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1 Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, meryem.sezgin.bsnss@gmail.com 
2 https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-norway.html 
3 http://www.globalreligiousfutures.org/countries/norway#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020&region_name= 
All%20Countries&restrictions_year=2016 

Resmi Adı Norveç Krallığı 

Başkenti Oslo 

Dili 
Resmî dili Norveççedir ve nüfusun neredeyse tamamı tarafından konuşulur. Nüfusun %90 
civarının İngilizce de konuştuğu ülkede Sami dili de azınlık dili olarak konuşulmaktadır.2 

Dini Resmî dini yoktur. %81,7 Hristiyan, %4,9 Müslüman, %1,8 Yerel dinler, %11,6 inançsız.3 

Nüfus 5.347.896 

Etnik Dağılımı %83,2 Norveçli, %8,3 Diğer Avrupa ülkeleri kökenli, %8,5 Diğer. (2017) 

Yüz Ölçümü 365.107 km2 

Para Birimi Norveç Kronu 

Yönetim Şekli Anayasal monarşi 

Hükûmet Devlet Başkanı : Kral V. Harald - Başbakan : Erna Solberg 
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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı 
Kuzey Avrupa ülkelerinden olan Norveç, İsveç ile birlikte İskandinav Yarımadası’nı oluşturmaktadır. Kara 
sınırlarında İsveç, Finlandiya ve Rusya ile komşu olan Norveç; denizde Barents Denizi, Norveç Denizi ve Kuzey 
Denizi ile çevrilidir. 
 
Dünya Bankası’na göre 5,3 milyonluk bir nüfusa ev sahipliği yapan Norveç’te nüfus yoğunluğu km2 başına 
yaklaşık olarak 15 kişidir. Nüfus artış hızı %0,675, kadın başına düşen doğum oranı ise yaklaşık 1,5’tir. Nüfusun 
%82,6’sının şehirlerde, %17,4’ünün ise köylerde yaşadığı Norveç’teki en büyük şehirler Oslo (580 bin), Bergen 
(213 bin) ve Trondheim’dir (147 bin).4 
 
Siyasi Yapısı 
1814’te kabul edilen Norveç Anayasası’na göre Norveç Krallığı güçler ayrılığına dayalı bir anayasal 
monarşidir.5 Norveç Kralları iktidarda bulunan hanedana mensupturlar ve törensel bir role sahiptirler. 
Devletin başı olan kraldan sonra başbakan gelir. Başbakanlar parlamentonun onayı ile kral tarafından 4 
yıllığına tayin edilirler. Hali hazırdaki Norveç Kralı 1991’de tahta çıkan V. Harald, Başbakan ise 2013’te seçilen 
Erna Solberg’dir. Norveç’te yapılacak bir sonraki parlamenter seçimler için belirlenen tarih Eylül 2021’dir. 
 

Norveç Parlamentosu Storting 
olarak adlandırılır ve 169 
üyeden oluşur. Storting üyeleri 
açık liste nispi temsil sistemi 
ile 4 yıllığına seçilir ve oylar 
Sainte-Laguë metodu 
kullanılarak paylaştırılır.  
 
Norveç’te ülkedeki 19 eyalete 
karşılık gelen 19 çok üyeli 
seçim bölgesi vardır. Ülke 
çapında seçim barajı olan 
%4’ten fazla kazanmasına 
rağmen hiçbir seçim 
bölgesinde bir sandalye için 
yeterli oy kazanamayan partiler 

“denkleştirici sandalye” adı verilen parlamento üyeliklerine hak kazanırlar. Storting, 4 yıllık döneminin 
tamamını doldurmadan feshedilemez.6-7 
 
 

4 https://worldpopulationreview.com/countries/cities/norway 
5 https://www.regjeringen.no/en/the-government/the-government-at-work1/the-government-at-work1/id2564958/ 
6 https://www.electionguide.org/countries/id/162/ 
7 https://www.nordeatrade.com/no/explore-new-market/norway/political-context 
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Norveç’te 2017’de iktidara gelen koalisyon hükümetindeki partilerden sağcı Gelişim Partisi, IŞİD mensubu bir 
Norveç vatandaşı ve çocuklarının ülkeye tekrar kabul edilmesini protesto ederek 2020 başlarında 
hükûmetten ayrılmıştır. Başbakan Solberg küçük partilerle beraber yola devam edeceğini belirtse8 de 
partisi Muhafazakar Parti’nin anketlerde İşçi Partisi ve Merkez Parti gibi partilerin altında bir sonuç alması9 
Eylül’de yapılacak seçimlerde konumunu kaybetme ihtimaline işaret etmektedir. 
 
İskandinav ülkeleri her alanda sağladıkları özgürlük ortamı ile dünyaca ünlüdürler ve Norveç de buna 
dahildir. Freedom House Özgürlük Endeksi’nde siyasi haklar ve insani özgürlükler alanında 100/100 puana 
sahip olan ülke10 The Economist Intelligence Unit tarafından yapılan Demokrasi Endeksi’nde yıllardır sahip 
bulunduğu 1. sırayı 2020’de de aldığı 9,81/10 puan ile elinde tutmaya devam etmektedir.11 
 
Ekonomik Yapısı 

GSYİH 403,336 milyar dolar 

Kişi Başı GSYİH 75.419 dolar 

GSYİH Büyüme Hızı %1,155 

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %0,474 

Milli Gelir (Atlas Metodu) 441,21 milyar dolar 

Milli Gelir Büyüme Hızı %1,348 

Kişi Başı Milli Gelir 82.500 dolar 

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı %0,681 

Enflasyon %1,287 

Resmi Döviz Kuru 9,416 Norveç Kronu ~ 1 ABD Doları 

İşsizlik Oranı %3,69 

Genç İşsizlik Oranı %9,96 

İş Gücü 2.842.995 

Kaynak : Dünya Bankası 2019 
 

Norveç, yüksek gelirli ülkeler arasında bulunan bir Avrupa ülkesidir. 1994’te yapılan bir referandumla AB’den 
ayrılmış olmasına rağmen  Avrupa  Ekonomik  Alanı’na mensup olduğu için AB Ortak  Pazarı’na katılmakta ve 
 

8 https://www.washingtonpost.com/world/2020/01/20/norways-prime-minister-loses-majority-after-authorities-repatriate- 
islamic-state-suspect-her-children-syria/ 
9 https://www.nordeatrade.com/no/explore-new-market/norway/political-context 
10 https://freedomhouse.org/country/norway/freedom-world/2020 
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11 https://www.statista.com/statistics/679796/democracy-index-most-democratic-countries/ 
AB bütçesine katkı sağlamaktadır.12 Norveç, kişi başına düşen GSYİH’in en yüksek olduğu ülkelerden biridir. 
Birleşmiş Milletler verilerine göre Norveç, Lüksemburg ve İsviçre ile birlikte kişi başına düşen GSYH’sı 70.000 
ABD dolarının üzerinde olan, ada ülkesi veya mikro devlet olmayan dünyadaki üç ülke arasında yer 
almaktadır.13 Ülke ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde birinci 
sıradadır. Ülke toprakları petrol, doğal gaz, balık, orman kaynakları ve mineraller gibi doğal kaynaklar 
bakımından zengindir. Norveç, deniz ürünlerinin önde gelen üreticilerindendir ve Çin’den sonra dünyanın 
ikinci en büyük ihracatçısıdır. Ülke aynı zamanda önemli bir petrol ihracatçısıdır ve işgücünün %9’una iş 
sağlayan petrolün ekonomiye katkısı GSYH’in %12’sine, ülke gelirlerinin %13’üne ve ihracatın %37’sine tekabül 
etmektedir.14 
 
Norveç’in COVID-19 kaynaklı ekonomik gerilemesi diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha az olmuştur. 
Pandeminin ilk aylarında petrol ve doğal gaz fiyatlarında görülen sert düşüş sebebiyle Norveç kronu 40 yılın 
en düşük seviyesini görmüş fakat Nisan 2020’de Norveç hükümetinin küresel petrol fiyatlarını artırmak 
amacıyla kısa vadedeki petrol üretimini durdurması ve pandemi seyrinin diğer Avrupa ülkelerinden çok 
önce yavaşlaması sonucunda ekonomik iyileşme Haziran 2020’de başlayabilmiştir. Yine Avrupa’nın geri 
kalanından farklı olarak halka yapılan para yardımı ve kapsamlı borç programına rağmen Norveç’in kamu 
borcu artmamıştır. Fakat 2019’da 16,5 milyar dolar olan bütçe fazlasının düşen petrol ve gaz fiyatları 
sebebiyle 2020’de 10,2 milyar dolara düşmesi, 2021’de ise beklenen fiyat artışı sayesinde tekrar yükselerek 
18,3 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. İşsizlik, %4,68 oranıyla zirveye ulaştığı 2016’dan bu yana düşüş 
trendinde olmasına rağmen COVID-19 sebebiyle bu trend duraklamıştır ve 2020 rakamlarının %4,6 civarı 
olması beklenmektedir. IMF’ye göre Norveç ekonomisinin 2020’de -%0,8 oranında daralması, bunu takiben 
de 2021 ve 2022 yıllarında %3,9 ve %4 oranında büyüme göstermesi beklenmektedir. 2020’de %2 hedefinin 
altında kalan enflasyonun yurtiçi tüketimin artmasıyla 2021’de %2,2’ye yükselmesi beklenmektedir.15 

 
Dış Ticaret 

NORVEÇ DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $) 

 2018 2019 2020 

İHRACAT 128.054.756 102.793.716 82.429.462 

İTHALAT 87.611.853 85.927.067 81.320.407 

HACİM 215.666.609 188.720.783 163.749.869 

DENGE 40.442.903 16.866.649 1.109.055 

Kaynak : ITC Trademap 
 
12 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/norway/#economy 
13 T.C. Ticaret Bakanlığı Norveç Ülke Profili, sf. 6. 
14 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/norway/#economy 
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15 https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/norway/economical-context 
Norveç’in ana ihracat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, deniz ürünleri, makineler, alüminyum ve elektrikli 
makinelerdir. Ana ihracat ortakları ise Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, İsveç ve Çin’dir. 
 

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $ ) 

Ürün 2019 2020 

Toplam 102.793.716 82.429.462 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 57.080.591 40.471.377 

Balıklar ve kabuklular, yumuşakçalar ve diğer sucul omurgasızlar 11.679.107 10.716.611 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 4.571.633 4.108.548 

Alüminyum ve ürünleri 3.680.179 3.326.807 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 2.829.287 2.420.525 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Norveç’in ana ithalat kalemleri makineler, demiryolu harici araçlar, elektrikli makineler, demir-çelik ürünleri, 
mineral yakıtlar ve yağlardır. Ana ithalat ortakları ise Çin, Almanya, İsveç, ABD ve Birleşik Krallık’tır. 
 

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $) 

Ürün 2019 2020 

Toplam 85.927.067 81.320.407 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 11.860.528 11.350.075 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, aksamı ve aksesuarları 10.347.090 9.386.996 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 8.678.412 8.073.846 

Demir ve çelik ürünleri 4.479.094 3.971.874 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 5.540.467 3.528.086 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Türkiye-Norveç İlişkileri 
Türkiye-Norveç ilişkileri 1926’da kurulmuştur. İki ülke arasında çok sıkı ilişkiler olmasa da NATO üyeleri olarak 
belli bir düzeye kadar dostluk ilişkisi içerisindedirler. Norveç-Türkiye ikili ticaret hacmi 2019 yılında, 1,505 
milyar dolar (ihracat 729 milyon dolar, ithalat 776 milyon dolar) olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’den Norveç’e 
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ihraç edilen ana ihracat kalemleri çeşitli araçlar ve tekstil ürünleri, Norveç’ten Türkiye’ye ithal edilen ana 
maddeler ise petrol ve deniz ürünleridir.16 
 
Ülke Tarihi 
Köklü bir tarihe sahip olan Norveç’in ilk kralı dağınık olan bölgesel krallıkları tek çatı altında toplayan 
I.Harald olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde Hristiyanlık ülkede yayılım göstermiş, bağımsız varlığını 
1397’ye kadar sürdüren Norveç Krallığı bu tarihte Danimarka ve İsveç ile birleşerek Kalmar Birliği’ni 
oluşturmuştur. İsveç 1521’de birlikten ayrılmışsa da Danimarka-Norveç birliği 1814’e kadar devam etmiştir. Bu 
tarihten sonra İsveç kontrolüne bırakılan Norveç topraklarının bağımsızlığı, İsveç tarafından 1905 yılında 
tanınmıştır. 20. yüzyıla damgasını vuran dünya savaşları boyunca Norveç tarafsız bir politika sergilemiştir. 
1940’da Almanya işgaline uğrayan ülke savaşın sonlandığı 1945 yılında tekrar özgürlüğüne kavuşmuştur.17 

 
Eğitim Sistemi 
Norveç eğitim sistemi, mevcut eğitim sistemleri arasında en iyilerinden olarak kabul edilmektedir. Zorunlu 
olmayan anaokulu haricinde Norveç’te eğitim ücrete tabi değildir. Eğitim genel olarak devlet okullarında 
verilir ve özel okullar azdır. Bu özel okullara, Özel Eğitim Yasası’na göre devlet okullarına verilen finansal 
desteğin %85’i verilir. 
 
Norveç eğitim sistemindeki dönemler anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olarak Türkçeleştirilebilir. Anaokulu; 
0-6 yaş arası çocuklar içindir, zorunlu değildir ve ücretlidir. Zorunlu olmamasına rağmen Norveçli çocukların 
çoğu anaokuluna giderler. Anaokulu sonrasında 6 yaşına gelen her Norveçli çocuk için ilkokul ve 
ortaokuldan oluşan ve 10 yıl süren zorunlu eğitim başlar. İlkokul 7, ortaokul ise 3 sınıftan oluşur. İlkokul ve 
ortaokulda Norveççe, Matematik; Sosyal Bilgiler; Hristiyanlık, Din ve Ahlak Eğitimi; Sanatlar ve El Sanatları, 
Doğa Bilimleri, İngilizce, Yabancı Dil/İleri Dil Eğitimi, Yemek ve Sağlık, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri 
görülür. İngilizce, 1. Sınıftan itibaren zorunlu yabancı dil olarak öğrenilir. Ortaokula geçen çocuklar dil 
eğitimlerine iki seçenek üzerinden devam ederler: başka bir dil öğrenmek veya Sami Dili, İngilizce, Norveççe 
dillerinden birinde derinlemesine eğitim almak. 
 
Ortaokulu bitiren çocuklar liseye gitme hakkına sahiptirler fakat lise zorunlu değildir. Eyalet yetkilileri, 16-21 
yaş arasında olup eğitim almayan ve çalışmayan gençleri tespit ve takiple yükümlüdürler. Lise dönemi 3 
yılda tamamlanır fakat Braille Alfabesi veya İşaret Dili üzerinden eğitim alan ya da özel eğitime ihtiyaç 
duyan öğrenciler eğitim hedeflerine ulaşmak için eğer gerekli ise iki yıl daha eğitim alma hakkına 
sahiptirler. Norveç üniversitelerinin çoğu devlete aittir ve üniversite dönemi genel olarak 3 yıl sürer fakat 
yüksek lisans için 2, doktora için de 3 yıl daha eğitim alınır.18  Norveç’te öne çıkan üniversiteler Oslo 
Üniversitesi, Bergen Üniversitesi, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’dir.19 
 

16 https://www.mfa.gov.tr/turkiye-norvec-siyasi-iliskileri.tr.mfa 
17 https://insamer.com/tr/norvec_1033.htm 
18 Norveç Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın “Education -from Kindergarten toAdultEducation” başlıklı raporu.Bkz:  
   https://www.european-agency.org/sites/default/files/Gen_Education_in_Norway.pdf 
19 https://www.study.eu/best-universities/norway 
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Ülkede İslamiyet 
Norveç’in İslam’la olan münasebeti diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha yenidir. Bunun ana sebebi ise 
coğrafi konumu nedeniyle Müslümanlarla ne ticari ne de askeri bir bağlantıya geçememiş olmasıdır. 
1960’ların sonlarına kadar homojen bir Hristiyan toplum olarak kalan ülkede 1967 yılında ilk Pakistanlı işçiler 
Oslo’ya geldiğinde İslam açısından yeni bir dönem başlamıştır. 
 
Müslüman nüfus genel olarak Norveç’in doğu kısmında ve özellikle Oslo’da yoğunlaşmıştır. Oslo, İskandinav 
başkentleri arasında cami inşa edilen ilk başkent olarak da öne çıkmaktadır. Norveç’teki Müslüman 
topluluğun çoğunluğu Sünni’dir ve etnik olarak Pakistan, Irak, Somali, Bosna Hersek, İran ve Türkiyeli 
Müslümanlar ağırlıktadır.20 
 
Norveç hükümeti camiler ve Müslüman organizasyonlara karşı diğer Avrupa devletlerinden çok farklı bir 
tutum sergilemektedir. Norveç’te bulunan camilere üye bazlı finansal devlet desteği sağlanmakta, üye başı 
100 Euro gibi bir rakama tekabül eden bu miktar üyenin yaşına bakılmaksızın camiye verilmektedir. Bu 
sayede üye sayısı düşük olan camiler dahi ayakta kalabilmektedir. Günümüzde Norveç’te farklı Müslüman 
topluluklara ait 219 cami bulunmaktadır. Norveç’te Müslümanları temsilen kurulmuş ve aralarında Diyanet 
ve Milli Görüş teşkilatlarına ait olanların da bulunduğu birçok çatı kurum bulunmaktadır. Bunların en 
önemlisi Boşnak ve Pakistan kökenli derneklerin birleşmesiyle 1991’de kurulan Norveç İslam Konseyi’dir 
(IslamskRådNorge–IRN). 2017 yılında bölünene kadar Norveç devleti tarafından İslami derneklerin tek 
temsilcisi olarak muhatap alınan IRN, bölünmesine rağmen hâlâ en güçlü çatı kuruluş olmayı 
sürdürmektedir.21 
 

20 https://www.disorient.de/magazin/who-are-muslims-norway 
21 https://perspektif.eu/2020/12/30/kuzeyde-bir-islam-temsil-kurumu-norvec-islam-konseyi-irn/ 
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COVID-19 
Norveç, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla COVID-19 salgınını daha kontrollü ve daha az zararla geçiren bir 
ülkedir. Ülkedeki ilk vaka, 26 Şubat 2020’de Tromsø şehrindeki Çin’den henüz dönmüş bir bireyde tespit 
edilmiştir. İlk vakayı müteakip eğitim kurumları, işyerleri ve toplu mekanların çoğunun kapatılması gibi 
önemli acil durum tedbirleri devlet tarafından alınmıştır. 
 
21 Mayıs’ta Başbakan Solberg tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Mayıs itibarıyla Norveç yeniden açılma 
dönemine girmiştir. Yurtiçinde COVID-19 tedbirleri gevşetilmiş olsa da Norveç sınırı hâlâ çok sıkı kontrol 
altındadır.22 AB ülkeleri ve İngiltere’den gelip gittikleri bölge “kırmızı bölge” kapsamında olan yolcular ile bu 
ülkeler dışındaki ülkelerden gelen yolcular 10 günlük karantinaya tabidirler. Bu ülkeler içerisindeki “sarı 
bölgelerden” gelen yolcular için böyle bir zorunluluk yoktur. Aynı şekilde bireyin aşılı olup olmamasına bağlı 
bazı tedbirler alınmış, belli grupların ülkeye girmesi ise tamamen yasaklanmıştır.23 Haziran başı itibarı ile 
Norveç nüfusunun %30’u en az bir doz,%20’si ise aşının tamamını almıştır.24 DSÖ verilerine göre en çok 
vakanın 2437 vaka ile 5 Ocak 2021’de, en çok ölümün ise 27 ölü ile 13 Ocak 2021’de kaydedildiği Norveç’te 9 
Haziran 2021 itibarı ile vaka sayısı 127.063, ölü sayısı ise 785’tir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 https://www.lifeinnorway.net/coronavirus-in-norway/ 
23 https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/ 
24 https://www.lifeinnorway.net/coronavirus-in-norway/ 


