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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Güney Kore 51 milyonluk nüfusu, 1,4 trilyon dolarlık GSYH ile Çin ve Japonya’dan sonra uzak 

doğunun en büyük ekonomisine sahip ülkedir.  Uzun ve sağlıklı yaşam, eğitim ve satın alma gücü gibi 

ölçütler değerlendirilerek oluşturulan insani gelişmişlik indeksinde dünyada 15. Sırada yer alarak, 

ekonomik gelişimine paralel olarak kalkınma noktasında da başarılı bir görüntü sergilemiştir.  

1970’lerde Türkiye’nin yarısı, 1980’de ise Türkiye kadar bir ekonomik büyüklüğe sahip olan ülke, 

özellikle 1980li yıllardan sonra ciddi bir ekonomik büyüme başarısı göstermiştir.  Geçmişte 

demografik yapı ve iktisadi koşulları bakımından benzerliklerinden dolayı ülkemiz ile kıyaslanan 

Güney Kore, son yirmi beş yılda göstermiş olduğu büyük atılım ile gelişmekte olan ülke sınıfından 

gelişmiş ülke sınıfına yükselmiştir. Doğal kaynak bakımından avantajlı bir coğrafyada bulunmamasına 

rağmen Güney Kore’nin bu ekonomik başarısının sırrı analistlere göre eğitime ve Ar-Ge’ye yapılan 

yatırımların bir sonucu. 

2014 sonu itibariyle 525 milyar dolar ithalat yapan G. Kore buna karşılık 573 milyar dolar 

ihracat gerçekleştirerek 50 milyar dolara yakın dış ticaret fazlası elde etmiştir.  2014 yılı içerisinde 6,6 

milyar dolarlık ithalatımıza karşılık G. Kore’ye ancak 655 milyon dolarlık ürün satabildik. Bununla 

birlikte 2014 yılının tamamında 79 milyon dolarlık ev tekstili ithalatımıza karşılık 2 milyon dolar 

ihracat gerçekleşmiştir.  

Güney Kore,  iyi analiz edilip doğru ürünlerle pazara girildiği takdirde, satın alma gücü yüksek 

olan 50 milyonluk nüfusu ile kaliteli üretim yapan ev tekstili firmalarımız için ciddi başarı potansiyeli 

barındıran bir ihracat pazarı adayıdır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÜLKENİN KİMLİĞİ 
 
 
 

 Devletin Adı                                                                 Kore Cumhuriyeti  
 

 Başkent                                                                           Seul 
 
 

 Yüzölçümü  100.210 km² 
 

 Nüfusu 50.219.669  
 

 
 Dil                                                                                      Korece 

                                                               
 

 Para Birimi Güney Kore Wonu  
 
 
 

 Yönetim Biçimi Başkanlık Cumhuriyeti 
 
 

 Devlet Başkanı Park Geun-hye 

 

 Başbakan Lee Wan-koo 
 

 Büyük Kentler 

 Seul, Busan, Daegu, Incheon, Daejeon 

 Etnik Yapı  Kore etnik yapı bakımından son 

derece homojen bir ülkedir. Nüfusun tamamı Korelilerden oluşmaktadır. 2010 yılı 

sonu itibariyle ülkede ikamet eden yabancıların sayısı 1,1 milyondur. 

 
 Önemli Siyasi Partiler                                                  11 Nisan 2012 tarihinde yapılan 

parlamento seçimlerinde; 300 üyeli G. Kore Ulusal Meclisi’nde Saenuri Partisi 152, 

Demokrat Parti 127, Bağımsızlar 3, diğer partiler ise 18 sandalye kazanmıştır. 

 

 Üyesi Olduğu Başlıca Uluslararası Kuruluşlar;          

 UN (1991), WHO (1949), FAO (1949), UPU (1949), UNESCO (1950), ITU (1952), ICAO 
(1952), IMF (1955), IBRD (1955), IDA (1961), IFC (1964), MIGA (1988), ICSID (1967), 
WMO (1956), IMO (1962), UNIDO (1967), WIPO (1979), IFAD (1978), ILO (1991), 
UNWTO (1957), WTO (1995), IAEA (1957), CD (1996), ESCAP (1954), ECLAC (2007), 
UNCTAD (1965), OECD (1996), APEC (1989), ADB (1966), EBRD (1990), AfDF (1980), 
AfDB (1982), SEACEN (1990), SEANZA (1966), APDC (1982), IVI (1997), UNMCK (1959), 



ITC (1964), BIS (1997), WCO (1968), APO (1961), AALCO (1974), AARDO (1963), 
APPPC (1981), APPU (1961), APT (1979), IPU (1964), CAC (1970), Colombo Plan 
(1962), EROPA (1962), IBE (1962), IEC (1963), IBWM (1959), GEF (1994), ILZSG (1987), 
CFC (1982), ITCB (1984), OPCW (1997), AVRDC (1971), ICAC (1954), ICCAT (1970), 
ICCROM (1968), IMSO (1985), INTELSAT (1967), IOC (1961), IHO (1957), APFIC (1950), 
WECAFC (1974), CECAF (1968), IOFC (1967), IOTC (1996), ICSEAF (1981), NAFO 
(1993), CCAMLR (1985), OIML (1978), IWC (1978), PICES (1995), IOM (1988), IPC 
(1973), ISO (1993), UNIDROIT (1981), OIE (1953), IGC (1953), ITTO (1985), BIE (1987), 
ISA (1995), Wassenaar (1996), PCA (2000), IEA (2002), UPOV (2002), ACD (2002), IDB 
(2004), CICA (2006), IRRI (1991), ReCAAP ISC (2006), IOPC Funds (1998), CTBTO 
(1996), FFTC (1970), CCSBT (2001),ACD (2002), FSB (2009), BCBS (2009), ASEAN 
(Diyalog ortağı), OAS (gözlemci), PIF (ortak), SAARC (gözlemci) 
 

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri 

 

Özel kurumlar hafta içi 8:30-18:00 saatleri arası ve Cumartesi de 09:00-12:00 arası 

açıktır. Resmi kurumlar da aynı programa uymakla birlikte Kasım-Aralık arası 17.00’de 

kapanırlar. Bankalar hafta içi 09.30-16.30, Cumartesi 09.30-13.30 saatleri arası çalışır. 

 

Resmi tatiller; 

 

Tatil Tarih 

Yeni Yıl 1-2 Ocak 

Ay Takvimine göre Yeni Yıl Ocak veya Şubat 

Bağımsızlık Hareketi Günü 1 Mart 

Ağaç Günü 5 Niasn 

İşçi Bayramı 1 Mayıs 

Çocuk Bayramı 5 Mayıs 

Buda’nın doğum günü 24 Mayıs 

Anma günü 6 Haziran 

Anayasa günü 17 Haziran 

Bağımsızlık günü 15 Ağustos 

Ay Hasadı Bayramı 14-16 Ağustos 

Cumhuriyet Bayramı 3 Ekim 

Noel 25 Aralık 

 

Kaynak: Frommer's Korea 

 

 



TARİH 
 

Kore tarihi Kore kuruluş mitolojisine göre efsanevi Joseon'un MÖ 2333 Dangun tarafından 
kurulmasıyla başlıyor  (genellikle "Gojoseon" olarak da biliniyor, 14. yüzyılda kurulan başka bir 
hanedanla karıştırmamak için; önek Go- 'eski' veya 'önceki' demek). Gojoseon Kore Yarımadası'nın 
kuzeyini ve Mançurya'nın bazı bölgelerini kontrol altına alana kadar genişledi. Çin'in Han Hanedanı ile 
sayısız çatışmalar girdikten sonra, Gojoseon parçalandı ve Kore Proto-Üç Krallıkdönemine girdi. 

 
Ortak çağın yüzyıl başlarında, Buyeo, Okjeo, Dongye ve Samhan devletler birliği yarımadayı ve 
Mançurya'nın güney kısımlarını işgal etti. Bu devletlerin çöküşünden 
sonra Goguryeo, Baekje ve Silla gibi birçok çeşitli küçük devletler büyümeye başladı ve yarımadayı 
Kore'deki Üç Krallık adına kontrol etti. Üç Krallığın 676'daSilla altında birleşmesi sonucu Kore Kuzey 
Güney Devletleri Dönemine girdi, böylece Kore yarımadasının büyük kısmını Birleşik Silla'nın 
kontrolunun altındaydı, aynı zamanda Balhae Goguryeo'nun kuzey bölgelerinde başarılı bir şekilde 
bulunuyordu. Birleşik Silla döneminde şiir sanatı ve sanat teşvik edildi ve Budizm kültürü gelişti. Kore 
ve Çin arası ilişkiler bu dönem iyi kaldı. Ancak Birleşik Silla iç çekişmeler yüzünden zayıfladı ve 
Goryeo'ya 935'de teslim oldu. Silla'nin kuzeydeki komşusu Balhae bir devlet olarak Goguryeo'nun 
varisi olarak kuruldu. En yüksek döneminde, Balhae Mançurya'nın büyük bir kısmını ve Rusya'nın bazı 
bölgelerini kontrol etti. Balhae 926'daKitanlılar'ın elline düştü. 
 
Yarımada Goryeo İmparatoru Taejo Wang Geon tarafından 936'da birleşti. Aynı Silla gibi, Goryeo son 
derece kültürlü bir devletti ve 1377'de Jikji oluştu, dünya'nın hareketli en eski metal 
tipli matbaa makinesini kullanılarak. 13. yüzyıldaki Moğol istilaları Goryeo'yu güçsüzlendirdi. 30 yıl 
savaşın ardından, Goryeo Kore üzerindeki hâkimiyetini devam etti ama yine de Moğollara haraç ödedi 
ama bunun karşılığında Moğolların mütteffiki oldu. Moğol İmparatorluğunun çökmesinin ardından, 
Goryeo'yu ağır siyasi çekişmeler izledi ve Goryeo hanedanı general Yi Seong-gye tarafından yürütülen 
bir isyan sonucu 1388'de Joseon hanedanı ile değiştirildi. 
 
Kral Taejo Kore'nin yeni adını Gojoseon'nu göz ardı ederek "Joseon" olarak deklare etti ve başkenti 
Seul'a taşıdı. Joseon Hanedanının ilk 200 yıllı oldukça barışçıl geçti ve 14. yüzyılda Kral Büyük 
Sejong döneminde Hangıl'ın oluşmasını izledi, ayrıca Konfüçyüsçülük'un önemi arttı bu dönem 
ülkede. 
 

1592 ve 1598'de Kore Japonlar tarafından istila edildi. Toyotomi Hideyoshi askerleri komuta 
ediyordu ve Asya kıtasını Kore üzerinden işgal etmeyi planlıyordu ama büyük ihtimal Salih 
Ordusu tarafından ve Ming Hanedanı'nın yardımıyla geri püskürtüldü. Bu savaş'ta amiral Yi Sun-sin'in 
yükselmesine neden oldu ve onun ünlü kaplumbağ gemiside meşhur oldu. 1620'lerde ve 1630'larda 
Joseon Mançu istilasına uğradı, neticede Mançular bütün Çin'i feth etmişti. 

 
Başka bir dizi Mançurya'ya karşı savaşlardan sonra, Joseon yaklaşık 200 sene barış içinde kaldı. Kral 
Yeongjo ve Kral Jeongjo Joseon Hanedanlığına kültürel yenilikler getirdi. 
 
Ancak, sonraki seneler Joseon hanedanı aşırı bir şekilde Çin'e bağlıydı dış ilişkilerde ve dış dünyadaki 
izolasyonlarda. 19. yüzyıllın sırasında Kore izolasyon politikası yüzünden Münzevi krallık olarak 
adlandırıldı. Joseon Handenı kendisini Batılı Emperyalizm’den korumak için bu adımı attı, ancak 
sonunda zorunlu bir şekilde kendisini ticaretten dolayı dünyaya açtı.Birinci Çin-Japon Savaşı ve Rus-
Japon Savaşı ardından Kore Japon egemenliği altına girdi (1910-1945). İkinci Dünya Savaşının 
sonunda, Japonlar Sovyet ve Amerikan güçlerine teslim oldu, bunlar Kore'nin kuzeyini ve güneyini 
işgal etmişlerdi. 
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Bölündükten sonra  
 

1943'de Kahire Deklarasyonu esnasında yapılan ilk plana göre birleşik bir Kore planı 
kararlaştırılmıştı, Sovyetler Birliği ve ABD arasında tırmanan Soğuk Savaş husumeti yüzünden Kore 
yarımadasında iki ayrı hükümetin kurulmasına neden oldu. Her biri kendi ideolojileri ile Kore'nin 
bölünmesine yol açtı. Böylece Kore, 1948 tarihinde bölündü ve iki devlet kendi siyasi idareleri ile 
oluştu. Kuzey Kore'de eski Japon karşıtı gerilla ve komünist eylemci Kim Il-sung Sovyetlerin desteği ile 
güç kazandı ve Güney Kore'de sürgünde olan ve sağcı Koreli siyasi lider Syngman Rhee Güney 
Kore'nin cumhurbaşkanı olarak göreve geçti. 

 
25 Haziran 1950'de Kuzey Kore, Güney Kore'yi işgal etmeye kalktı ve bu da Kore Savaşını 

kıvılcımladı. Bu savaş Soğuk Savaş döneminin ilk en büyük çatışmasıydı. Aynı zamanda Sovyetler 
Birliği Birleşmiş Milletler'i boykot etti ve bu da veto haklarının yitirmelerine yol açtı. Üstün Kuzey Kore 
kuvvetlerinin bütün ülkeyi birleştireceği belli olunca Sovyetler Birliği'nin veto hakkını kaybetmesi ile 
Birleşmiş Milletler böylece iç savaşa müdahale etme imkânı buldu. Sovyetler Birliği ve Çin, Kuzey 
Kore'yi her anlamda destekledi. Daha sonraki seneler Çin ordusundan milyonlarca asker Kuzey 
Kore'ye askeri anlamda destek olmak için savaşa katıldı. İki tarafta oluşan bu büyük gelişmelerden 
sonra ve sivil Kore halkının hem güneyde hem kuzeyde gördüğü büyük kayıplardan sonra savaş 
sonunda bir çıkmaza ulaştı. 1953 senesinde ateşkes sağlandı; ama bu ateşkes hiçbir zaman Güney 
Kore ve Kuzey Kore tarafından imzalanmadı. Böylece yarımada iki ülke arasındaki orijinal sınır 
yakınlarında askerden arındırılmış bölge adında ikiye bölündü. Barış antlaşması iki devlet arasında 
imzalanmadı. Bu teknik olarak iki ülkenin bugünde hâlâ savaş halinde bulunduklarını gösteriyor. Kore 
savaşı neticesinde en az 2,5 milyon insan hayatını kaybetti.  

 
1960'da bir öğrenci ayaklanması sonucu otokratik cumhurbaşkanı Syngman Rhee istifa etmek 

zorunda kaldı. Bu istifadan sonra Güney Kore siyasi istikrarsızlık bir döneme girdi, zayıf ve etkisiz 
hükümete karşı general Park Chung-hee Syngman Rhee'nin istifasından bir sene sonraaskeri bir 
darbe yaptı. Park cumhurbaşkanlığı görevine geçti ve bu görevi 1979'a kadar devam etti 
bir suikastte uğrayana kadar. Park Chung-hee döneminde Kore'de hızlı ihracata dayalı ekonomik bir 
büyüme sağladı ama ayrıca Güney Kore'ye siyasi ağır baskılarda bu dönemde yoğundu. Park ağır bir 
şekilde acımasız askeri diktatör olarak eleştiriliyordu, Kore ekonomisinin onun görevi süresince 
önemli ölçüde gelişmiş olmasına rağmen. 

 
Park'a düzenlenen suikasten sonraki seneler ülkede önemli siyasi telaşlar olmasına neden oldu, eski 
bastırılmış muhaleft liderleri birden oluşan siyasi boşlukta cumhurbaşkanı olmak için kampanyalar 
başlattı. 1979'da 12 Aralık darbesi Chun Doo-hwan tarafından Choi Kyu Hah'nın geçici hükümetine 
yapıldı. Choi Kyu Hah o sıralar geçici cumhurbaşkanıydı ve Park hükümeti sırasında başbakanlık 
görevini yürütüyordu, Chun darbeden sonra çeşitli önlemler alarak iktidara yükseldi, ayrıca Chun 
geniş bir sıkıyönetim alarak üniversiteleri kapattı, siyasi faaliyetleri yasakladı ve basını kısıtladı. 17 
Mayıs tarihinde cumhurbaşkanı görevine geçtikten sonra Güney Kore'nin genelinde protestolar 
başladı, çünkü halk demokrasi talep ediyordu, özellikle Gvangju şehrinde protestoların yoğun 
olmasıyla, Chun bu şehre özel kuvvetler gönderdi Gvangju Demokratikleşme Hareketi'ni şiddetle 
bastırmak için.  
 

Chun ve hükümeti Kore'yi 1987'ye kadar despot bir idare altına aldı, ta ki Seul Ulusal 
Üniversitesine giden bir üniversitelinin işkenceyle öldürülene kadar. 10 Haziran'da Katolik Rahipler 
Adalet Derneği bu olayı halka taşadı, bu da ülke çapında büyük gösterilere neden oldu. Sonunda, 
Chun'un partisi Demokratik Adalet Partisi ve parti lideri Roh Tae-woo 29 Haziran Bildirgesini ilan etti, 
bu bildirgede cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi ön görülüyordu. Roh seçimi az 
bir farkla muhalefet liderleri Kim Dae-Jung ve Kim Young-Sam karşı kazandı. 
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1988'de Seul'da 1988 Yaz Olimpiyatları düzenlendi. Güney Kore 1996'da da Ekonomik Kalkınma ve 
İşbirliği Örgütü'ne üye oldu. Devlet 1997 Doğu Asya Mali Krizinde olumsuz etkilendi, ama yine de ülke 
bu krizden çabuk kurtulabildi ve ekonomisini büyütmeye devam etti, yavaş da olsa. 
 
Haziran 2000'de cumhurbaşkanı Kim Dae-Jung'un Güneş Politikası angajmanı, Kuzey Kore'nin 
başkenti Pyongyang'da Inter-Kore Zirvesi'nin düzenlenmesine neden oldu. Bir sene sonra Kim Güney 
Kore ve Doğu Asya'da demokrasi ve insan hakları için yaptığı çalışmalar ve özellikle Kuzey Kore'yle 
barış ve uzlaşma çabaları için Nobel Barış Ödülü'ne laik görüldü. 2002 senesinde, Güney Kore ve 
Japonya ortaklaşa işbirliği içerisinde 2002 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı, ancak 
sonrasında Liancourt Kayalıklarıüzerindeki egemenlik iddiaları yüzünden (Kore'de Dokdo olarak 
anılıyor ve Japonya'da Takeshima olarak) Japonya ve Güney Kore'nin ilişkileri kötüleşti. Bu olay 
medyada Liancourt Kayalıkları Krizi olarak anıldı. 
 

 
SİYASİ YAPI 

  
Birçok demokratik devlet gibi, Güney Kore'nin yönetme şekli üç ayağa bölünüyor: Yürütme 

erki, Yargı ve Yasama organı.Güney Kore'nin yürütme ve yasama organları ulusal düzeyde başlıca 
görev yürütüyor, gerçi yasama organındaki çeşitli bakanlıklarda yerel seviyedede görevlerini 
gerçekleştirebilliyor. Yerel hükümetler yarı-özerktir ve kendilerine ait yasama ve yürütme organları 
vardır. Yargı organı görevini hem ulusal hem yerel düzeyde yürütüyor. Güney Kore anayasal bir 
demokrasiye sahiptir. Güney Kore'nin hükümet yapısı Kore Cumhuriyeti Anayasası tarafından 
belirlenir. Bu belge cumhuriyetin 1948 yıllında ilan edildikten sonra birkaç kez revize edildi. Bu 
revizelere rağmen anayasa birçok özelliklerini koruya bildi, sadece kısa süreli İkinci Güney Kore 
Cumhuriyeti döneminde hariç, ülke her zaman başkanlık sistemine dayalı bir şekilde bağımsız bir icra 
kurulu başkanı ile yönetildi. Güney Kore'de seçimler ilk defa doğrudan 1948'de gerçekleştirildi. Güney 
Kore tarihinde birçok kez 1960'lardan başlayan ve 1980'lere kadar uzanan askeri diktatörlükler ve 
darbeler yaşamış olsa da, o günden bu güne ülke başarılı liberal bir demokrasiye sahip. The World 
Factbook bugünlerde Güney Kore demokrasisini "tamamen işleyen modern bir demokrasi" olarak 
tanımlıyor. 

 
Yasama görevini üzerine alan Güney Kore Parlamentosu'nun 299 üyesi vardır. Meclis üyeleri 4 

yıl için halk tarafından seçilirler. Cumhurbaşkanının meclisi feshetmek yetkisi vardır. 
 
Güney Kore'de başkanlık sistemi hakimdir. 1972 Anayasasıyla yürütme görevi, Ulusal 

Konferans tarafından beş yıl için seçilen Cumhurbaşkanına verilmiştir. Ülkede Cumhurbaşkanı 
yürütmenin başıdır ve beş yıl için halk tarafından seçilir. Yürütmeyle ilgili kararların tamamı 
Cumhurbaşkanının kontrolündedir. Cumhurbaşkanlığına aday olacak kişi eğer herhangi bir siyasi 
kimliğe sahipse (parti üyeliği veya milletvekilliği gibi) seçimlerden en az bir yıl önce bu görevinden 
istifa etmek zorundadır. 

 
Güney Kore’de Cumhurbaşkanı meclis tarafından içinden veya dışından bir kişi Başbakan 

adayı olarak gösterilmekte ve bu kişinin adaylığının açıklanmasından sonra en fazla 20 gün içinde 
parlamentoda bir oturum yapılarak Başbakan adayının oylanması gerekmektedir. Bu oylamada 
parlamento üyelerinin en az yarısının hazır bulunması ve adayın Başbakan olabilmesi için geçerli 
oyların salt çoğunluğunu alması gerekmektedir. 

 
Güney Kore’de Başkanlık sistemi olduğundan yani yürütmenin Cumhurbaşkanında olması 

nedeniyle Başbakanın yönetimdeki rolü zayıf kalmaktadır. Başbakan, daha çok Meclis ve 
Cumhurbaşkanı arasında bir köprü görevi görmektedir. 
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Son Cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Seçimleri % 51.6 
oy oranıyla iktidardaki Saenuri Partisi’nin adayı Bayan Park Geun-hye kazanmıştır. Güney Kore’nin ilk 
kadın Cumhurbaşkanı olan Park, 25 Şubat 2013 tarihinde göreve başlamıştır. 

 

 
COĞRAFYA 

 
Fiziki Yapı 
 
               Güney Kore’nin güney ve batı kıyıları çok girintili ve çıkıntılıdır. Birçok yarımada ve küçük 
adalarla çevrilmiştir. Bu kısımlarda, Pusan ve İnchon en önemli limanlarındandır. Doğu bölümü dağlık 
olmasına rağmen, batı bölümü geniş alanlar, ovalar ve tepelerle kaplıdır. Doğu bölümünde tabii 
limanlar da yoktur. Genellikle dağlıktır. Fakat dağlar yüksek değildir. En yüksek dağı, 1915 m ile Chiri 
San Dağıdır. Önemli nehirleri arasında Naktong, Han ve İnchon ırmakları sayılabilir. 
 
İklimi 
 
                 Güney Kore’nin iklimi, kışın karalardan esen soğuk rüzgarların etkisindedir. Kışın ülkede kar 
nadiren yağarken yağmur görülmez. Güneşli ve açık bir hava olmasına karşın ayaz nedeniyle hava 
sıcaklığı çok düşer. 
 
                 Ülke yazları Pasifik’ten esen sıcak ve nemli muson rüzgarlarının etkisi altına girer. Yıllık yağış 
ortalaması 1270 mm’dir. Güneyde Eylül ayında ülke genelinde ise Temmuz ayında sık sık tayfunlar 
görülür. Temmuz ayı bütün ülkede çok yağışlı geçer. 
 
                 Ülkenin yüzey şekilleri iklimi etkiler. Muson rüzgarları sayesinde bitki örtüsü arasında 
tropikal bitkiler de yer alır. Ülkede en düşük sıcaklık ortalaması -25 °C, en yüksek sıcaklık ise 38 °C’dir. 
Ülkede tüm yıl boyunca gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkları çok düşüktür. 
 
Doğal Kaynaklar 
 
                Eskiden ormanlarla kaplı olan ülkede denetimsiz kesim, yangın, hastalık ve savaş yüzünden 
ormanlar kalmamıştır. Kore Savaşından sonra devlet başkanının emri ile geniş alanlarda çam 
ormanları oluşturulmuştur. Ayrıca bambu ağacı yönünden de zenginliğe sahiptir. 
 
 Maden bakımından zengin sayılmaz. Fakat tungsten üretiminde önde gelen ülkelerdendir. 
Ayrıca kömür, demir, flor, grafit, altın, bakır ve kurşun az miktarda çıkarılır. 
 
Nüfus ve Sosyal Hayat 
 
               Dünyada etnik ve dil açısından en fazla homojen bir yapıya sahip ülke Güney Kore'dir.[kaynak 
belirtilmeli] Azınlık olarak sadece küçük bir Çin topluluğu vardır. Koreliler Mançurya'da yüzyıllar 
boyunca yaşamışlardır. Geçmişteki politik, ekonomik ve sosyal istikrarsızlıklar birçok Güney Koreli’nin 
başta ABD ve Kanada'ya göç etmesine neden olmuştur. Kaliforniya’da önemli derecede Koreli 
yaşamaktadır. Koreli Amerikalıların sayısının bir milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Şu 
anda Güney Kore'den gerçekleşen göç ve ülkeye gelenlerin sayısı hemen hemen birbirine eşittir. 
 
               Nüfus artış oranı da 1950'lerde % 3'den daha fazla iken bu oran 2005 yılında % 0.38'lere 
kadar gerilemiştir. Bunun sebebi de insanların daha az çocuk sahibi olma isteklerinden 
kaynaklanmaktadır. 1960 yılından itibaren hızlı bir kentleşme ve kırsal alanlardan şehirlere doğru bir 
göç dalgası başlamıştır. 



 Nüfus 2013 yılı rakamlarına göre 50,219,669’dur. Hızlı nüfus artışı bir zamanlar ciddi bir 
sosyal problem olmasına rağmen, başarılı aile planlaması kampanyaları ile doğum oranı 
düşürülmüştür. 

 Şu anda nüfusun % 85'i şehirlerde yaşamaktadır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra 4 milyondan 
fazla bir nüfus Kuzey taraftan Güney’e geçiş yapmıştır. Bu aniden meydana gelen nüfus artışı Güney 
Kore'den gerçekleşen göçlerle birlikte dengelenmiştir. Güney Kore'nin ekonomisini geliştirmesi ve 
politik istikrara kavuşması ise 1990 yıllarının ortalarını bulmuştur. 

Güney Kore'de yaklaşık olarak 378.000 yabancı işçi bulunduğu ve bunun % 52'sinin yasal 
olmayan yollardan çalışmakta olduğu ifade edilmektedir. Bu işgücünün büyük bir kısmı Güney Asya 
ülkelerinden gelmektedir. Yabancı işçilerin büyük bir çoğunluğu Hindistan, Sri Lanka, Myanmar, 
Filipinler ve Sovyetler Birliği ülkelerinden gelmektedir. Nijerya'dan da çok sayıda işçi ülkede 
çalışmaktadır. 

En büyük şehir, başşehir Seul’dür. Kore, Çin ile Japonya arasında bir köprü olmasına rağmen, 
kendilerine has bir kültür geliştirmiştir. Köylerde yaşayan Koreliler, yüzyıllar önceki gibi giyinir ve 
yaşarlar. Şehirlerde yaşayanlar ise batı dünyasının etkisindedirler. 

Halkın büyük kesimi Konfüçyüsçülük ve Budizm inancındadırlar. %25 kadar Hıristiyan vardır. 
Halk seküler yaşamı benimsemiştir. Halkın kullandığı ve resmi dili Korece'dir. 

 
Eğitimi: Eğitim 6-12 yaş arasında mecburi ve ücretsizdir. Ülkede okur-yazar oranı % 92’dir. 

Güney Kore’de 197 üniversite ile 222 yüksek okul vardır. 
 
Ayrıca film ve dizi sektörü çok gelişmiştir. Dünya genelinde Kore dizileri izlenmektedir. 
 
 

EKONOMİK YAPI 
 
 

Son otuz yılda dünyanın en hızlı büyüyen ve gelişen ekonomileri arasında yer alan G. Kore, 
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) desteği ve ekonomik alanda gerçekleştirilen reformlar sayesinde 
1997-1998 Asya Krizi’ni kısa sürede atlatarak 2000’li yılların başında yeniden istikrara kavuşmuştur. 
Söz konusu kriz nedeniyle 1998 yılında 7,607 Dolar’a gerileyen kişi başına düşen milli gelir 2010 
yılında 20,500 Dolar’a yükselmiştir.  
 
              2000 yılından itibaren her yıl ortalama % 4, 7 büyüyen Kore ekonomisi, 2008 yılında ABD’de 
başlayan ve etkileri yılsonunda tüm dünyada hissedilmeye başlanan finansal krizin etkilerinden 
kurtulamamıştır. Ekonomisinin %55’i ihracata dayalı G. Kore küresel ekonomik krizin yaralarını 2009 
yılının ortalarından itibaren sarmaya başlamıştır.  
 
              G. Kore, 2010 yılında güçlü bir ekonomik performans göstermiştir. Küresel ekonomik kriz 
nedeniyle 2008 ve 2009'da sırasıyla 928 ve 833 milyar Dolar olarak gerçekleşen G. Kore GSYİH'si 2010 
yılında 1 trilyon Dolar'a, 2011 yılında 1,1 milyar Dolar’a ulaşmıştır. 2008 yılında %2,3; 2009 yılında ise 
ancak %0,2 büyüyen ekonomi, 2010 yılında sıçrama yaparak %6,1 oranında büyüme 
gerçekleştirmiştir. 2011 yılı büyümesi % 3, 6 iken 2012 yılı büyümesi %2 oranında kalmıştır.  
 
              Dünya Bankası’nın sıralamasına göre reel rakamlarla dünyanın 15. büyük ekonomisi olan 
Güney Kore, iş yapma kolaylığı bakımından da 8. sırada bulunmaktadır. 

 
 
 
 
 



Ücretler 
 
G.Kore’de işgücü maliyetleri 1987’den itibaren artış göstermiştir. Bugün Malezya, Endonezya 

Filipinler ve Tayland’ın yanı sıra Vietnam ve Çin gibi ülkeler G.Kore’den daha ucuz işgücüne 
sahiptirler. Hatta bir Avrupa ülkesi olarak Polonya dahi işgücü maliyetinde G.Kore’den daha ucuzdur. 
Birçok ayakkabı üreticisi fabrikalarını G. Kore’den başka ülkelere taşımış durumdadırlar. Tekstil 
sektörü ise üst tüketim grubunun moda ve marka gibi oluşumlarına bağlı olarak gelecekte ne şekil 
alacağı belli olacaktır. Artık G.Kore’de sadece ucuz iş gücüne dayalı montaj yeterli üretim koşullarını 
bulamamaktadır. Yüksek katma değerli ürünlerden elektronik, taşıma ekipmanları ve yüksek 
üretkenliği olan ürünler ancak yaşama şansı bulabilmektedirler. 
 

 
Ülkedeki Serbest Bölgeler (Özel Ekonomik Bölgeler) 

 
Ülkede 6 adet serbest bölge olup, bunların üçü (Incheon, Busan-Jinhae, Gwangyang) 2003 

yılında faaliyete başlamış olup, daha sonra 2008 yılında Sarı Deniz, Saemangeum ve Daegu-
Gyeongbuk bölgeleri eklenmiştir. Yerel idareye bağlı çalışan bu bölgeler özerk yönetim birimleri olup, 
yine yatırım yapacak firmalara vergi indirimi, gümrük muafiyeti ve destek hizmetleri (emlak, okul vb. 
konularda danışmanlık) sağlanmaktadır. 

 
 

Yatırımlara Sağlanan Teşvikler 
 

G. Kore ekonomisine olan katkılarından dolayı Kore Hükümeti yabancı yatırımcılara çeşitli 
teşvikler sağlamaktadır. Bu teşviklerden faydalanmak için yatırımın ileri teknoloji içermesi veya 
yatırımın yabancı yatırım veya serbest bölgede olması gerekmektedir. 
Bu teşvikleriden birisi konumunda bulunan vergi muafiyeti uygulaması, yatırımın büyüklüğü ve 
çeşidine bağlı olarak 5-7 yıl arası değişmektedir. Yine yatırım esnasında gerçekleştirilen ithalat için üç 
yıl süreyle gümrük vergilerinden muaflık tanınmaktadır. Bir başka teşvik de yabancı yatırımcılara 
tanınan hibe uygulaması olup, toplam yatırım bedelinin %5’i kadar hibe sağlanabilmektedir. Bu 
hibeden faydalanabilmek için minimum yatırım tutarı 10 milyon $ olarak belirlenmiştir. Yine Ar-Ge 
faaliyetleri konusunda çalışma yapan firmalar da bu uygulamadan faydalanabilmektedir. Özel sanayi 
bölgeleri de düşük kira bedelleri veya bedelsiz yatırımcıya tahsis edilmektedir 
Bunların dışında ar-ge konusunda çalışacak firmalar için hükümet çalışanların maaşlarının belirli bir 
bölümünü karşılamakta olup, yine insan kaynakları konusunda uzman kuruluşlar şirketin personel 
ihtiyaçlarının karşılanması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. 
 
 
Oturma ve Çalışma İzinleri 
 
2005 yılı itibariyle, Yabancı yatırımcılara yönelik kalıcı oturma izni (F-5) verilmekte olup, bu izni 
alabilmek için çeşitli miktarlarda yatırım, daha önce onaylanmış vize (D-8) ve Koreli vatandaşlarının 
istihdamının sağlanmış olması gerekmektedir. 
 
Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü 
 

Ülkeye yabancı yatırımlar son on yılda önemli artış göstermiş ve G. Kore ekonomisi içinde 
önemli bir yer kaplamaya başlamıştır. G. Kore hükümeti de özellikle önümüzdeki dönemde 
büyüyeceği tahmin edilen alanları tespit etmiş olup ve 17 sektör belirlemiştir. Yine yabancı 
sermayenin ülkede başarılı olabilmesi için bir sorumluluk sistemi geliştirilmiş olup, konu ile her birime 
belirli bir sorumluluk yüklenmiştir. Bu birimler de Başbakanlığa bağlı bir kuruluş konumunda bulunan 
Yabancı Sermaye Komitesi’ne belirli aralıklarla hesap vermektedir. Bunun dışında, yine yabancı 



sermaye yatırımı esnasında çıkan sorunların çözümünde, Hükümete bağlı birimler de sorunların 
çözümü amacıyla aktif olarak görev almakta, ekonomik bölgelerin geliştirilmesi yönünde çeşitli 
çalışmalar yapmakta, altı yapı hizmetlerini geliştirilmesinde katkıda bulunmaktadırlar. 
Güney Kore’ye gerçekleştirilen doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2008 yılına göre, % 1,9 düşüşle 
11,48 milyar ABD Doları olarak kaydedilmiştir. ABD ve Japonya’dan gerçekleşen doğru dan yabancı 
sermaye yatırımları sırasıyla % 11,9 ve % 35,9 artarken AB’den gelen yabancı sermaye yatırımları % 
16,4 azalmıştır. Diğer taraftan, 2009 yılı Haziran ayı itibariyle 19,5 milyar ABD Dolarını bulan Güney 
Kore’nin yurt dışındaki doğrudan yatırımlarından en büyük payı, Çin, ABD, Hong Kong ve Vietnam 
almaktadır. 
 
 
 

Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar 
(milyar dolar) 

2010 2011 2012 2013 

9,5 9,7 9,5 12,2 

 
 
 

 
 

SEKTÖRLER 
 

Sanayi 
 

Sanayileşme 1962 yılında, o dönemin başkanı Park Chung-hee yönetimi tarafından yürürlüğe 
konan ilk beş yıllık kalkınma planı ile başlatılmıştır. Bu dönemin öncesinde sanayinin GSYİH içindeki 
payı oldukça düşük olup, 1961 yılına gelindiğinde bu değer kişi başına 90 ABD doları şeklinde 
gerçekleşmiştir. Fakat bu dönemin ardından 1963-1978 yılları arasında sanayi üretimi yılda ortalama 
%16,9 oranında artış göstermiştir. Sanayileşme G.Kore’de diğer gelişmekte olan ülkelerdeki merkezi 
yönetimli ülkelerden oldukça farklı gelişmiştir. 

 
İkame yolu ile ülkede kumaş ve tekstil ürünleri özellikle ihracat odaklı olarak oldukça hızlı gelişme 
imkanı bulmuş, 1962 yılındaki kumaş üretimi 1 milyon metrekareden 1990 yılında 3 milyar metre 
kareye yükselmiştir. Ucuz işgücü kullanılan montaj sanayiinde de benzer bir hızlı gelişme kaydedilerek 
1963 yılındaki 158000 adetlik radyo üretimi 1976 yılında 6.7 milyon adete ve 1986 yılında da 9 milyon 
adete ulaşmıştır. Renkli televizyon üretimi siyah-beyaz televizyonların üretiminden 6 yıl sonra 
başlamış ve 1975 yılında başlayan üretim kısa bir süre içinde artış göstererek 1988 yılında 10 milyon 
adete ulaşmıştır. Bu değer 1996 yılında en üst seviyeye çıkarak 21.5 milyon adet olarak 
gerçekleşmiştir. 

 
Elektronik hesap makinası üretimi de 1975 yılında başlatılmıştır. G.Kore'de ayrıca 1968 

yılından beri yapılmakta olan buzdolabı üretimi de mevcuttur. Bunlara ek olarak 1980 yılından beri 
fotoğraf makinası ve 1982 yılından beri yapılan kaset kayıt cihazları ve mikrodalga fırın üretimi de 
bulunmaktadır. Bir diğer önemli imalat sanayisi de 1970 yılında ortaya çıkan çelik üretimidir. Bu tarihe 
kadar çelik üretimi hurdaların yeniden çelik haline getirilmesi şeklinde devam etmekteydi. 

 
G.Kore Dünya Bankası ile oldukça yakın çalışmakta ve öneriler çerçevesinde hareket etmeye 

çalışmaktadır. Çelik üretiminde Pohang Demir Çelik (Posco) firmasının varoluşunda bu tavsiyelerin 
önemli yer teşkil ettiğine inanılmaktadır. Burada diğer bir önemli rol de Japonya’nın kendi 
ekonomisinin istikrarı için G.Kore'deki üretimi desteklemek ve ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla 
Posco’ya yatırım yapmış olması olarak gösterilmektedir. Bu sayede G.Kore’de Posco ile birlikte diğer 



çelik fabrikalarındaki üretim de birlikte düşünüldüğünde G.Kore’nin ABD, Japonya ve Çin ile birlikte 
dünyanın en büyük üreticileri arasında yer aldığı belirtilmektedir. Taşıt aracı üretiminde de G.Kore 
farklı bir yol izleyip ihracat odaklı imalatı ikame etmiş ve K.Amerika pazarını hedef pazar olarak 
değerlendirmiştir. Fakat o dönemki yönetimin de etkisi ile birçok ikameci yaklaşımın aksine ithal 
ikamesinde rekabeti sınırlayan çeşitli koruma politika gibi sınırlamalara da maruz kalmıştır. Böylece 
Hyundai Motor 1980’li yıllar boyunca ülkedeki üretime hakim konumda tek firma olmuştur. Kia ve 
Daewoo ancak 1980’li yılların sonlarında piyasaya girebilmişlerdir. 

 
1998 yılındaki durgunluk haricinde sektörde iç piyasadaki talebe bağlı olarak patlama şeklinde 

büyüme gerçekleşmiştir. 2005 yılında 3,4 milyon binek otomobil üretilmiştir. 1990 yılında bu rakam 
935271 düzeyinde idi. 1998 yılındaki ekonomik durgunluk nedeni ile ilerleyen yıllarda sektörde 
önemli değişiklikler olmuştur. Bağımsız araç üretimleri son bulmuş ve yabancı araç ithalatı 
büyümüştür.Örneğin 1998’in sonlarında Hyundai, Kia ve ona bağlı Asian Motors firmasının satın alınıp 
piyasadan çekilmesi ile piyasanın kontrolünü elde etmiştir. 2000 yılının başlarında Fransız Renault 
batmış olan Samsung Motors’u satın almış ve yerli sanayii satın alan ilk yabancı firma olmuştur. 
Daewoo da bu krizde alıcı bulmuş ve General Motors tarafından satın alınmıştır. Daha sonra Alman 
Daimler Benz şirketi Hyundai Motors’un hisselerinin %15’ini satın almış olmakla birlikte 2004 yılında 
tekrar satmıştır. Çin’in önde gelen üreticilerinden Shangai Automotive Ocak 2005’te G.Kore’de küçük 
bir üretici olan Sangyong Motors’u satın almıştır. 

 
Bütün bu gelişmelere rağmen G.Kore sermaye mallarında hala dışa bağlı konumdadır. 

Samsung Elektronik ve diğer elektronik üreticisi şirketler elektronik chip yapımı ve pazarlamasında 
ABD ve Japonya’yı daha fazla üretim ve satışla geride bırakmış olmalarına rağmen halen bu ürünlerin 
makinalarını yapabilecek durumda değillerdir. Sermaye malları ithalatı toplam ithalat içinde %40 
oranında bir yere sahip olup, bu yapı 1990 yılından beri bu şekilde devam etmektedir. 

 
Madencilik 

 
G. Kore dünyada kadmiyum, çinko ve çelik alanlarında önemli bir üretici konumunda 

bulunmakta olup, yine Asya Pasifik bölgesinin çimento, rafine bakır, pirofilit ve zeolitte önemli 
kaynaklara sahip bulunmaktadır. 

 
Kömür, doğalgaz ve ham petrol alanlarında ithalatçı konumunda buluan G. Kore, bakır 

konsantreleri,demir, kurşun, çinko ve nikel oksit sinteri de ithal etmektedir. 
 
2009 yılında bizmut, bakır, feldspat, altın, kurşun ve mika üretimi artarken, kadmiyum, kaolin, 

grafit, pik demir ve kum (cam kumu dahil) üretimi düşmüştür. 
 

İnşaat 
 

İnşaat sektöründe önceki yıllarda altyapı ve fabrika binalarının yapılmasına ağırlık verilmiştir. 
Hızlı nüfus artışı ve artan talebe rağmen konut inşaatlarına verilen önem ihtiyacın gerisinde kalmıştır. 
Ancak bu durum 1980’li yıllarda yönetimin politikası ve ekonomik büyüme ve buna bağlı artan gelir 
düzeyi nedeniyle değişmeye başlamıştır. Böylelikle 1973-82 yılları arasında 196000 adet yıllık konut 
yapımı 

1983-87 yılları arasında yıllık ortalama 196000 adete çıkmıştır. İlerleyen yıllarda daha da hızlı 
artış gözlenmiş ve 1988-94 yılları arasında bu rakam yıllık ortalama 576000 adete yükselmiş, 1990 
yılında da en üst seviye olan 750000 adet/yıl değerine ulaşılmıştır. Bu yıl içinde yapılan inşaatlar 
arasında konutun payı %70 civarında gerçekleşmiş ve 1970 yılındaki tablonun tersi yaşanmıştır. İnşaat 
sektöründeki patlama 1990’lı yıllarda yönetimin mevcut sanayii koruma amaçlı olarak şirketlerin 
pozisyonunu dondurup yeni inşaat şirketleri için iznin durdurulması yaklaşımı konusundaki tutumunu 
da yumuşatması ile daha da artmış ve yeni firmaların da sektöre dahil olması sağlanmıştır. Böylece 



1988 yılında 468 olan şirket sayısı 1994 yılında 2651’e yükselmiştir. Bu durumda malzeme ve işgücü 
konusunda yetersizlik de ortaya çıkmış ve bu durumda kullanılan yakıtta da enflasyon baskısı 
doğmuştur. böylece kaçınılmaz olarak inşaat ve bununla ilgili sektörlerde özellikle çelik üretiminde 
1996’nın sonları ve 1997’nin başlarında ekonomik yavaşlama ortaya çıkmıştır. Çelik sektörü de 
oldukça kötü etkilenmiştir. Ancak 1998-99 yılları çelik üreticileri için durağan bir süreç olmakla birlikte 
ardından hızlı toparlanma dönemi yaşanmıştır. Toparlanma sürecinde alınan bazı tedbirler ve inşaat 
alanı büyüklüklerinde artışlar spekülatif etki yarattığından bunun için de ayrıca tedbirler getirilmiştir. 
 
 
Turizm 
 

Hizmet sektörüne dayanan G. Kore ekonomisi turist sayısını artırmaya yönelik çeşitli tanıtım 
faaliyetlerine başlamıştır. Söz konusu tanıtım faaliyetleri sonucu gelen turist sayısı yıldan yıla düzenli 
bir artış göstermiştir. Bununla birlikte ekonomik büyümeye paralel olarak yurtdışına giden turist sayısı 
da artış göstermiştir. Ekonomik kriz sonucu 2008 yılından itibaren Kore’li turistler seyahat 
harcamalarını kısmaya başlamış olup, bu çerçevede 2009 yılında yurt dışına çıkan turist sayısında 
önemli bir azalma meydana gelmiştir. Ancak ülke ekonomisinin kriz sonrası normale dönmesiyle turist 
sayısı tekrar kriz öncesi seviyelerine ulaşmıştır. 

 
 
 
 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gelen 
Turist 
Sayısı 

6.448.240 6.890.841 7.817.533 8.797.658 9.794.796 11.140.028 12.175.550 

Giden 
Turist 
Sayısı 

13.324.977 11.996.094 9.494.111 12.488.364 12.693.733 13.736.976 14.846.485 

Kaynak: kto.visitkorea.org.kr 
 
 
Enerji 
 

G. Kore enerji tüketiminde dışarıya bağımlı durumdadır. Ülkenin sınırlı iç kaynaklarına ilave 
olarak, kalabalık nüfusu ve gelişmiş sanayisi enerjiye olan ihtiyacı artırmaktadır. Güney Kore enerji 
ihtiyacının yaklaşık % 97’sini ithal etmektedir. Özellikle petrol ürünleri genel ithalat içinde ciddi bir 
paya sahiptir. 

 
 Özellikle 1979’daki petrol krizi sonrası bu bağımlılığın ne kadar pahalıya mal olduğu 

anlaşılmıştır. Hızla artan otomobil sayısı ise petrole bağımlılığı iyice artırmıştır. Hükümet bu noktada 
alternatif enerji kaynaklarına yönelmektedir. Özellikle elektrik üretiminde nükleer enerji ve hidro 
elektrik kapasitesini artırarak elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. 2009 yılında 20 
adet nükleer santral faaliyette olup, 6 adeti de inşaat aşamasındadır. G. Kore LNG (sıvılaştırılmış doğal 
gaz) ithalatında dünyada ikinci sıradadır ve bu ithalatın büyük kısmını Endonezya ve Malezya’dan 
yapmaktadır. LNG talebinin yüksek ısı üretim değeri ve çevre temizliği nedeniyle gelecek yıllarda 
artması beklenmektedir. 

 
 
 



Enerjide dışa bağımlılığın azaltılabilmesi bağlamında, alternatif kaynak arayışı sürmektedir. 
Özellikle elektrik üretiminde nükleer enerji ve hidro elektrik santrallardan yararlanılmaktadır. Güney 
Kore hükümeti nucleer enerji konusunu stratejik öncelikli konular arasında değerlendirmekte ve 
üretim kapasitesini 2020 yılına kadar %56 arttırmayı planlamaktadır. Ülkedeki 20 nükleer santral 
elektrik ihtiyacının yaklaşık %40’ını karşılamaktadır. Bu oran Fransa’da %80, Japonya’da %35 ve 
ABD’de %20 seviyelerindedir. 

 
 
 

Gemi Yat ve İnşaat Sanayisi 
 
Güney Kore Tersaneler Birliğine bağlı 9 adet tersane bulunmaktadır. Bunlar; Hyundai Heavy 

Industries, Samsung Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Hyundai Samho 
Heavy Industries, Hyundai Mipo Dockyard, Hanjin Heavy Industries & Construction, STX Shipbuilding, 
Shina Shipbuilding ve Daesun Shipbuilding & Engineering. 

Güney Kore tersaneleri aldığı siparişlerle dünya sıralamasında 2. sırada bulunmaktadır. 1993 
yılında 36.000 seviyesinde olan Güney Kore gemi inşaatı istihdamı günümüzde 80.000 seviyesini 
aşmıştır. 

Gemi yan sanayinde lider ülkeler Japonya, Almanya, Güney Kore ve Birleşik Krallık’tır. 
Özellikle, ana makine fiyatlarında Güney Kore tersaneleri diğer ülkelere göre daha düşük fiyatlar ile 
ana makine alabilmektedir. Güney Kore’de ana makine üreticileri HHI ve HSD dünyanın en büyük 
makine üreticileri arasında yer almakta olup bu yüksek üretim değerleri Güney Kore fiyatlarının düşük 
olmasını temin etmektedir. 
 

DIŞ TİCARET 
 

 
Mal ticaretinin yönü; son yıllarda eski Doğu Avrupa ülkeleri ile gelişmekte olan ülkelerin 

dünya pazarlarının genişlemesine yol açmış olması nedeniyle, önemli ölçüde değişmiştir. Bu 
değişimlerin en büyük etkisi Güney Kore’nin Çin ile ticaret bağlarının gelişmesinde gözlenmiştir. Çin 
2003 yılında Güney Kore’nin en önemli pazarı konumuna gelerek ABD’nin önüne geçmiş ve 2004 
yılında daha da büyümüştür. Çin aynı zamanda ithal ürünlerin de önemli kaynaklarından biri 
konumunda olup 2007 yılında Japonya’yı geride bırakarak Güney Kore’nin en önemli ithalat yaptığı 
kaynak ülke konumunagelmiştir. Ayrıca ASEAN (Association of South-East Asian Nations) üyesi 
ülkelerdeki pazarlar da giderek büyümekte ve daha önem kazanmaktadır. Aşağıdaki tablolarda 
ülkenin son 3 yıldaki ithalat-ihracat ve dış ticaret bilgileri sunulmaktadır. 

 
 

Güney Kore’nin Son 3 yıllık İthalat Rakamları ve En Çok İthalata Yaptığı İlk 5 Ülke 
 

ABD Doları (Bin)     

İhracatçı  Ülkeler 2012 2013 2014 

Dünya 519.575.597 515.572.970 525.563.837 

Çin 80.782.203 83.051.450 90.072.159 

Japonya 64.362.822 60.029.173 53.775.979 

ABD 43.652.459 41.762.164 45.532.370 

Suudi Arabistan 39.707.051 37.665.214 36.724.136 

Katar 25.504.675 25.873.843 25.727.899 

Kaynak: ITC  
 



Güney Kore’nin Son 3 Yıllık İhracat Rakamları ve ilk 5 ihracat Pazarı 
 

ABD Doları (Bin)    

İthalatçı Ülkeler 2012 2013 2014 

Dünya 547.854.448 559.618.559 573.091.134 

Çin 134.322.396 145.869.498 145.327.744 

ABD 58.806.901 62.326.903 70.597.707 

Japonya 38.795.946 34.662.219 32.247.849 

Hong Kong, Çin 32.605.233 27.756.046 27.275.518 

Singapur 22.887.916 22.289.025 23.905.656 

Kaynak: ITC 
 
 
 
 Güney Kore’nin Son 3 Yıllık Dış Ticaret Dengesi 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABD Doları (Bin) G.Kore İthalata Konu Olan İlk 10 Ürün Grubu 

Ürün Kodu Ürün Etiketi 2013 2014 2015 

27 

 Mineral yakıtlar, 
mineral yağlar ve 
bunların 
damıtılmasından   
elde edilen ürünler 

186.191.050 180.432.793 175.719.552 

85 
Elektrikli Makine ve 
Cihazlar 

66.864.997 72.273.717 75.055.783 

84 

 Nükleer reaktörler, 
kazanlar, 
makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler 

46.424.171 47.449.514 48.795.680 

72 Demir ve Çelik 23.822.003 20.369.660 21.957.438 

90 

 Optik alet ve 
cihazlar, fotoğraf, 
sinema, ölçü, 
kontrol, ayar alet 
ve cihazları, tıbbi 
veya cerrahi alet ve 
cihazlar; bunların 
aksam,  parça ve 
aksesuarı 

18.608.272 17.235.283 17.835.565 

26  Metal cevherleri, 18.915.134 16.618.082 16.775.923 

    
      (Milyar Dolar) 

2012 2013 2014 

28 44 48 



cüruf ve kül 

29 Organik kimyasallar 14.353.633 14.381.568 14.320.417 

87 

 Motorlu kara 
taşıtları, traktörler, 
bisikletler, 
motosikletler ve 
diğer kara taşıtları; 
bunların aksam, 
parça ve aksesuarı 

9.347.245 10.484.487 13.314.103 

39 
Plastikler ve 
mamülleri 

10.885.917 10.615.390 10.715.504 

73 
 Demir veya 
çelikten eşya  

7.802.535 8.514.948 8.904.770 

Kaynak: ITC 
 
 
 
                                                                                                                                                                                   

ABD Doları 
(Bin) 

G.Kore İhracatına Konu Olan İlk 10 Ürün Grubu 

Ürün Kodu Ürün Etiketi 2012 2013 2014 

85 Elerktrik ve  Elektronik Ekipmanları 119.084.386 135.497.123 138.234.071 

87 

Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların 
aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve 
kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus 
cihazlar; televizyon görüntü ve 
seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen 
görüntü ve sesin tekrar verilmesine 
mahsus cihazlar 

70.074.094 72.771.813 73.343.530 

84 
Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, 
mekanik cihazlar ve  aletler; bunların 
aksam ve parçala 

58.979.883 59.318.363 63.051.130 

27 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
bunların damıtılmasından  elde edilen 
ürünler; bitümenli maddeler; mineral 
mumlar 

57.492.603 54.112.787 52.670.787 

89 
Hava taşıtl Hava taşıtları, uzay taşıtları 
ve bunların aksam ve parçalar. Gemiler 
ve suda yüzen taşıt ve araçlar. 

37.828.429 35.869.754 38.339.918 

90 

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, 
ölçü, kontrol, ayar alet  ve cihazları, tıbbi 
veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların 
aksam,  parça ve aksesuarı 

37.611.611 35.943.226 35.901.300 

39 Plastikler ve Mamülleri 28.381.150 31.172.468 31.835.781 

29 Organik Kimyasal Ürünler 23.284.736 24.856.006 24.398.046 

72 Demir ve Çelik 25.375.017 22.269.931 23.958.185 

73 Demir veya Çelikten Eşya 12.467.431 11.179.899 12.658.965 

 
Kaynak: ITC 
 



                                                                                                                                                                                                      
              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. 
 
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 arzeden 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 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 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 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 edilen 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 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 



• 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 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. 

 
 

GÜNEYKORE-TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİ 
 

Türkiye Güney Kore dış ticareti büyüklük olarak potansiyelinin altında bir gelişme  
göstermektedir ve Türkiye Güney Kore ile dış ticarette yıllar itibariyle artan miktarda açık  
vermektedir. Türkiye’nin Güney Kore’ye ihracatı 2013 yılında sadece 469 milyar dolar  
olmuştur ve ihracat sınırlı ölçüde artmaktadır. Güney Kore’den ithalat ise daha hızlı  
artmakta olup 2013 yılında 6,1 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye, 2013 yılında Güney Kore ile dış  
ticarette 5,62 milyar ; 2014 yılında ise 6 milyar dolar açık vermiştir. 

Türkiye’nin Güney Kore’ye ihracatının toplam ihracat içindeki payı sadece yüzde 0.31’dir. 
İthalatın payı ise yüzde 2.42’dir. Güney Kore’nin Türkiye’ye ihracatının toplam ihracat içindeki payı ise 
yüzde 1.01’dir. Türkiye’den ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise sadece yüzde 0.13’dür. Türkiye ile 
Güney Kore arasındaki dış ticaret potansiyelin oldukça altında gerçekleşmektir. Türkiye’nin Güney 
Kore’ye ihracatında en önemli ürünü mineral yağlar ve yakıtlar oluşturulmaktadır. Kazanlar ve 
makineler, eczacılık ürünleri, metal cevherleri ve elektrikli makine ve cihazlar diğer ürünlerdir.                       
Türkiye’nin Güney Kore’den ithalatında ise elektrikli makine ve cihazlar ile kazanlar ve makineler ilk iki 
sırayı almaktadır. Plastik mamulleri, motorlu kara taşıtları, demir çelik, kauçuk ve eşya, organik 
kimyasal ürünler, optik aletler, demiryolu taşıtları ve sentetik suni filamentler diğer ürünlerdir. 

 
 

Türkiye ile Güney Kore arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 
 

 Türkiye ile Güney Kore arasındaki en önemli ekonomik ve ticari anlaşma 2012 yılında 
imzalanan ve 2013 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması’dır. Serbest Ticaret Anlaşması 
ikili ticareti ve Türkiye’nin ihracatını orta ve uzun vadede arttıracak en önemli araç konumundadır. 1 
Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe giren Çerçeve Anlaşma ve Mal Ticareti Anlaşmaları Türkiye’nin 
aleyhine seyreden dış ticaret açığının daha dengeli bir yapıya kavuşturulmasına katkı sağlayacaktır. 
Türkiye ile Güney Kore arasındaki STA, mevcut haliyle “Çerçeve Anlaşma” ve “Mal Ticareti Anlaşması” 
olmak üzere iki Anlaşma’dan oluşmaktadır. “Çerçeve Anlaşma” hizmet ticareti ve yatırımlar 
konusunda başlanacak müzakereleri takvime bağlamaktadır. Anlaşma uyarınca, Türkiye ve Güney 
Kore, Mal Ticareti Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde bu konuda 
müzakerelere başlayacaklardır. Bu çerçevede müzakereler 2013 yazında başlamıştır. “Mal Ticareti 
Anlaşması” ile Türkiye ve Güney Kore arasında karşılıklı sağlanacak pazar açılımının esasları 
belirlenmektedir. Bu çerçevede, taraflar 10 yılın sonunda tüm tarife 5 satırlarının %90’ında gümrük 
vergilerini sıfırlayacaklardır. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1 Mayıs 2013 tarihinde toplam tarife satırı 
bakımından, Kore tarafı gümrük vergilerinin %80’ini, ülkemiz %65’ini sıfırlamıştır. Sanayi ürünlerinin 
tamamında en fazla 7 yılın sonunda tüm vergilerin karşılıklı sıfırlanması tamamlanacak olup; tarım 
ürünlerinin %52’sinde 10 yılın sonunda gümrük vergileri kaldırılacaktır. Türkiye ile Güney Kore 



arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın bu hükümleri çerçevesinde inşaat malzemesi ürünlerinin 
ticaretinde de 7 yılın sonunda gümrük vergisi oranları sıfıra inmiş olacaktır. Böylece inşaat malzemesi 
ticareti karşılıklı olarak daha hızlı artacaktır. Hizmet ticareti konusunda başlayan müzakerelerin içinde 
Müteahhitlik hizmetleri de bulunmaktadır. Bu müzakereler sonucu her iki ülke de Müteahhitlik 
hizmetlerinin sunumunda karşılıklı olarak serbestiye gidebileceklerdir. Bu da karşılıklı olarak 
Müteahhitlik hizmetlerinin artmasına olanak sağlayacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EV TEKSTİLİNDE TÜRKİYE’YE UYGULADIĞI GÜMRÜK TARİFELERİ 
GTİP TARİFE GTİP TARİFE GTİP TARİFE GTİP TARİFE GTİP TARİFE 

540741 8% 540821 8% 580211 8% 610791 13% 630240 13% 

540742 8% 540822 8% 580219 8% 610799 13% 630251 13% 

540743 8% 540823 8% 580220 8% 610891 13% 630253 13% 

540744 8% 540824 8% 580410 13% 610892 13% 630259 13% 

540751 8% 540831 8% 580421 13% 610899 13% 630260 13% 

540752 8% 540832 8% 580429 13% 620791 13% 630291 13% 

540753 8% 540833 8% 580430 13% 620799 13% 630293 13% 

540754 8% 540834 8% 580500 8% 620891 13% 630299 13% 

540761 8% 580110 13% 580810 8% 620892 13% 630312 13% 

540769 8% 580121 13% 580890 8% 620899 13% 630319 13% 

540771 8% 580122 13% 581010 13% 630110 10% 630391 13% 

540772 8% 580123 13% 581091 13% 630120 10% 630392 13% 

540773 8% 580124 - 581092 13% 630130 10% 630399 13% 

540774 8% 580125 - 581099 13% 630140 10% 630411 13% 

540781 8% 580126 13% 600531 10% 630190 10% 630419 13% 

540782 8% 580131 13% 600532 10% 630210 13% 630491 13% 

540783 8% 580132 13% 600533 10% 630221 13% 630492 13% 

540784 8% 580133 13% 600534 10% 630222 13% 630493 13% 

540791 8% 580134 - 600631 10% 630229 13% 630499 13% 

540792 8% 580135 - 600632 10% 630231 13% 630710 10% 

540793 8% 580136 13% 600633 10% 630232 13% 940430 8% 

540794 8% 580190 13% 600634 10% 630239 13% 940490 8% 

 
En düşük gümrük tarifesi: 8% 
En yüksek gümrük tarifesi: 13% 
Ortalama gümrük tarifesi: 10, 8 
 

 
 
 
 

 



Türkiye- G. Kore Ticaret İstatistikleri 
 

        ABD Doları (Bin) 

Ürün 
Kodu 

Ürün Etiketi 
Türkiye'nin G.Kore'ye İhracatı 

2012 2013 2014 

TOPLAM Bütün Ürünler 672.311 691.856 655.285 

84 
Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, 
mekanik cihazlar ve  aletler; bunların 
aksam ve parçaları 

86.351 85.911 92.754 

30 Eczacılık Ürünleri 4.595 81.402 87.997 

27 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
bunların damıtılmasından  elde edilen 
ürünler; bitümenli maddeler; mineral 
mumlar. 

308.284 182.903 63.680 

26 Metal cevherleri, cüruf ve kül 5.509 26.125 45.768 

85 

Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların 
aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve 
kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus 
cihazlar; televizyon görüntü ve 
seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen 
görüntü ve sesin tekrar verilmesine 
mahsus cihazlar ve bunların aksam, 
parça ve aksesuarı 

21.983 30.284 32.387 

62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 27.778 27.205 28.626 

61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 19.158 22.234 27.291 

76 Aluminyum ve aluminyumdan eşya 2.038 9.268 22.761 

28 

Anorganik kimyasallar; kıymetli 
metallerin, radyoaktif elementlerin; 
nadir toprak metallerinin ve 
izotoplarının organik veya anorganik 
bileşikleri 

14.827 14.151 18.795 

72 Demir ve Çelik 4.091 9.621 16.197 

 Kaynak: ITC 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ABD Doları (Bin) 

           Kaynak: ITC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ürün 
Kodu 

Ürün Etiketi 
Türkiye'nin G. Kore'den İthalatı 

2012 2013 2014 

TOPLAM Bütün Ürünler 4.551.618 5.657.826 6.667.545 

39 Plastikler ve mamulleri 564.708 953.343 1.242.336 

84 
Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, 
mekanik cihazlar ve  aletler; bunların 
aksam ve parçaları 

998.987 1.199.036 1.103.893 

90 

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, 
ölçü, kontrol, ayar alet  ve cihazları, tıbbi 
veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların 
aksam,  parça ve aksesuarı 

255.288 526.990 820.519 

72 Demir ve Çelik 304.518 446.083 694.890 

87 

Motorlu kara taşıtları, traktörler, 
bisikletler, motosikletler ve  diğer kara 
taşıtları; bunların aksam, parça ve 
aksesuarı 

724.173 649.192 650.527 

85 Elektrik ve Elektronik Ekipmanlar 277.099 389.431 541.740 

29 Organik Kimyasal Ürünler 69.621 197.979 381.663 

40 Kauçuk ve Kauçuktan Eşya 168.768 182.173 179.380 

54 
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve 
benzeri sentetik ve suni dokumaya 
elverişli maddeler. 

131.676 134.837 165.875 

73 Demir veya çelikten eşya 143.183 120.613 131.984 



GÜNEY KORE EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ 
  
 

Güney Kore’nin Ev Tekstili İthalatı Rakamları ve İlk 10 Tedarikçisi 

      ABD Doları (Bin) 

      İhracatçı Ülke 2012 2013 2014 

       Dünya 685.477 745.604 815.386 

1. Çin 441.326 483.127 528.761 

2. Vietnam 60.705 73.348 73.963 

3. Japonya 43.172 34.642 37.895 

4. ABD 14.360 14.840 21.441 

5. Endonezya 16.492 16.036 21.379 

6. İtalya 17.626 14.788 19.014 

7. Almanya 11.107 11.390 18.959 

8. Hindistan 5.840 1.1291 1.1638 

9. Tayvan 10.849 11.502 10.662 

10. Macaristan 5.395 7.410 7.576 

       16. Türkiye 1.845 2.214 2.711 

  
 
 
 
 

Güney Kore’nin Ev Tekstili İhracat Rakamları ve İlk 10 İhracat Pazarı 

        ABD Doları ( Bin)    

        İthalatçı Ülke 2012 2013 2014 

        Dünya 3.767.901 3.740.499 3.765.470 

11. Vietnam 501.344 632.755 725.000 

12. Çin 777.683 730.334 638.172 

13. Birleşik Arap Emirlikleri 247.386 249.534 284.032 

14. Endonezya 274.508 261.193 283.361 

15. ABD 260.991 254.237 241.615 

16. Hong Kong 200.834 192.720 187.211 

17. Suudi Arabistan 263.732 207.766 184.531 

18. Türkiye 47.067 53.999 78.230 

19. Japonya 85.773 81.131 78.176 

20. Filipinler  78.291 70.376 76.812 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABD Doları (Bin)  

Ürün 
Kodu 

Ürün Etiketi Türkiye'nin G.Kore’den Ev Tekstili 
İthalatı 

2012 2013 2014 

TOPLAM Bütün Ürünler 5.660.092 6.088.318 7.548.311 

 EV TEKSTIL 51.563 54.775 79.261 

540761 Diğer dokunmuş men (tekstürize 
edilmemiş poliester=>%85) 

13.061 13.361 26.184 

540822 Dokumalar (%85 ve fazla suni lif 
içeren;boyanmış) 

13.256 17.147 18.351 

540752 Diğer dokunmuş men; boyanmış, 
tekstürize poliester=>%85 

2.920 2.148 8.495 

600632   Diğer örme mensucat (sentetik liften, 
boyanmış) 

3.784 8.591 8.412 

540769 Dokumalar (tekstrüze edilmiş poliester 
elyafı >% 85) 

4.158 3.172 4.163 

540821 Diğer dokunmuş mens; suni fil.şerit, 
vb.=>%85 

599 196 2.854 

600631 Diğer örme mensucat (sentetik liften) 1.409 1.021 2.018 

540832 Diğer dokunmuş mensucat; boyanmış 1.078 636 1.072 

581092   Sentetik-suni lifden işlemeler 766 628 950 

630710 Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik bezleri 1.301 1.278 950 

600532   Çözgü tipi örgülü diğer mensucat 
(sentetik, boyanmış) 

764 1.207 902 

600634   Diğer örme mensucat (sentetik liften, 
baskılı) 

1.355 910 856 

600534   Çözgü tipi örgülü diğer mensucat 
(sentetik, baskılı) 

708 1.150 536 

540753  Diğer dokunmuş men; renkli 
ipliklerden, tekstürize poliester=>%85  

377 684 498 

540742   Diğer dokunmuş men; diğer, boyanmış, 
naylon/poliamid=>%85 

635 447 423 

580421 Makinede yapılmış dantelalar;sentetik-
suni lifden 

61 27 406 

600633 Diğer örme mensucat (sentetik liften, 
farklı renkteki iplikten) 

26 906 299 

540772 Diğer dokunmuş men; boyanmış, 
sentetik fil=>%85 

551 240 296 

540754  Diğer dokunmuş men; baskılı, tekstürize 
poliester=>%85 

764 319 281 



540744 Diğer dokunmuş men; baskılı, 
naylon/diğer poliamid=>%85 

0 99 160 

540751 Diğer dokunmuş men; tekstürize 
poliester=>%85 

1.949 145 132 

540741 Diğer dokunmuş men; diğer, naylon, 
poliamid=>%85 

1 0 125 

540831   Diğer dokunmuş mensucat 0 6 96 

580410  Tüller (diğer file mensucat) 76 41 92 

540782 Diğer dokunmuş mens; boyanmış, 
sent.fil.<%85, pamuk karışık 

81 29 84 

600531   Çözgü tipi örgülü diğer mensucat 
(sentetik,  ağırtılmış/ağırtılmamış) 

89 67 80 

540823  Dokumalar (%85 ve fazla suni iplik 
içeren; renkli iplikten) 

185 26 78 

630293 Tuvalet ve mutfak bezleri (sentetik/suni 
lifden) 

50 14 68 

580429 Makinede yapılmış dantelalar;diğer 
maddeden 

3 0 67 

580810 Kordon, saçak, ponpon, işlenmemiş 
şeritçi eşyası; parça halinde 

0 68 67 

540824 Diğ dokuma mensucat; baskılı, suni 
filament şerit vb.=>%85 

0 0 54 

600533  Çözgü tipi örgülü diğer mensucat 
(sentetik, farklı renkteki iplikten) 

32 50 54 

540792 Diğer dokunmuş men; boyanmış, 
sentetik filament ipliğinden 

4 3 51 

540793 Diğer dokunmuş mens; renkli 
ipliklerden, sentetik filament ipliğinden 

12 0 25 

581099  Dokumaya elverişli diğer maddeden 
işlemeler 

0 0 13 

580133 Dokunmuş mensucat (suni/sen liften, 
atkı iplikli diğer kadife ve  pelüş) 

8 0 12 

940490 Şilte, yorgan, yastık, puf, diz-ayak 
örtüleri, minderler vb. 

134 48 12 

540781   Diğer dokunmuş mens; sent.fil.<%85, 
pamuk karışık 

0 0 11 

630399 Perde, iç stor, perde ve yatak farbalaları 
[(dokunur diğer maddeden  (diğer 
hallerde)] 

0 10 11 

540784 Diğer dokunmuş men (baskılı 
ipliklerden, sent.fil.<%85, pamuk  
karışık) 

0 0 6 

580132 Dokunmuş mensucat (suni/sen liften, 
kesilmiş atkı iplikli (fitilli)kadife ve pelüş) 

1 1 5 



540794  Diğer dokunmuş mens; baskılı, sentetik 
filament ipliğinden 

53 38 4 

540791 Diğer dokunmuş men; sentetik filament 
ipliğinden 

0 0 3 

630140 Battaniye ve diz battaniyesi (sentetik 
lifden) elektrikli hariç 

666 2 2 

580131 Dokunmuş mensucat (suni/sen liften, 
kesilmemiş atkı iplikli kadife ve pelüş). 

0 0 1 

580890 Kordon, saçak, ponpon, işlenmemiş 
şeritçi eşyası 

0 0 1 

630260 Tuvalet ve mutfak bezleri [pamuktan 
(havlu mensucattan)] 

0 0 1 

540743  Diğer dokunmuş men; diğer, renkli 
ipliklerden,  naylon/poliamid=>%85 

17 0 0 

540771 Diğer dokunmuş men; diğer, diğer 
sentetik filemant =>%85 

0 0 0 

540773 Diğer dokunmuş men; renkli ipliklerden, 
sentetik fil=>%85 

32 0 0 

540774 Diğer dokunmuş mensucat; baskılı, 
sentetik filamensucatt=>%85 

5 0 0 

540783 Diğer dokunmuş men (renkli ipliklerden, 
sent.fil.<%85, pamuk  karışık) 

35 5 0 

540833 Diğer dokunmuş mensucat; renkli 
ipliklerden 

22 10 0 

540834 Diğer dokunmuş mensucat; baskılı 0 7 0 

580110 Dokunmuş mensucat (yün/ince kıldan) 0 0 0 

580121 Dokunmuş mensucat (pamuktan, 
kesilmemiş atkı iplikli kadife,  pelüş, 
fasoneli) 

0 0 0 

580122  Dokunmuş mensucat (pamuklu, 
kesilmiş atkı iplikli (fitilli) kadife ve  
pelüş) 

0 0 0 

580123 Dokunmuş mensucat (pamuklu, atkı 
iplikli diğer kadife ve pelüş) 

0 0 0 

580126 Dokunmuş tırtıl mensucat (pamuklu) 0 0 0 

580136 Dokunmuş tırtıl mensucat (sentetik/suni 
liften) 

0 0 0 

580190 Diğer dokumaya elverişli maddeden 
kadife, pelüş, vb.mensucat 

0 0 0 

580211 Havlu cinsi bukleli mensucat (pamuktan, 
ağartılmamış) 

0 0 0 

580219 Havlu cinsi bukleli mensucat (pamuktan, 
diğer) 

0 0 0 

580220 Havlu cinsi bukleli mensucat (dokumaya 
elverişli maddelerden) 

0 0 0 

580430 Dantela; el işi, dokunmuş/örme hariç 0 0 0 

580500 Duvar halısı; el dokuması/iğne işlemesi 0 0 0 



581010 Kimyasal işlemeler-zemin dokuması 
kesilerek çıkarılmış işleme 

3 0 0 

581091   Pamuktan işlemeler (parça, şerit-
motifler) 

8 30 0 

610791 Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece 
giyim eşyası; pamuktan  (örme) 

0 0 0 

610799 Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece 
giyim eşyası; dokunabilir  diğer 
maddeden (örme) 

0 0 0 

610891 Kadın/kız çocuk için diğer iç ve gece 
giyim eşyası; pamuktan  (örme) 

0 0 0 

610892 Kadın/kız çocuk için diğer iç ve gece 
giyim eşyası; sentetik/suni lif.  (örme) 

0 0 0 

610899  Kadın/kız çocuk için diğer iç ve gece 
giyim eşyası; dokunabilir  diğer 
maddeden (örme) 

0 0 0 

620791 Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece 
giyim eşyası; pamuktan 

0 0 0 

620799 Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece 
giyim eşyası; dokunur diğer  maddeden 

0 0 0 

620891 Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası; 
pamuktan 

2 0 0 

620892 Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim, 
sentetik/suni lifden 

0 0 0 

620899 Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası; 
dokunabilir diğer  maddeden 

6 2 0 

630110 Battaniye (elektrikli) 0 0 0 

630120  Battaniye (yün/ince kıldan) (elektrili 
hariç) 

0 0 0 

630130 Battaniye (pamuktan) elektrili hariç 0 1 0 

630190 Diğer battaniye ve diz battaniyeleri 
elektrikli hariç 

506 0 0 

630240 Masa örtüleri (örme) 0 0 0 

630251   Masa örtüleri [pamuktan (diğer 
hallerde)] 

0 0 0 

630253 Masa örtüleri [sentetik/suni elyaftan 
(diğer hallerde)] 

0 0 0 

630259 Masa örtüleri [dokunabilir diğer 
maddeden (diğer hallerde)] 

0 0 0 

630291   Tuvalet ve mutfak bezleri (pamuktan) 5 1 0 

630299 Tuvalet ve mutfak bezleri (dokunabilir 
diğer maddeden ) 

0 0 0 

630312 Perde ve iç stor, perde ve yatak 
farbalaları [(sentetik lifden (örme) 

3 2 0 

630319 Perde ve iç stor, perde ve yatak 
farbalaları [(dokunur diğer  
maddelerden (örme)] 

0 0 0 

630391 Perde ve iç stor, perde ve yatak 
farbalaları [(pamuktan (diğer  hallerde)] 

0 0 0 



630392 Perde, iç stor, perde ve yatak farbalaları 
[(sentetik lifden (diğer  hallerde)] 

0 1 0 

630411 Yatak örtüleri (örme) 0 0 0 

630419 Yatak örtüleri (diğer hallerde) 1 0 0 

630491 Diğer mefruşat eşyası [(örme) diğer 
maddelerden] 

0 1 0 

630492 Diğer mefruşat eşyası [(örülmemiş) 
pamuktan] 

0 0 0 

630493 Diğer mefruşat eşyası [(örülmemiş) 
sentetik lifden] 

0 0 0 

630499 Diğer mefruşat eşyası [(örülmemiş) 
dokunabilir diğer maddeden ] 

1 0 0 

940430 Uyku tulumları 0 0  

630210 Yatak çarşafı (örme) 0 0 0 

630221 Yatak çarşafı [(pamuktan (baskılı)] 0 0 0 

630222 Yatak çarşafı (sentetik/suni lifden (baskıl
ı)] 

0 0 0 

630229 Yatak çarşafı (dokunabilir diğer madde 
(baskılı)] 

0 0 0 

630231 Yatak çarşafı (pamuktan, diğer 
hallerde)] 

0 0 0 

630232 Yatak çarşafı (sentetik/suni lifden (diğer 
hallerde)] 

0 0 0 

630239 Yatak çarşafı (dokunabilir diğer madde 
(diğer hallerde)] 

0 0 0 

 
 
 
 

ABD Doları (Bin) 

KOD Ürün Etiketi Türkiye'nin G. Kore'ye Ev 
Tekstili İhracatı 

2012 2013 2014 

TOPLAM BÜTÜN ÜRÜNLER 528008 460050 470733 

  EV TEKSTIL 1539 1674 1999 

540761 Diğer dokunmuş men (tekstürize 
edilmemiş poliester=>%85) 

272 284 425 

540753  Diğer dokunmuş men; renkli 
ipliklerden, tekstürize poliester=>%85 

164 215 243 

600532  Çözgü tipi örgülü diğer mensucat 
(sentetik, boyanmış) 

71 111 199 

540752 Diğer dokunmuş men; boyanmış, 
tekstürize poliester=>%85 

161 227 149 

581092 Sentetik-suni lifden işlemeler 128 118 140 

580133 Dokunmuş mensucat (suni/sen liften, 
atkı iplikli diğer kadife ve  pelüş) 

5 49 120 

540793  Diğer dokunmuş mens; renkli 
ipliklerden, sentetik filament ipliğinden 

124 103 97 



600631 Diğer örme mensucat (sentetik liften) 66 0 95 

630260 Tuvalet ve mutfak bezleri [pamuktan 
(havlu mensucattan)] 

61 15 88 

540769 Dokumalar (tekstrüze edilmiş poliester 
elyafı >% 85) 

190 184 76 

580810 Kordon, saçak, ponpon, işlenmemiş 
şeritçi eşyası; parça halinde 

38 70 50 

540792 Diğer dokunmuş men; boyanmış, 
sentetik filament ipliğinden 

31 6 46 

540832 Diğer dokunmuş mensucat; boyanmış 69 5 30 

630392 Perde, iç stor, perde ve yatak farbalaları 
[(sentetik lifden (diğer  hallerde)] 

0 0 25 

580421 Makinede yapılmış dantelalar;sentetik-
suni lifden 

0 7 24 

540782   Diğer dokunmuş mens; boyanmış, 
sent.fil.<%85, pamuk karışık 

15 19 21 

581010   Kimyasal işlemeler-zemin dokuması 
kesilerek çıkarılmış işleme 

4 5 18 

540773 Diğer dokunmuş men; renkli ipliklerden, 
sentetik fil=>%85 

12 0 17 

580136 Dokunmuş tırtıl mensucat (sentetik/suni 
liften) 

13 22 17 

600634   Diğer örme mensucat (sentetik liften, 
baskılı) 

0 4 15 

630312   Perde ve iç stor, perde ve yatak 
farbalaları [(sentetik lifden (örme)] 

13 22 12 

540772 Diğer dokunmuş men; boyanmış, 
sentetik fil=>%85 

31 20 11 

600531 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat 
(sentetik,  ağırtılmış/ağırtılmamış) 

0 4 11 

540822 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat 
(sentetik,  ağırtılmış/ağırtılmamış) 

5 2 10 

580410 Tüller (diğer file mensucat) 0 2 10 

600632 Diğer örme mensucat (sentetik liften, 
boyanmış) 

15 19 9 

540754 Diğer dokunmuş men; baskılı, tekstürize 
poliester=>%85 

0 0 8 

940490 Şilte, yorgan, yastık, puf, diz-ayak 
örtüleri, minderler vb. 

1 2 7 

580890  Kordon, saçak, ponpon, işlenmemiş 
şeritçi eşyası 

4 12 4 

630399 Perde, iç stor, perde ve yatak farbalaları 
[(dokunur diğer maddeden  (diğer 

hallerde)] 

0 0 4 

630499 Diğer mefruşat eşyası [(örülmemiş) 
dokunabilir diğer maddeden ] 

2 4 4 

540743  Diğer dokunmuş men; diğer, renkli 
ipliklerden,  naylon/poliamid=>%85 

10 10 2 

540751 Diğer dokunmuş men; tekstürize 6 0 2 



poliester=>%85 

540783 Diğer dokunmuş men (renkli ipliklerden, 
sent.fil.<%85, pamuk  karışık) 

8 22 2 

540833 Diğer dokunmuş mensucat; renkli 
ipliklerden 

0 0 2 

540834 Diğer dokunmuş mensucat; baskılı 0 4 2 

620892 Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim, 
sentetik/suni lifden 

1 0 2 

630299 Tuvalet ve mutfak bezleri (dokunabilir 
diğer maddeden ) 

0 0 1 

630492 Diğer mefruşat eşyası [(örülmemiş) 
pamuktan] 

0 0 1 

540741 Diğer dokunmuş men; diğer, naylon, 
poliamid=>%85 

0 0 0 

540742 Diğer dokunmuş men; diğer, boyanmış, 
naylon/poliamid=>%85 

0 0 0 

540744   Diğer dokunmuş men; baskılı, 
naylon/diğer poliamid=>%85 

0 0 0 

540771 Diğer dokunmuş men; diğer, diğer 
sentetik filemant =>%85 

0 0 0 

540774 Diğer dokunmuş mensucat; baskılı, 
sentetik filamensucatt=>%85 

0 0 0 

540781 Diğer dokunmuş mens; sent.fil.<%85, 
pamuk karışık 

0 0 0 

540784 Diğer dokunmuş men (baskılı 
ipliklerden, sent.fil.<%85, pamuk  

karışık) 

0 0 0 

540791 Diğer dokunmuş men; sentetik filament 
ipliğinden 

0 2 0 

540794 Diğer dokunmuş mens; baskılı, sentetik 
filament ipliğinden 

0 0 0 

540821 Diğer dokunmuş mens; suni fil.şerit, 
vb.=>%85 

0 0 0 

540823 Dokumalar (%85 ve fazla suni iplik 
içeren; renkli iplikten) 

0 0 0 

540824 Diğ dokuma mensucat; baskılı, suni 
filament şerit vb.=>%85 

0 1 0 

540831 Diğer dokunmuş mensucat 0 0 0 

580110 Dokunmuş mensucat (yün/ince kıldan) 0 3 0 

580121 Dokunmuş mensucat (pamuktan, 
kesilmemiş atkı iplikli kadife,  pelüş, 

fasoneli) 

0 0 0 

580122 Dokunmuş mensucat (pamuklu, kesilmiş 
atkı iplikli (fitilli) kadife ve  pelüş) 

0 0 0 

580123 Dokunmuş mensucat (pamuklu, 
atkıiplikli diğer kadife ve pelüş) 

0 0 0 

580126  Dokunmuş tırtıl mensucat (pamuklu) 0 0 0 

580131 Dokunmuş mensucat (suni/sen liften, 
kesilmemiş atkı iplikli kadife  ve pelüş) 

0 0 0 



580132 Dokunmuş mensucat (suni/sen liften, 
kesilmiş atkı iplikli (fitilli)kadife ve pelüş) 

0 0 0 

580190 Diğer dokumaya elverişli maddeden 
kadife, pelüş, vb.mensucat 

0 0 0 

580211   Havlu cinsi bukleli mensucat 
(pamuktan, ağartılmamış) 

0 0 0 

580219 Havlu cinsi bukleli mensucat (pamuktan, 
diğer) 

0 0 0 

580220 Havlu cinsi bukleli mensucat (dokumaya 
elverişli maddelerden) 

0 0 0 

580429 Makinede yapılmış dantelalar;diğer 
maddeden 

1 22 0 

580430 Dantela; el işi, dokunmuş/örme hariç 0 0 0 

580500 Duvar halısı; el dokuması/iğne işlemesi 0 0 0 

581091 Pamuktan işlemeler (parça, şerit-
motifler) 

0 0 0 

581099 Dokumaya elverişli diğer maddeden 
işlemeler 

0 0 0 

600533 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat 
(sentetik, farklı renkteki iplikten) 

0 0 0 

600534 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat 
(sentetik, baskılı) 

0 0 0 

600633 Diğer örme mensucat (sentetik liften, 
farklı renkteki iplikten) 

8 12 0 

610791 Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece 
giyim eşyası; pamuktan  (örme) 

0 0 0 

610799 Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece 
giyim eşyası; dokunabilir  diğer 

maddeden (örme) 

0 0 0 

610891 Kadın/kız çocuk için diğer iç ve gece 
giyim eşyası; pamuktan  (örme) 

0 0 0 

610892 Kadın/kız çocuk için diğer iç ve gece 
giyim eşyası; sentetik/suni lif.  (örme) 

0 0 0 

610899 Kadın/kız çocuk için diğer iç ve gece 
giyim eşyası; dokunabilir  diğer 

maddeden (örme) 

0 0 0 

620791 Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece 
giyim eşyası; pamuktan 

2 0 0 

620799  Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece 
giyim eşyası; dokunur diğer  maddeden 

0 0 0 

620891  Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim 
eşyası; pamuktan 

1 30 0 

620899 Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim 
eşyası; dokunabilir diğer  maddeden 

0 0 0 

630110 Battaniye (elektrikli) 0 0 0 

630120 Battaniye (yün/ince kıldan) (elektrili 
hariç) 

0 0 0 

630130 Battaniye (pamuktan) elektrili hariç 2 11 0 

630140 Battaniye ve diz battaniyesi (sentetik 
lifden) elektrikli hariç 

0 0 0 
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630190  Diğer battaniye ve diz battaniyeleri 
elektrikli hariç 

2 4 0 

630240 Masa örtüleri (örme) 0 0 0 

630251   Masa örtüleri [pamuktan (diğer 
hallerde)] 

0 0 0 

630253 Masa örtüleri [sentetik/suni elyaftan 
(diğer hallerde)] 

0 10 0 

630259 Masa örtüleri [dokunabilir diğer 
maddeden (diğer hallerde)] 

1 0 0 

630291 Tuvalet ve mutfak bezleri (pamuktan) 1 0 0 

630293 Tuvalet ve mutfak bezleri (sentetik/suni 
lifden) 

0 0 0 

630319 Perde ve iç stor, perde ve yatak 
farbalaları [(dokunur diğer  

maddelerden (örme)] 

0 0 0 

630391 Perde ve iç stor, perde ve yatak 
farbalaları [(pamuktan (diğer  hallerde)] 

0 0 0 

630411 Yatak örtüleri (örme) 0 0 0 

630419 Yatak örtüleri (diğer hallerde) 0 7 0 

630491 Diğer mefruşat eşyası [(örme) diğer 
maddelerden] 

0 0 0 

630493 Diğer mefruşat eşyası [(örülmemiş) 
sentetik lifden] 

0 2 0 

630710 Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik bezleri 1 3 0 

940430   Uyku tulumları 0 0 0 


