom k performansı yen den sağlıklı b r
yapıya oturmuştur. Güney Kore'n n bölgesel benzer ülkeler olan Tayvan ve S ngapur g b  ülkelerde 2001 yılında öneml
kesk n düşüşler olmasına rağmen Güney Kore’de reel GSYİH %3,3 oranında büyümüştür. Ardından Ç n’dek  Kore
mallarına taleb n artmasına ve 2002 dünya futbol şamp yonasının etk s yle artan ç talebe bağlı olarak 2002 yılında reel
GSYİH büyüme oranı %7 olarak gerçekleşm şt r. 2002 yılındak  yapay ç talep artışının düşmes  le 2003 yılında
büyüme yavaşlamış ve %3,3 olarak gerçekleşm şt r. 2004 yılında hız kazanan büyüme y ne dış faktörler n sürükley c
etk s  sayes nde meydana gelm ş ve %5 olarak gerçekleşm şt r. 2005 yılında %4,4 olarak gerçekleşen reel büyüme 2006
yılında %5,3 düzey ne çıkmıştır. 2007 ve 2008 yıllarında %5,4 ve %2,3 düzeyler nde olan reel büyüme küresel kr z n
etk s yle 2009 yılında %0,1 oranında büyüme şekl nde gerçekleşm ş olup,  2010 yılında se G. Kore’n n büyüme oranı
%6,2 olarak, 2011 yılında se büyüme reel olarak %3,6 olarak açıklanmıştır. 2012 yılında %2,7 olarak gerçekleşen
büyüme oranı 2013 yılında %3,7olmuştur. 2014 yılında GSYİH’ın reel büyüme oranı  % 3,3 ken 2015 yılında %3,2
c varında kayded lm şt r.İşs zl k oranı 2015 yılında % 3,1 sev yes nde olmuştur.

F kr , Sına  Mülk yet Hakları

G. Kore, WIPO’ya (World Intellectual Property Organ zat on) üye konumunda bulunup, y ne DTÖ çerçeves nce
uygulanan kuralları uygulamaktadır.

Dağıtım Kanalları

G. Kore pazarı geleneksel olarak küçük çaplı satış yerler nden oluşmakla b rl kte tüket m n yoğunlaştığı büyük şeh r
merkezler nde Pr ce Costco (ABD), Makro (ABD), Carrefour (Fransa) g b  büyük alışver ş merkezler  h zmete
g rmekte ve yaygınlaşmaktadır. Perakende sektörü çok hızla gel şmekte etk nl ğ  ve yaygınlığını artırmaktadır. 
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Herhang  b r malın G. Kore pazarına g reb lmes  ç n alıcının G. Kore’de kayıtlı resm  b r f rma olması gerek r. Yabancı
malların thalatını ve dağıtımını yapan ş rketler n b rleşerek oluşturduğu AFTAK (Assoc at on of Fore gn Trad ng
Agents of Korea) güven l r b r dağıtıcı ya da alıcı bulmak ç n öneml  b r merc d r.

Alıcıların bell  şlemler  yapab lmeler  ç n AFTAK’a üye olmaları gerekmekte d  fakat Ocak 2000’den t baren bu
kural kaldırılmış ve steğe bağlı hale gelm şt r. Üret c ler AFTAK’a kataloglarını ve talepler n  gönderd kler  takd rde,
AFTAK bunu üyeler ne duyurmak ç n herhang  b r ücret stemeyecek ve aylık olarak yayınladığı AFTAK T caret
Haberler ’nde yayınlayacaktır. (İrt bat adres  ekte bulunmaktadır)

Dağıtım kanallarıyla anlaşma yapılırken d kkatl  olunması gerekmekte ve anlaşmada bel rt lmeyen noktaların G. Kore
T caret hukukuna göre anlaşılacağı unutulmamalıdır. Böyle durumlarda problem yaşamamak ç n yerl  b r hukuk
danışmanına ht yaç duyulab lecekt r.

Franch se s stem  G. Kore’de gel şmekle b rl kte son zamanlarda medyada yabancı gıda malzemeler ne ve fast food
z nc rler ne karşı çıkan çeş tl  haberler G. Kore halkını özell kle yabancı restoran ve markalara karşı şüphel
kılmaktadır.

G. Kore’de ş merkezler  ve bu ş merkezler  ç n altyapı gel şm ş durumdadır. Özell kle Seul’de ve büyük şeh rlerde
rahatlıkla of s ayarlayab leceğ n z gel şm ş teknoloj yle donatılmış gökdelenler mevcuttur. K m  ş merkezler nde fuar
ve serg  sarayları mevcut olup bunlar gümrük sınırları dışında değerlend r leb lmekted r. B rçok 5 yıldızlı otel de of s
olarak kullanılab lecek ve toplantı ve tanıtım yapılab lecek mkanlar sunmaktadır.

Tüket c  Terc hler

G. Kore halkının terc hler nde geleneksel ç zg ler n devamını göreb leceğ m z g b  Batı tarzı yaşam b ç m  de hızla
yaygınlaşmaktadır. Bu gelenek ve değ ş m g y mde görüleb leceğ  g b  damak tadında da kend n  göstermekted r.

Batı tarzı hazır ve hızlı yeme konusunda son zamanlarda gazeteler n de yoğun yayınları sonucu çeş tl  şüpheler
uyanmıştır. Özell kle gazetelerde boy gösteren zeh rlenme ve çeş tl  kanserojen maddeler hakkında haberler halkı fast-
food ve hazır yemek konusunda olumsuz etk lem şt r. Bu konuda satış yapmak steyen üret c ler n standartlara ve gıda
kontroller ne çok d kkat etmes  gerekecekt r.

T caret  Etk leyen Kültürel Faktörler

Ürün katalogları hazırlanırken ön b r örnek taraması yapılmalı, lg l  alanda başarılı f rmaların tavırları gözden
geç r lmel d r.

Tüket m malzemeler nde ve alıcıyla ler ye dönük alışver şler n yapılacağı alanlarda sürekl l k ve uzun vadel l k majı
kes n b r şek lde oturtulmalıdır. Özell kle gıda pazarına marka le g r lecekse, sağlam-güvenl  dağıtım kanalları
bulunduktan sonra Türk ye’ye ortaklar get r lmel  ve üret m kanallarının güven l rl ğ  göster lmel  ve nandırılmalıdır.
Tüket c  ve ş ortaklarıyla sürekl  yakın l şk  devam ett r lmel d r. Bu l şk ler  uzun vadel  sürdürüleb lmes  ç n
karşılıklı ş z yaretler n n sürekl  yapılması ve güven tazelenmes  gerekmekt r.

G. Korel  üret c ler rekabet güçler n  koruyab lmek ç n özell kle hammaddede ucuzluğa d kkat etmekted rler.
F yatlarda karşılaştırma y  yapılmalıdır. Kal te ve f yat denges  G. Kore pazarındak  f yat ve kal teye göre uygun b r
şek lde bel rlenmel d r. 

Elektron k T caret
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Webde oluşturulmuş mal alım satım lanlarının yayınlandığı s teler, G. Korel  üret c ler n dış pazarlara ve yabancı
üret c ler n G. Korel  alıcılara ulaşab lmes  ç n çok etk n b r yoldur.
Özell kle Uzak doğuda çok gel şm ş olan ve dünyanın b rçok yer nde de yerel ve uluslararası sev yede yaygın olan bu
tür elektron k t caret olanaklarına herhang  b r masraf ödenmeden ulaşılab lmekted r.

Bu tür s telerde alıcılarla satıcılar buluşmakta ürünler n  f yatlarını şartlarını lan etmekted rler. Web s teler ne
g r ld ğ nde mal satış taleb  kısmına form doldurarak ürünler hem G. Korel  hem dünyanın d ğer bölgeler ndek
tüket c lere tanıtılmış olunur.

Böyle durumlarda malın en kısa şek lde uluslararası standartlara uygun ve uluslararası anlaşılab l r tekn k b r d lle
tanıtılması çok öneml d r. Varsa ürünler n uluslararası patent ve standartları, TS numarası, GTİP (HS) numarası ayrıntılı
b r şek lde bel rt lmel d r.

Özel Durumlar

Reklam amaçlı mallar ve tanıtım dokümanları gümrük verg ler nden muaftır. Böyle b r durumda get r len malın bu
amaç ç n kullanılacağı kanıtlanmalıdır ve 100.000 Won’un altında değerde olmalıdır. Değerl  örneklerde bu uygulama
gümrük görevl ler n n anlayışına kalmış g b d r. Serg lend kten sonra tekrar yurtdışına çıkartılacak olan değerl  örnekler
ç n gümrük verg s  m ktarı depoz to le g r ş yaptırılab lmekted r.

İşadamlarının yanlarında get rd ğ , b lg sayar g b  kullanım amaçlı mallar, pasaporta şlemek ve ger  çıkışını şart
koşmak şekl nde çer ye alınmaktadır.

Fuarlar ve Serg ler ç n get r len mallar gümrük sınırları dışında tutulmalıdırlar. G. Kore serg  merkez  (COEX) gümrük
sınırları dışında b r bölged r. Serg  ya da fuar b tt ğ nde bu malların tekrar yurtdışına götürülmes  ya da ülkeye g rd ğ
gündek  değer ne göre verg lend r lerek ülke gümrük sınırlarına alınması gerekmekted r.

Malların thalatı ç n malın geld ğ  ülken n kes nl kle bel rt lmes  gerekmekted r. Çeş tl  özel durumlarda ayrıntılı
et ketler steneb l r ( laçlar vb.). Mal üzer nde f yatın bel rt lmes  şartı kaldırılmıştır.

İthal ed len mallara %10 KDV eklenmekted r. Bell  mal gruplarında se tüket m verg s  de eklenmekted r. Ödemeler ve
gümrük değer  bel rlemeler  ‘ad valorem’ esasına uygun olarak bel rlenmekted r. Bazı ürünlerde özel oranlar da
eklenmekted r. İthal ürünler n verg lend r leb l r değerler  CIF üzer nden bel rlenmekted r.

Stratej  ve Mal ye Bakanlığının zn yle yabancı yatırım ç n hammadde ve yatırım malları thal ne normal gümrük
prosedürler  uygulanmamakta ve gümrük verg ler nden muaf tutulmaktadır.

Aynı şek lde hraç amaçlı üret m ç n hammadde thal nde gümrükler uygulanmamaktadır. Bazı mak na ve
ek pmanlarda da ya h ç gümrük verg s  alınmamakta ya da çok düşük sev yelerde uygulanmaktadır. Eğ t m ve
b lg sayar yazılım amaçlı thalatta da gümrük oranları sıfırdır. 

Çoğu şadamımızın, yabancı şadamlarına gösterd kler  anlayış g b , G. Korel ler de kend  kültürler n  çok y  b lmeyen
şadamlarına anlayışlı davranırlar. Fakat yabancıların kend  kültürler n  b ld kler n  ve hassas davrandıklarını anlarlarsa

karşılarındak  nsana daha çok kıymet ver r, özel b r saygı göster rler. En azından Korece b r merhaba, teşekkürler ya da
hoşçakalın demek nsanları etk leyeb l r.

A le Yapısı: Hızla değ şmekle b rl kte G. Kore’de a le ç  h yerarş  hala mevcuttur. Erkekler para kazanır, kadınlar
evded r ve harcamaların büyük b r kısmı kadınlar tarafından yapılır.

İş-Sosyal Yaşam İl şk s : G. Kore le ş yapmak steyen b r k ş , ş hayatıyla sosyal hayatın ne kadar ç çe olduğunu
anlamak zorundadır. İş ortaklarıyla çk  çmek, müz kl  mekanlara g tmek çok yaygındır. Hatta sam m yet n z n
lerlemes  ç n müz kl  b r mekanda ortaklarınıza İng l zce ya da yerel d l n zden b r şarkı söylemen z gerekeb l r. İş
l şk ler nde k ş sel sam m yet ve sosyal mekanlarda da b r arada bulunmak G. Korel ler ç n öneml d r.
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Kart Değ ş m : İş görüşmeler nde ş rketlerden aynı kademeden nsanların buluşturulmasına d kkat ed lmel d r. İk
d lde yazılmış (mümkünse Kore karakterler yle de) kartların k  elle ver lmes  ve alınması lg  ve alakanın şaret d r.
Kart değ ş m n n k  el kullanılarak yapılması daha y d r. Sağ elle de alış ver ş yapılab l r fakat sol elle takd m etmek
ya da kabul etmek karşı tarafla fazla lg lenmed ğ n z anlamına geleb l r.

Japonya’ya Karşı Hassas yet: Japonya le tar htek  probleml  l şk ler nden dolayı, G. Korel  şadamlarıyla
Japonya’dan bahsederken çok hassas davranılmalıdır. Özell kle G. Kore ve Japonya karşılaştırılması yapılıp da, G.
Kore daha aşağı taraf olursa bu ş l şk n zde soğukluğa sebep olab l r.

İs mler: İs mler genelde 3 ayrı kısımdan oluşur. İlk başta gelen soyadıdır ve sonrak  k s  de k ş ye a les  tarafından
ver lm ş olan s mlerd r. B r a le çer s nde k nc  s mler de genelde aynı olur. En sondak  s m genelde farklı olandır.
Görüşmelerde aynı grupta b rden fazla olmadığı takd rde soy s mle yan  en baştak  s mle h tabed lmel d r. Aks
takd rde, soy s mle b rl kte s mlerden b r  de söylenmel d r. 

Pasaport ve V ze İşlemler

G. Kore, TC vatandaşlarından, 30 güne kadar olan z yaretlerde ve trans t geç şlerde v ze şartı aramamaktadır. Karşılıklı
anlaşma gereğ  pasaport göster m  ülkeye g r şte yeterl  olmaktadır. 30-90 gün arası z yaretlerde ülkeye v zes z g r ş
yapılab lmekle b rl kte 90 günden fazla kamet ed lecek durumlarda se ülkeye g r şten önce v ze alınması şarttır.

Ülkeye g r ş çıkışlarda genelde uluslararası standartlara uygun b r s stem uygulanmaktadır.

B rçok ülkede olduğu g b  k ş ler n yanlarında götüreb leceğ  hed yel k eşya ve değerl  eşyaların değer n n 400
ABD$’ını geçmemes  gerek r. 400 ABD$’ını geçen kısım ç n verg ler uygulanır. 400 ABD$ ç ne dah l olan mallar

• 1 l treden fazla olmamak üzere L kör (alım f yatı 400 doları aşmamak üzere)
• 200 S gara ya da 250 gr. Tütün
• Az m ktarda parfüm (2 Ounce’dan fazla olmamak üzere)

Ülkeden ger  çıkarılacak ürünler deklarasyonda bel rt ld ğ  takd rde verg den muaf tutulurlar ve pasaporta lg
bel rt lerek çıkışta kontrol ed l rler. Daha önceden G. Kore’den alınmış ve tekrar G. Kore’ye g r şte yanınızda bulunan
değerl  mallar bel rt ld ğ  ve spatlanab ld ğ  takd rde yukarıdak  400 ABD$ sınırına dah l değ ld rler.

Tanıtım amaçlı örnekler veya broşür türü yayınlar gümrükte bel rt l p zn  alındıktan sonra herhang  b r verg ye tab
değ ld rler.

Ülkeye g r şte herkes yanlarında get rd kler  mallar hakkında gümrük deklarasyonu doldurmak zorundadırlar. A le
hal nde gelenler b r form doldurab l rler.

G r ş  Kontrole Tab  veya Yasak Mallar:

• T car  Mallar (satılmak üzere)
• S lahlar, bıçaklar, zeh rler… (av amaçlı malzemeler özel z nle geç r leb l r)
• G. Kore m ll  bütünlüğüne zarar vereb lecek çer kl , k tap, cd, v deo vb. yayımlar.
• Narkot k ürünler, laçlar
• Sahte ya da bozulmuş, geçerl l ğ n  y t rm ş paralar.
• Hayvanlar, tarımsal ürünler, den z ürünler  (Bunlar özel kontrole tab d r, lg l  b r mden belge alınması steneb l r)
• Koruma altına alınmış hayvan, b tk  ya da ürünler
• 10.000 ABD$ üzer  nak t para; kred  kartları, ABD$ seyahat çekler , Akred t fler bu m ktara dah l değ ld r fakat
WON olarak yazılmış seyahat çekler  ABD$ çevr lerek hesaplanır. 

Resm  Tat ller ve Çalışma Saatler
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Resm  ve Özel Kurumlar hafta ç  (Pazartes  - Cuma) 09 - 18 arası açıktır. Bankalar hafta ç  09 - 16 arası açıktır. Hafta
sonları resm  ve özel kurumlar le bankalar kapalıdır.

Resm  tat ller

Kaynak: Frommer's Korea

Tat l Tar h

Yen  Yıl 1-2 Ocak

Ay Takv m ne Göre Yen  Yıl Ocak veya Şubat Ocak veya Şubat

Bağımsızlık Hareket  Günü 1 Mart

Ağaç Günü 5 N asn

İşç  Bayramı 1 Mayıs

Çocuk Bayramı 5 Mayıs

Budha'nın doğum günü, ay takv m ne göre değ şen b r tar hte, Mayıs ayında 1 gün 24 Mayıs

Anma günü 6 Haz ran

Anayasa günü 17 Haz ran

Bağımsızlık günü 15 Ağustos

Ay Hasadı Bayramı (Chuseok) Ay takv m ne göre değ şen tar hlerde, Eylül veya Ek m ayında 3 gün 14-16 Ağustos

Cumhur yet Bayramı 3 Ek m

Noel 25 Aralık

Kullanılan L san: Korece.
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Ulaşım

Güney Kore'ye yolcu taşıması büyük oranda hava yoluyla yapılmaktadır. Seul'e 60 Km mesafedek  Inchon havaalanı
ülken n ana hava alanıdır. Seul'dek  G mpo Havaalanı ve Busan Havaalanından ç hat uçuşları ve yakın ülkelere
uluslararası uçuşlar yapılmaktadır. Inchon Havaalanından İstanbul Atatürk Havaalanına haftalık olarak Türk Hava
Yolları'nın 10, Korean A r ve ASIANA'nın 7'şer karşılıklı sefer  bulunmaktadır. Ülke ç  ulaşım ç n hızlı tren yaygın
olarak kullanılmaktadır. Seul - Busan arasında her gün ortalama 15 dak ka ara le hızlı tren sefer  mevcut olup, ulaşım
süres  3 saat c varındadır. 

Telefon Kodları

G. Kore’n n uluslararası telefon kodu 82’d r. Seul’un şeh r kodu 2, cep telefonu kodu 10'dur. Kore'den yurt dışını
aramak ç n "001" veya "+" le çıkış yapmak gerekmekted r. (Bu durum Türk ye hatlı cep telefonları ç n de geçerl d r.)

İkl m

G. Kore, sıcak kl m sah b  ve 4 mevs m n yaşandığı b r ülked r.

İlkbahar Mart ayı t bar yle başlamakta olup, sıcaklık ortalama 11 C c varında seyretmekte, an  yağmurlar sıklıkla
görüleb lmekted r. Yazlar sıcak neml  ve bol yağışlı geçer. Haz ran-Ağustos arası ülkede çok yağışın yaşandığı ve
genelde z yaretler ç n çok uygun olmayan dönemlerd r. Yazın en yüksek sıcaklık 30 C olarak gerçekleşmekted r. Yazın
zaman zaman ş ddetl  yağmurlar tayfuna dönüşeb lmekte olup, zaman zaman sele ve hasara neden olab lmekted r.

Kış aylarında G. Kore’n n b rçok bölges  kar yağışı alır. Hava kuru ve soğuktur. En düşük sıcaklıklar –15 C derece
c varında gözlemlenmekted r.

Sonbahar ayları ılık geçer. G. Kore’de gezmek ve ş z yaretler  ç n belk  de en uygun mevs m sonbahardır. Sonbaharda
havalar açık, ferah ve ser nd r. Özell kle Eylül-Kasım arası aylar seyahat ç n en uygun aylar olup, yazın ülkeye hak m
olan nem S b rya’dan gelen kuru rüzgarlar le azalmaktadır. .

Güvenl k

G. Kore’de suç düzey n n düşük olması dolayısıyla güvel k le lg l  sorunların m n mum düzeyde olacağı
düşünülmekted r.

Türk ye – Güney Kore Dış T caret Göstergeler  (ABD Doları, 1000)

Yıl İhracat $ / B n İthalat $ / B n Hac m $ / B n Denge $ / B n

2003 57.928 1.312.442 1.370.370 -1.254.514

2004 79.623 2.572.537 2.652.160 -2.492.914

2005 99.771 3.485.389 3.585.160 -3.385.618
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2006 155.966 3.556.269 3.712.235 -3.400.303

2007 152.311 4.369.903 4.522.214 -4.217.593

2008 271.254 4.091.711 4.362.966 -3.820.457

2009 234.822 3.118.214 3.353.036 -2.883.391

2010 304.301 4.764.057 5.068.357 -4.459.756

2011 528.507 6.298.483 6.826.990 -5.769.976

2012 527.578 5.660.093 6.187.671 -5.132.515

2013 460.050 6.088.318 6.548.368 -5.628.267

2014 470.464 7.548.319 8.018.782 -7.077.855

2015 568.635 7.057.439 7.626.074 -6.488.803

2016 518,775 6,384,242 6,903,017 -5,865,467

2016 /
(1-12 )

518,775 6,384,242 6,903,017 -5,865,467

2017 /
(1-12 )

584,689 6,608,894 7,193,583 -6,024,204

Genel Durum

Mal t caret n n yönü; son yıllarda esk  Doğu Avrupa ülkeler  le gel şmekte olan ülkeler n dünya pazarlarının
gen şlemes ne yol açmış olması neden yle, öneml  ölçüde değ şm şt r. Bu değ ş mler n en büyük etk s  Güney Kore’n n
Ç n le t caret bağlarının gel şmes nde gözlenm şt r. 2003 yılından t baren Ç n, Güney Kore’n n en öneml  pazarı
konumuna gelm ş olup 2014 yılında da hem Güney Kore’n n hracatında hem thalatında lk sırada yer almıştır. Ayrıca
ASEAN (Assoc at on of South-East As an Nat ons) üyes  ülkelerdek  pazarlar da g derek büyümekte ve daha önem
kazanmaktadır.
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Güney Kore Dış Ticaret Rakamları (Milyar ABD Doları)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

İHRACAT 466 555 549 560 573 526 495 573

İTHALAT 425 524 520 516 526 436 406 478

Kaynak: TradeMap

İhracatında Başlıca Ürünler

Başlıca Ürünler İt barıyla Güney Kore İhracatı (1000 Dolar)

GTİP ÜRÜNLER 2015 2016 2017

TOPLAM 526 753 006 495 417 716 573 716 618

8542 Elektron k entegre devreler 52 173 406 52 280 253 86 106 166

8703
B nek otomob ller  ve esas t bar yle nsan
taşımak üzere mal ed lm ş d ğer motorlu taşıtlar
(yarış rabaları dah l)

41 720 565 37 496 408 38 831 864

2710
Petrol yağları ve b tümenl  m nerallerden elde
ed len yağlar

30 621 726 25 528 128 33 461 883

8901
Yolcu gem ler , gez nt  gem ler , fer botlar, yük
gem ler , mavnalar ve nsan veya yük taşımaya
mahsus benzer  gem ler

21 570 425 25 139 731 24 056 975

8708
Karayolu taşıtları ç n aksam, parça ve
aksesuarlar

23 053 355 21 837 925 19 522 316

8905
Fener, yangın söndürme, tarak gem ler , yüzer
v nçler vb; yüzer havuzlar; yüzer-dalab len
sondaj ve üret m platformları

16 487 309 7 727 773 15 818 677
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8517
Telefon c hazları, ses, görüntü veya d ğer
b lg ler  almaya veya vermeye mahsus d ğer
c hazlar

29 855 459 24 738 291 15 653 311

9013
Sıvı kr stall  tert bat, lazerler, d ğer opt k c haz
ve aletler

21 487 067 16 128 656 15 454 776

2902 S kl k h drokarbonlar 8 317 386 7 926 191 10 103 557

8529
Sadece veya esas t bar yle 85.25 la 85.28
poz syonlarında yer alan c hazlara mahsus
aksam ve parçalar

6 013 003 6 365 566 8 184 793

8548
Elektr k p ller , bataryaları ve akümülatörler n n
döküntü ve hurdaları; kullanılmış olanlar;
elektr kl  aksam-parçalar

59 208 39 876 8 053 068

8473
84.69 la 84.72 poz syonlarındak  mak na ve
c hazlarda kullanılmaya elver şl  aksam-parça-
aksesuarlar (kutu, kılıf vb)

5 525 221 4 240 303 7 564 724

8486
Yarı letken d skler n, külçeler n, entegre
devreler n vb malatında kullanılan mak ne ve
c hazlar; aksam-parça-aksesuar

4 556 492 4 190 010 6 870 934

8471
Otomat k b lg  şlem mak. bunlara a t b r mler;
manyet k veya opt k okuyucular, ver ler  koda
dönüştüren ve şleyen mak.

4 329 657 4 490 504 6 293 671

8541
D yodlar, trans störler vb yarı letken tert bat;
ışık yayan d yodlar; monte ed lm ş p ezo elektr k
kr staller

5 139 095 5 676 760 6 189 787

8479
kend ne özgü b r fonks yonu olan d ğer
mak nalar ve mekan k c hazlar

5 377 250 4 809 935 6 052 431

8507
Elektr k akümülatörler  (bunIarın separatörler
dah l)

4 572 106 4 969 652 5 950 857

7210
Dem r veya alaşımsız çel kten yassı hadde
mamuller , gen şl ğ  600 mm veya daha fazla

4 847 383 4 963 999 5 937 718
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olanlar (kaplanmış olanlar)

8534 Baskı devreler 4 334 549 4 385 113 5 524 185

7208
Dem r veya alaşımsız çel kten yassı hadde
ürünler  (gen şl k >= 600 mm) (sıcak
haddelenm ş) (kaplanmamış)

4 919 933 4 315 706 4 886 659

Kaynak: Trademap

Güney Kore’n n hracatının kompoz syonu zaman ç nde değ ş kl k gösterm şt r. Yakın geçm şte öneml  hraç ürünler
olan g y m, ayakkabı ve bas t montaj sanay  ürünler nde artık durgunluk veya daralma yaşanmaktadır. Ucuz şgücü
G.Kore’de artık pek bulunmamakta ve bu faktörden kaynaklanan rekabet avantajı olmadığından fabr kaların b rçoğu
Güney Doğu Asya’da başka ülkelere taşınmış durumdadır. Sermaye yoğun ve gel şm ş mühend sl k ve teknoloj
ürünler  artık G.Kore ç n daha öneml  ve rekabetç  hraç ürünler  konumuna gelm şt r. Örneğ n Samsung elektron k
kend  alanında kısa süre ç nde dünya l derler  arasında yer almış olup ABD ve Japonya'dak  muad ller  olan Motorola,
Sony g b  f rmalarla arasındak  açığı kapatarak teknoloj  ve satış açısından aynı sev yelere ulaşmış bulunmaktadır.

B nek otomob l sektöründe de benzer b r durum yaşanmaktadır. Bu alanda da n ch b r pazar yakalamış ve ucuz ve
kullanışsız araçlardan uzaklaşılarak daha y  kal tel  araç üret leb lmekte ve satab lmekted r.

2017 yılı t bar yle ülken n hracatındak  başlıca ürünler petrol yağları, elektron k devreler, petrol gazları ve
telefonlardır.

İthalatında Başlıca Ürünler

Başlıca Ürünler İt barıyla Güney Kore İthalatı (1000 Dolar)

GTİP ÜRÜNLER 2015 2016 2017

TOPLAM İTHALAT 436 486 935 406 181 944 478 413 948

2709
Ham petrol (petrol yağları ve b tümenl
m nerallerden elde ed len yağlar)

55 119 664 44 294 822 59 595 047

8542 Elektron k entegre devreler 31 608 455 29 919 072 33 385 503

8486
Yarı letken d skler n, külçeler n, entegre
devreler n vb malatında kullanılan mak ne ve
c hazlar; aksam-parça-aksesuar

7 692 095 9 893 584 20 328 904
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2711 Petrol gazları ve d ğer gazlı h drokarbonlar 21 556 131 14 884 416 18 799 738

2701
Taşkömürü; taşkömüründen elde ed len br ketler,
topak vb. katı yakıtlar

9 867 291 9 232 405 15 078 353

2710
Petrol yağları ve b tümenl  m nerallerden elde
ed len yağlar

15 064 815 11 744 029 14 687 866

8517
Telefon c hazları, ses, görüntü veya d ğer
b lg ler  almaya veya vermeye mahsus d ğer
c hazlar

11 828 562 12 127 459 13 310 480

8703
B nek otomob ller  ve esas t bar yle nsan
taşımak üzere mal ed lm ş d ğer motorlu taşıtlar
(yarış rabaları dah l)

9 936 085 9 341 998 9 670 129

8471
Otomat k b lg  şlem mak. bunlara a t b r mler;
manyet k veya opt k okuyucular, ver ler  koda
dönüştüren ve şleyen mak.

4 991 108 5 591 799 7 529 654

2601 Dem r cevherler  ve konsantreler 4 900 587 4 052 708 5 450 096

8541
D yodlar, trans störler vb yarı letken tert bat;
ışık yayan d yodlar; monte ed lm ş p ezo elektr k
kr staller

4 381 242 4 166 802 4 715 868

8708
Karayolu taşıtları ç n aksam, parça ve
aksesuarlar

3 494 566 3 907 962 4 017 043

9013
Sıvı kr stall  tert bat, lazerler, d ğer opt k c haz
ve aletler

3 389 007 2 773 259 4 010 129

2603 Bakır cevherler  ve konsantreler 3 501 227 2 831 623 3 582 263

3004
Tedav de veya korunmada kullanılmak üzere
hazırlanan laçlar (dozlandırılmış)

2 910 821 3 453 990 3 392 670

7601 İşlenmem ş alum nyum 3 045 686 2 861 003 3 355 984
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8473
84.69 la 84.72 poz syonlarındak  mak na ve
c hazlarda kullanılmaya elver şl  aksam-parça-
aksesuarlar (kutu, kılıf vb)

2 398 465 2 753 934 3 065 035

7208
Dem r veya alaşımsız çel kten yassı hadde
ürünler  (gen şl k >= 600 mm) (sıcak
haddelenm ş) (kaplanmamış)

3 231 380 2 804 418 2 977 660

8544
İzole ed lm ş teller, kablolar ve d ğer elektr k
letkenler; tek tek kaplanmış l flerden oluşan

f ber opt k kablolar
2 744 497 2 821 523 2 946 498

9031
D ğer ölçme veya muayene alet, c haz ve
mak naları; prof l projektörler

2 378 742 2 184 546 2 917 388

Enerj de thalata bağımlılık ekonom nde göze çarpan b r özell kt r. Enerj  taleb n n karşılanmasında dışa bağımlılığın
sürekl  artarak hat safhalara ulaşmış olduğu gözlenmekted r. Bunun dışında ayrıca Güney Kore d ğer enerj  kaynakları
olan sıvılaştırılmış doğal gaz, kok kömürü ve raf ne petrol ürünler nde de öneml  b r thalatçı konumundadır. Ham
petrol thalatındak  artış S.Arab stan, İran, Kuveyt ve Endonezya g b  petrol üret c s  ülkeler n f yat pol t kası neden yle
arz kes nt ler ne g tmes n n sonuçları karşısında ekonom y  hassaslaştırmaktadır.

Kaynak: Trademap

Başlıca Ülkeler İt barı le Dış T caret

 G. Kore’n n İthalatında Başlıca Ülkeler, (1000 Dolar)

Ülkeler 2015 2016 2017
Toplamdak
Pay %

TOPLAM İTHALAT 436 486 935 406 181 944 478 413 948 100.0

Ç n 90 248 764 86 978 909 97 856 886 20,5

Japonya 45 853 403 47 466 276 55 133 802 11,5

ABD 44 208 106 43 397 737 50 901 449 10,6

Almanya 20 955 918 18 916 822 19 747 269 4,1

S. Arab stan 19 561 486 15 741 673 19 561 250 4,1
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Avustralya 16 436 976 15 175 007 19 126 143 4

Tayvan 16 653 850 16 403 201 18 072 075 3,8

V etnam 9 804 831 12 495 154 16 176 130 3,4

Rusya 11 308 286 8 640 612 12 049 114 2,5

Katar 16 474 762 10 081 309 11 263 682 2,4

Kuveyt 8 973 357 7 262 270 9 606 487 2

Endonezya 8 850 394 8 285 343 9 571 200 2

B.A.E. 8 614 672 6 941 053 9 544 779 2

S ngapur 7 942 069 6 806 329 8 904 384 1,9

Malezya 8 609 434 7 507 773 8 715 049 1,8

... ... ... ...

Türk ye  789 555  742 404  781 605 1,3

Kaynak: Trademap

G. Kore’n n İhracatında Başlıca Ülkeler, (1000 Dolar)

Ülkeler 2015 2016 2017
Toplamdak

Pay %

TOPLAM İHRACAT 526 753 006 495 417 716 573 716 618 100.0

Ç n 137 123 934 124 432 941 142 115 180 24,8

ABD 70 117 307 66 748 306 68 854 696 12
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V etnam 27 770 750 32 630 457 47 749 153 8,3

Hong Kong 30 418 148 32 778 597 39 115 669 6,8

Japonya 25 576 459 24 354 464 26 827 473 4,7

Avustralya 10 830 215 7 500 619 19 851 353 3,5

H nd stan 12 029 587 11 596 032 15 055 940 2,6

Tayvan 12 004 264 12 220 455 14 884 953 2,6

S ngapur 15 011 164 12 458 894 11 648 845 2

Meks ka 10 891 938 9 720 804 10 932 369 1,9

F l p nler 8 317 925 7 278 420 10 595 496 1,8

İng ltere 7 855 952 6 922 425 8 629 305 1,5

Almanya 6 220 201 6 442 853 8 483 814 1,5

Endonezya 7 872 404 6 608 530 8 410 642 1,5

Malezya 7 735 293 7 533 347 8 045 650 1,4

... ... ... ...

Türk ye 6 249 319 5 385 010 6 155 728 1,2

Kaynak:  Trademap

Dış T caret Pol t kası

DTÖ Uruguay Raundu sonrası, gümrük oranlarında ve uygulamalarında öneml  düzenlemelere g d lm şt r. Ortalama
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gümrük oranı %6,8 dur. Bu düşük ortalamaya rağmen çeş tl  gıda ve balıkçılık ürünler nde gümrük oranları çok yüksek
sev yelerde tutulmaktadır. G. Kore b rçok tarım ürününe %30-100 arasında gümrük tar fe oranı uygulamaktadır. Güney
Kore’n n tarım ürünler  bakımından gümrük verg s  ortalaması % 53.5’d r. Tar fe kotasına tab  ürünler bakımından,
kota aşımını müteak p tab  olunan verg ler % 100 sev yes ne ulaşmaktadır. G. Kore, Dünya T caret Örgütü kurallarına
göre kağıt, oyuncak, çel k, mob lya, yarı letkenler ve ç ftl k aletler  g b  b rçok sektördek  ürünler n tar feler n  sıfıra
nd rme sürec  ç nded r.

Ayrıca, Güney Kore, DTÖ Tarım Anlaşması çerçeves nde başvurma hakkına sah p olduğu özel korunma önlemler n
(spec al safeguards-SSG), düzenl  olarak uygulayan ülkeler arasında yer almaktadır.

Güney Kore, 2004-2013 yıllarını kapsayan on yıllık b r süre zarfında tarımsal b r reform sürec  gerçekleşt r leceğ n
resmen açıklamış bulunmaktadır.

Değerlend rmen n başında da bel rt ld ğ  üzere, Güney Kore sanay  ürünler  pazarı l beral b r görünüm arzetmekted r.
Sanay  ürünler  tar fe ortalaması, % 6.5 sev yes nded r. Buna mukab l, bahse konu tar feler n ayakkabılar le tekst l ve
konfeks yonda sırasıyla % 10.1 ve % 9.8 le tavana ulaştığını vurgulamak yer nde olacaktır. Keza, hal hazırda nşaat
malzemeler  ve kompresörler bakımından gümrük verg ler , % 8 düzey nde bulunmaktadır. Y ne, der  eşyalar, cam
mamuller  ve m nerallerde verg  % 8’d r.

Bu ürünler dışında kalan sanay  kalemler nde verg ler n düşük düzeylerde olduğu müşahede ed lm şt r. Z ra, verg ler,
k myasallarda % 5, dem r çel k ürünler nde % 2; mermer ve gran tte % 3’e tekabül etmekted r.

B lg  teknoloj ler  anlaşmasına (ITA) göre çeş tl  teknoloj  ürünler nde gümrük oranlarının sıfırlanması
planlanmaktadır.

Dünya T caret Örgütü (DTÖ) çerçeves nde yürütülen Doha Kalkınma Gündem  Çok Taraflı T caret Müzakereler ne
büyük önem verd ğ n  her fırsatta vurgulayan Güney Kore, b r yandan da yoğun b r bölgeselleşme pol t kası
yürütmekted r. Hal hazırda, Ş l , S ngapur, EFTA, ASEAN, H nd stan le yürürlükte bulunan STA’ları mevcuttur. 2007
yılının N san ayında mzalanan Kore-ABD STA’sı her k  ülke parlamentolarının onayından geçerek 2012 yılının mart
ayında yürürlüğe g rm şt r. D ğer taraftan, Kanada, Meks ka, Körfez İşb rl ğ  Konsey  Ülkeler , Peru, Avustralya, Yen
Zelanda ve Kolomb ya le STA müzakereler  halen devam etmekted r.

Dünyanın onbeş nc  büyük ekonom s  hal ne gelm ş bulunmakla beraber, coğraf  elver şs zl kler sebeb  le tarım
sektörünün azam  ölçüde hassas added ld ğ  Güney Kore pazarına yönel k thalat korumaları, tarım ve sanay  ürünler
açısından öneml  farklılıklar arzeden k  ayrı yapıya sah p bulunmaktadır.

Bu cümleden olmakla, sanay  ürünler  ç n geçerl  tar fe oranları le thalata matuf d ğer uygulamalar n speten serbest
b r p yasaya şaret ederken, tarım ürünler  thalatı karmaşık ve korumacı prosedürlere tab d r.

G. Kore bütün thal ve yerel üret m mallara %10 KDV uygulamaktadır. Bazı lüks mallara ve dayanıklı tüket m
mallarına da %10-20 arasında özel verg  uygulanmaktadır. Tar feler ve verg ler mallar gümrükten çıktıktan sonra Won
c ns nden 15 gün ç nde ödenmel d r.

İthalat Rej m

1997’den günümüze thalat ve hracat şlemler  bas tleşt r lmekted r. Esk den uygulanan thalat l sansları ve z nler
(I/L) le döv z kuru ödemeler  ç n l sans uygulamaları kaldırılmıştır. Düzenl  olarak MOCIE tarafından yayınlanan
‘negat ve l st’ ( thalat ve hracatına özel önlemler get r len mallar) dışındak  ürünlerde prosedürler thalatçı ç n de
hracatçı ç n de kolaydır.

I/L s stem , gümrük beyannames  ( thalat deklarasyonu) şekl ne dönüştürülmüştür. Hatasız b r şek lde doldurulmuş
beyanname, malların gümrüklere ya da gümrüksüz bölgelerdek  depolara g reb lmes  ç n yeterl d r. Bu uygulama r skl
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ürünler, sağlık, tem zl k, laç ve çevreyle lg l  konularda bu kolaylıkta uygulanmamaktadır.
,
İthalat deklarasyonu, gem  l mana gelmeden önce ya da malların gümrüğü ödenmem ş mallar bölümüne alınmasının
hemen önces nde de doldurulab lmekted r. İk  durumda da talep kabul ed ld ğ nde mallar serbest kalmaktadır. Mal
sah b , alıcı ya da k s nden b r  tarafından bel rlenm ş gümrük aracısı dışında k mse bu b ld r y  yapıp malları gümrüğe
alamaz.

İthalat deklarasyonunda malların açıklamaları olmalıdır (m ktarı, değer  ve d ğer gerekl  b lg ler). Bu forma bazı
dokümanların l şt r lmes  gerek r. Bunlar:

• İthalat l sansı ( thalatı zne bağlı ürünlerde)
• T car  fatura ya da proforma fatura
• F yat b ld r m
• Konş mento
• Paketleme l stes
• Menşe Şehadatnames
• Özel durumlarda steneb lecek çeş tl  belgeler

Malların gümrüklerden çek leb lmes  ç n, gerekl  belgeler ve gümrük beyannames yle b rl kte gümrük verg ler n n
ödenmes  gerek r. Çıkışların tem natla yapıldığı durumlarda 15 gün çer s nde ödemeler n yapılması gerekmekted r.

Malların gümrükten çıkışı ertelenmek sten rse, mallar gümrüksüz depolarda g r ş tar h nden t baren 2 yıla kadar
tutulab l r. Depolardak  ürünler bu süre zarfında hraç ed leb l rler (gümrük verg ler  ödenmez), ülkeye alınab l rler
(g r ş tar h ndek  oranlara göre gümrük öden r). Ayrıca mallar gümrüklerdeyken tahr be uğrarlarsa gümrük verg ler
ödenmemekted r. Bozulab l r mallar, patlayıcılar, canlı hayvanlar, b tk ler gümrüksüz depolarda beklet lemez fakat özel
mkanlarla donatılmış bölgeler veya depolar varsa buralarda beklet leb l r.

Sağlık ve güvenl kle lg l  mallarda ekstra sert f kalar ve standartlar gerekmekted r. Bu tür ürünlerde gümrük
şlemler n n tamamlanab lmes  ç n bell  makamlardan z nler alınması gerekmekted r.

Tarım ürünler  thalatında, sağlık mülahazaları le uygulanan son derece katı b r denet m ve karant na sürec  mevcuttur.
Mezkur uygulamalar neden yle Güney Kore’ye mesela yaş meyve hracatı bel rl  bazı ülkeler har c nde neredeyse
mkansız hale gelmekted r. Anılan denet m ve karant na süreçler n n tatb k  net ces nde alınan tek t p olmayan sağlık

sert f kalarının, gümrük şlemler  esnasında braz ed lmes  gerekmekted r.

Yukarıda maruz genel b lg lere lave olarak, gıda güvenl ğ  ve kal tes ne da r şler şu şek lde yürütülmekted r;

Gıda güvenl ğ , eczacılık ürünler  ve kozmet klere da r denet mler, Sağlık ve Sosyal Güvenl k Bakanlığı (The M n stry
of Health and Welfare (MHW)) ve bu Bakanlığın altında faal yet gösteren Kore Gıda ve İlaç İdares  (Korea Food and
Drug Adm n strat on (KFDA)) tarafından yapılmaktadır. KFDA, Gıda, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığına da
(The M n stry of Food Agr culture Forestry and F sher es (MIFAFF)) h zmet vermekte olan özerk b r devlet kuruluşu
statüsünü ha z bulunmaktadır. Hal hazırda, KFDA, et, süt ve yumurta har ç tüm yerl  ve thal ürünler n güvenl ğ n
denetlemekted r. Sofralık tuz da bu kapsamda mütalaa ed lmekted r. KFDA tarafından yapılan denet mlerde, 20,000
won standart ücret ve yapılan testler n n tel ğ ne göre, 8,000 won le 500,000 won arasında ekstra b r ücret sözkonusu
olmakta ve bahsekonu testler, ortalama 5 gün sürmekted r (1 ABD doları= 1,130 Kore wonu).

Bu m nvalde, bel rt lmes  gereken en öneml  husus; paketleme, Kore d l nde ayrıntılı et ketleme ve örnekleyerek
denetleme gerekler n n son derece katı kurallar ht va ett ğ d r. Et ketlerdek  yazım hataları sevk yatın durmasına neden
olmakta, bunların düzelt lmes ne z n ver lmemekte ve ürünler hracatçıya ade ed lmekted r.

Herhang  b r gıdayı thal etmak steyen tüccar, f l  thalat tar h nden 5 gün önce KFDA’ n Bölge Müdürlüğüne, standart
b r rapor formatındak , “Gıda İthalat ve Satış İşlem  Raporu”nu , şahsen veya elektron k ortamda sunmak
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yükümlülüğünded r. Talep üzer ne, bu raporun hazırlanmasında ve sunulmasında KFDA tarafından tekn k destek de
sağlanmaktadır.

Yukarıda maruz raporun sunulması akab nde, öncel kle belge ncelemes  yapılmaktadır. Belge ncelemes  esnasında,
thalatçı tarafından sunulan numunen n/numuneler n, paketleme gerekler ne uygunluğu ve et ketler n çerd ğ  unsurlar

da ele alınmaktadır. Bahsekonu belge ncelemes  genel olarak 2 gün çer s nde tamamlanmaktadır.

Bas t belge ncelemes n , genel olarak 3 gün süren, organolept k nceleme tak p etmekted r. Bu süreç esnasında,
numunen n, paketleme ve et ketleme koşullarının yanısıra, tat, koku, renk g b  unsurlar kontrol ed lmekte, eş zamanlı
olarak da Bölge Müdürlüğü bünyes ndek  gıda sağlığı nceleme laboratuvarında f z k , k myasal ve m krob yoloj k
testler yapılmaktadır. Y ne bu süreç esnasında, KFDA’ n kullanmakta olduğu b r b lg sayar programı yardımı le test
ed len numuneler n dışında gel ş güzel seç len örnekler üzer nde aynı testler tekrarlanmaktadır. Şüphel  hallerde,
malların bulunduğu ambarlarda sahada numune ncelemes  yapılması veyahut daha ayrıntılı laboratuvar ncelemes ne
g d lmes  de ht mal dah l nded r.

Yukarıda özetlenmeye gayret ed len nceleme sürec  akab nde, uygun bulunan sevk yat ç n thal belges  düzenlenmekte
veyahut sıhh  olarak sakınca görülen mallar bakımından, duruma bağlı olarak, sakıncalı durumun g der lmes  talep
ed lmekte veya c dd  sağlık hlaller nde kes n red söz konusu olmaktadır.

Et, süt ve yumurtanın sağlık ve et ket kontroller  se, MIFAFF tarafından gerçekleşt r lmekted r. Bu bah s altında
bel rt lmes  gereken husus; Bakanlık altında faal yet gösteren, Ulusal Veter nerl k Araştırma ve Karant na Serv s ’n n
(The Nat onal Veter nary Research and Quarant ne Serv ce (NVRQS)), süt mamuller n n güvenl ğ  bakımından
yapmakta olduğu testler n çokluğu ve sıklığının hracatçı f rmaları zorlayıcı mah yet taşıdığıdır. Özell kle, peyn rlere
yönel k testler, uluslararası normların ötes ne geçmekted r. Esasen, peyn rler 15 günde test ed lmekte, bu da hal yle
ürünler n kal tes n n bozulmasına dah  neden olab lmekted r.

MIFAFF ayrıca, gerek yerl  gerek thal su ürünler n n güvenl ğ n  denetlemekted r. Bu tür thalattak  korumanın genel
olarak ehven olduğu söyleneb l r.

T caret, Sanay  ve Enerj  Bakanlığı sofralık tuz har ç tuzların ve alkollü çk ler n denet m n  gerçekleşt rmekted r.

Ş şelenm ş suyun güvenl ğ  ve kontrolü Çevre Bakanlığı’nın sorumluluğundadır.

Gıda, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığına bağlı bulunan Ulusal B tk  Karant na B r m  (Nat onal Plant
Quarant ne Serv ce -NPQS) se, tarımsal thalat bakımından hastalık kontroller n  yapmaktadır. Bu çerçevede, hang
tarımsal ürünün hang  ülkelerden thal ed leb leceğ  ve lg l  hastalık veyahut tarım zararlıları bel rlenmekted r.

İhracat Rej m

Kend  kend ne yeterl l ğ n sağlanması amacıyla, G. Kore bazı ürünler n hracatında kısıtlama (örn. P r nç)
get reb lmekted r. Y ne DTÖ Tarım Anlaşması çerçeves nde bazı tarım ürünler n n hracatında (bazı meyveler ve
sebzeler, ç çek, k mç , g nseng ve canlı hayvanlar) hracat teşv kler  uygulanmaktadır.

Tar fe Dışı Engeller

G. Kore hükümet  gümrük tar feler nde çeş tl  ayarlamalarla yerel pazarı korumaya çalışmaktadır. Uygulamaya göre
her altı ayda bell  mallarda gümrük oranları %40 aşağı ya da yukarı oynanab lmekted r. Yapılacak ayarlamalar 4
rakamlı GTİP numarasına göre duyurulmaktadır. Bu tür ayarlamaların yapılab leceğ  kalemler se 26 adetle sınırlıdır.

Devlet herhang  b r malın thalatında b r yılda %50’den fazla artış olması hal nde bell  prosedürler dah l nde çeş tl
önlemler alab lmektad r. Kısıtlamalar get r lmeden önce malı thal eden büyük ş rketlerle görüşülerek kend ler n  yen
uygulamaya göre ayarlamaları ç n uyarı yapılmaktadır. Genelde uygulama başlamadan 6 ay önce uygulamadan
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etk lenecek olan k ş ler konu hakkında b lg lend r lmekted r.

İthal  ve hracı yasak ve ön zne bağlı mallar

Yasaklı ya da sınırlı mallar T caret Sanay  ve Enerj  Bakanlığı (MOCIE) tarafından yıllık t caret planı çerçeves nde
yayınlanmaktadır. Sınırlandırılmış ürünler s lahlar, çeş tl  laçlar, soyları tükenen türler vb.’d r.

İhracı yasak mallar ülke çıkarları ve mzalanan uluslararası anlaşmalar çerçeves nde bel rlenmekted r. COCOM ve
CWC anlaşmalarının gerekt rd ğ  sınırlamalar G. Kore’de de uygulanmaktadır. DTÖ anlaşmaları çerçeves nde hracatı
l sansa tab  mallar 834 kalemden 778 kaleme nd r lm şt r. Bunların %90’ı kota anlaşmalarıyla bel rlenen genelde
tekst l ürünler n  kapsarken, ger  kalan %10’u da devlet kaynaklarını ve tel f haklarını korumak ç n oluşturulmuş
engellerd r. İhracı yasak mallar se şöyled r:

• Nükleer Ürünler
• S lahlar
• K myev  s lahlar
• Füzeler
• Bal na Et
• Çeş tl  taşlar (değerl , şlenmem ş)
• Köpek kürkü

Aşağıdak  maddelerde bahs  geçen h çb r şey G. Kore’ye thal ed lemez:

• Devlet n anayasal düzen n  ve toplum güvenl ğ n  tehd t eden k taplar, yayınlar, res mler, f lmler, fotoğraflar, v deo
kayıtları, heykeller ve bu tür eşyalar
• Hükümet n g zl  b lg ler ne ulaşmak ve st hbarat amaçlı mallar
• Yürürlükten kalkmış, sahte ve takl t paralar, ve bu tür değerler.

P r nç thalatı kota çerçeves nde gerçekleşt r lmekte olup, 2014’e kadar kota uygulaması DTÖ nezd nde devam
edecekt r.

Ürün Standartları le İlg l  Uygulamalar

Kore Teknoloj  ve Standartlar Ajansı (The Korean Agency for Technology ve Standards (KATS)), Standartlardan
sorumlu devlet kuruluşudur. KATS, MOCIE altında faal yet göstermekte ve Güney Kore’y  uluslararası alanda tems l
etmekted r. Kore sanay  standartlarının uluslararası normlarla uyumlaştırılması sürec  büyük ölçüde tamamlanmış
bulunmaktadır. Elektr kle ve gazla çalışan aygıtlar, motorlu taşıtlar ve telekomün kasyon c hazları, uygulanması
zorunlu kılınmış bulunan standartlara, d ğer b r fade le tekn k düzenlemelere tab  bulunmaktadır. Hal hazırda, 2,945
adet uygulanması zorunlu tekn k düzenleme mevcuttur. 

Keza, uygunluk değerlend rmes  de KATS’ n görev sahasına g rmekted r. KATS, Kore Akred tasyon S stem n  de
yürütmekted r. Bu kapsamda, 280 test laboratuvarı, 194 kal brasyon laboratuvarı ve 89 muayene kuruluşu akred te
olarak faal yet göstermekted r.

Y ne, b r özel sektör teşekkülü konumunda bulunan ve kar amacı gütmeden çalışan Kore Akred tasyon Kurulu (The
Korean Acred tat on Board -KAB) kal te ve çevresel yönet m s stemler  açısından akred tasyondan sorumludur. Bu
m nvalde, KAB, 34 adet kuruluşu, ISO 9000 ve ISO 14000 belgelend rmeler nden sorumlu kılmıştır.

Ayrıca, Güney Kore, hal hazırda yüksek teknoloj  tasarlayan, üreten ve hraç eden küçük ve orta ölçekl  f rmalara
ARGE desteğ  sağladığı c hetle, Kore’ye özgü şaretleme s stemler  yürürlükted r. Sözkonusu şaretler n başında, “Yen
Teknoloj  Belges  (NT Mark)” le “Mükemmel Mak na, Mekan zma ve Materyal İşaret  (EM Mark)” gelmekted r.
Anılan şaretler  almaya hak kazan yerl  f rmalar, değ ş k desteklerden faydalanmaktadır. Örneğ n, devlet alımlarında
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bu f rmalara öncel k tanınmakta; keza, Kore Teknoloj  Kred  Garant  Fonundan mal  destek sağlanmaktadır.

Türk Standardları Enst tüsü (TSE) le k l  görüşmede bulunmak üzere Kore Cumhur yet  Kore Teknoloj  ve
Standartları Kurumu (KATS)’ndan üç k ş l k b r heyet, 6 Eylül 2007 tar h nde TSE Merkez ne resm  b r z yarette
bulunmuştur. Söz konusu z yaret esnasında, karşılıklı f k r alışver ş nde bulunulmuş, TSE le KATS arasında
standard zasyon ve uygunluk değerlend rmes  alanlarında şb rl ğ n  gel şt rmek amacıyla tekn k şb rl ğ  anlaşması
mzalanmıştır. TSE le KATS arasında mzalanan bahse konu Anlaşma, TSE rut n yurt dışı faal yetler  kapsamında

olup, standard zasyon ve uygunluk değerlend rmes  alanlarında tekn k şb rl ğ , uluslararası alanda karşılıklı destek
sağlama, doküman teat s , eğ t m ve karşılıklı uzman değ ş m n  çermekted r. İk  kurum arasındak  l şk ler anılan
Anlaşma kapsamında başarı le sürdürülmekted r.

Resm  yasaklardan çok, çeş tl  standartlar thalata engel teşk l etmekted r. Bu standartlar ve testler çoğu zaman uzun
süren probleml  b r süreç gerekt rmekted r.

G. Kore standartlar konusunda ISO 9000 s stem n  uygulamaktadır. G. Kore’n n standartları genelde thalat ürünler ne
sıkı b r şek lde uygulanmaktadır. Standartlar konusunda yapılan dönemsel ayarlamalar yabancı üret c ler ç n problem
doğurab lmekted r. Yen  bel rlenen standartlara göre kend ler n  ayarlamaları zaman alacağından dolayı yabancı
üret c ler kısa vadede zarar göreb lmekted r. Yen den standarda uygunluğu belgelemek zaman aldığından hracat
zorlaşmaktadır.

Ülkede çeş tl  yerlerde ISO9000 belges  ç n yerel laboratuarlar kurulmuş bulunmaktadır. Ürünler gümrüklerde
beklerken ya da anlaşmadan önce bu tür şlemler özel ş rketlere yaptırılab lmekted r.

Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü

Ülkeye yabancı yatırımlar son on yılda öneml  artış gösterm ş ve G. Kore ekonom s  ç nde öneml  b r yer kaplamaya
başlamıştır. G. Kore hükümet  de özell kle önümüzdek  dönemde büyüyeceğ  tahm n ed len alanları tesp t etm ş olup ve
17 sektör bel rlem şt r. Y ne yabancı sermayen n ülkede başarılı olab lmes  ç n b r sorumluluk s stem  gel şt r lm ş
olup, konu le her b r me bel rl  b r sorumluluk yüklenm şt r. Bu b r mler de Başbakanlığa bağlı b r kuruluş konumunda
bulunan Yabancı Sermaye Kom tes ’ne bel rl  aralıklarla hesap vermekted r. Bunun dışında, y ne yabancı sermaye
yatırımı esnasında çıkan sorunların çözümünde, Hükümete bağlı b r mler de sorunların çözümü amacıyla akt f olarak
görev almakta, ekonom k bölgeler n gel şt r lmes  yönünde çeş tl  çalışmalar yapmakta, altı yapı h zmetler n
gel şt r lmes nde katkıda bulunmaktadırlar.

Tablo-18.Ülkeler İtibariyle Yabancı Yatırımlar (milyon $)

Ülke Adı 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ABD 1.328 1.486 1.974 2.732 3.674 3,530

Japonya 1.423 1.934 2.083 2.284 4.541 2.690

AB 6.339 5.297 4.831 5.032 2.688 4.800

D ğerler 2621 2767 4183 3981 5.354 3.530
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Toplam 11.711 11.484 13.071 13.669 16.257 14.550

Kaynak: www.motie.go.kr
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