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Siyasi ve İdari Yapı 

 

Demokratik Cumhuriyet ile yönetilen G. Kore’de 290 temsilciden oluşan Meclis, yasaların 

uygulanmasından ve uygulamaların gözetiminden sorumlu olup, buna bütçe uygulamaları da 

dahildir.    

G. Kore’de 9 il ve 7 büyükşehir belediyesi mevcut olup, idari yapı bu şehirler çerçevesinde 

geliştirilmiştir. Bunların dışında, daha küçük bir yapıya sahip, sayıları 230’u bulan belediyeler 

mevcuttur. 

Nüfus  

Güney Kore dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ülkelerden birisidir. 1975 yılında 

34,7 milyon olan nüfus 2018 yılında 51,2 milyona ulaşmıştır. 2019 yılında ise 51,5 milyon, 

2020 yılında ise 51,7 milyon olmuştur. 

Genel Ekonomik Durum 

  



1960 başlarında savaştan çıkmış bir tarım ülkesi olan Güney Kore, 1962’de başlatılan ihracat 

amaçlı kalkınma planı çerçevesinde bugün dünyada ve Uzak doğuda sosyal ve ekonomik 

açıdan sağladığı gelişme ile örnek gösterilecek bir ülkedir. Güney Kore ekonomisi önemli 

ölçüde uluslararası ticarete büyük oranda bağlı olmasıdır. Ülkedeki işsiz sayısının toplam 

işgücüne oranı 2020 yılında %3,9 olmuştur. 2020 yılında 51,7 milyon kişi olan G. Kore 

nüfusunun 2026 yılında 51,92 milyon kişi olacağı tahmin edilmektedir. 1960’lardan beri bir 

düzenli bir büyüme gösteren G. Kore, bugün dünyanın önemli sanayileşmiş ülkeleri arasında 

yer almaktadır. 2020 yılında devletin genel net borcunun GSYİH'ya oranı % 18,2 olurken, 

2022 yılında % 26,8 olması beklenmektedir. 

Dış Ticaret 

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. Güney Kore toplam dış ticaret hacmi 2019 yılında 1.046 milyar dolar olup; 2020 

yılında ise 980 milyar dolar olmuştur. 2015 yılından itibaren Çin, Güney Kore’nin en önemli 

pazarı konumuna gelmiş olup, 2020 yılında da hem Güney Kore’nin ihracatında hem 

ithalatında ilk sırada yer almıştır. 

 

 



Türkiye –Güney Kore Dış Ticareti 

Güney Kore Cumhuriyeti, dış ticaretimizde oransal olarak en çok açık verdiğimiz ülkelerden 

biridir. 2015 yılında ihracatımızdaki artışa karşın ithalatımızda meydana gelen düşme 

nedeniyle ticaret açığı 6,4 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 2018 yılında 5,4 milyar ABD 

doları civarında seyreden bu açık, 2019 yılında 4,7 milyar ABD doları, 2020 yılında 4,6 milyar 

ABD doları olarak gerçekleşmiştir.   

İki ülke arasındaki ticaret hacmi büyük olmakla birlikte, bu hacmin büyük bir çoğunluğu 

Güney Kore’den yaptığımız ithalattan kaynaklanmaktadır.   

 

 

 



 


