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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-lithuania.html 
3 http://www.globalreligiousfutures.org/countries/lithuania/religious_demography#/?affiliations_religion_id= 
  0&affiliations_year=2020 
4 https://www.worldatlas.com/articles/ethnic-groups-of-lithuania.html 

Resmi Adı Litvanya Cumhuriyeti  

Başkenti Vilnius 

Dili 
Resmî dil ve en çok konuşulan dil Litvanyacadır. Bunun yanında İngilizce, Rusça 
ve Lehçe de konuşulan diğer diller arasındadır.2 

Dini Resmî dini yoktur. %89,9 Hristiyan, %0,3 diğer dinler,  %9,8 inançsız3 

Nüfus 2.794.700 

Nüfusun Etnik Dağılımı %84,1 Litvanyalı, %6,6 Polonyalı, %5,8 Rus, %1,2 Belaruslu, %2,3 Diğer4 

Yüzölçümü 62,630 km2 

Para Birimi Euro 

Yönetim Şekli Tek kamaralı üniter çok partili cumhuriyet 

Hükûmet Cumhurbaşkanı : Gitanas Nausėda, Başbakan: Ingrida Šimonytė 
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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı 
Kuzeydoğu Avrupa ülkelerinden olan Litvanya, üç Baltık devletinin en güneyde olanı ve en büyüğüdür. 
Letonya, Belarus, Polonya ve Rusya ile kara komşusu olan Litvanya’nın batı sınırını Baltık Denizi oluşturur. 2,7 
milyon nüfusa sahip küçük bir ülke olan Litvanya’da nüfus yoğunluğu km2 başına 45 kişidir. 1991 yılından bu 
yana azalmakta olan nüfusun artış oranı 2020’de %0,02 olarak kaydedilmiştir. Kadın başına düşen doğum 
oranının 1,6 olduğu ülke, yüksek kadın nüfusuyla dikkat çekmektedir. Litvanya, nüfusun %53,7’sine tekabül 
eden kadın nüfusu ile Nepal ve Letonya’dan sonra kadın nüfus oranının en yüksek olduğu 3.ülkedir. Ülkedeki 
en büyük şehirler başkent Vilnius (542 bin), Kaunas (374 bin) ve Klaipeda’dır (192 bin).5 

 

 

 
Siyasi Yapısı 
Litvanya’nın resmî adı Litvanya Cumhuriyeti’dir ve başkenti Vilnius’tur. Litvanya’nın halihazırdaki 
cumhurbaşkanı 2019’da göreve gelen Gitanas Nausėda, başbakanı ise 2020’de göreve gelen Ingrida 
Šimonytė’dir. Gelecek cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri sırasıyla Mayıs ve Ekim 2024’te 
yapılacaktır. Cumhurbaşkanı devletin başıdır ve bir kez daha tekrarlanabilen 5 yıllık bir dönem için halk oyu 
ile seçilir. Başbakan ise genel olarak en büyük partinin/koalisyonun lideridir ve parlamento onayı ile 
cumhurbaşkanı tarafından 4 yıllık bir dönem için atanır. Bakanlar Kurulu ise başbakanın aday göstermesi ile 
cumhurbaşkanı tarafından atanır. Başbakanın parlamento kararlarını veto etmek ya da parlamentoyu 
feshetmek gibi bir yetkisi bulunmazken cumhurbaşkanı, parlamentonun tavsiye kararı ile parlamentoyu 
feshetme yetkisine sahiptir.6 
 

5 https://worldpopulationreview.com/countries/cities/lithuania 
6 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/lithuania/political-context# 
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Litvanya Parlamentosu (Seimas) tek kamaralıdır ve 4 yıl görev yapan 141 üyeden oluşur. 141 üyenin 71’i tek 
üyeli seçim bölgelerinden mutlak çoğunluk oylaması ile seçilirken 70’i ise açık liste nispi temsil sistemi ile 
seçilir. Mutlak çoğunluk şartı, ancak seçimde alınan katılım oranı en az %40 olursa geçerlidir. Katılım 
oranının %40’tan az olması durumunda ise bir adayın kazanması için oyların en az %20’sini alması yeterlidir. 
Eğer adayların hiçbiri gereken sınırı aşamamışsa en çok oyu alan iki aday arasında son bir seçim yapılır. 
Bunun yanında bir seçimin geçerli olabilmesi için katılım oranının en az %25 olması gerekmektedir.7 
 
Litvanya çok partili bir siyasi sisteme sahiptir ve partiler için genel olarak tek başına iktidar olma durumu 
söz konusu değildir. Bu sebeple ülke çoğunlukla koalisyon hükümetleri tarafından yönetilir.8 Dinamik bir 
siyaseti olan ülkede genellikle her parlamento seçiminde muhalefet partileri iktidara gelir.9 Azınlık partileri 
istisna olmak üzere Litvanya’daki siyasi partilerin temsil hakkı kazanabilmek için %5’lik seçim barajını 
geçmeleri gerekmektedir.10 
 
Ekonomik Yapısı 

GSYİH 55.887 milyar dolar 

Kişi Başı GSYİH 19.997 dolar 

GSYİH Büyüme Hızı -%0,872 

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı -%0,892 

Milli Gelir (Atlas Metodu) 53,154 milyar dolar 

Milli Gelir Büyüme Hızı %3,915 

Kişi Başı Milli Gelir 19.020 dolar 

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı %4,19 

Enflasyon %1,2 

Resmi Döviz Kuru 0,876 Euro ~ 1 ABD Doları 

İşsizlik Oranı %8,49 

Genç İşsizlik Oranı %19,56 

İşgücü 1.465.235 

Kaynak : Dünya Bankası 2020 
 
 

7 https://www.electionguide.org/countries/id/125/ 
8 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/lithuania/political-context# 
9 https://freedomhouse.org/country/lithuania/freedom-world/2020 
10 http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1999762183&Country=Lithuania&topic=Summary&subtopic=Political+structure 
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2004’ten beri bir AB üyesi olan Litvanya, kurulduğu dönemden itibaren ekonomisini hızla modernleştirmiş 
ve önemli bir ekonomik büyüme sağlamış, 2018’de de bir OECD üyesi olmuştur. İyi bir işleyişe sahip 
bankacılık sektörü ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren endüstrisi, Litvanya’nın 2009 ekonomik krizinde 
Avrupa’nın en hızlı iyileşme gösteren ekonomisi olmasında önemli rol oynamıştır. Benzer şekilde COVID-19 
salgınının baş gösterdiği 2020 ilk çeyreğinde reel GSYİH’te düşüş görülmeyen tek Euro bölgesi ülkesi 
olmuştur. 
 
Litvanya, 2020’de kaydedilen sadece %0,8’lik daralma ile COVID-19 salgınının en az ekonomik hasara sebep 
olduğu ülkelerdendir. Bunda ihracatın salgın sebebiyle gücünü kaybetmemesi, iç tüketim ve Litvanya 
ekonomisinin diğer ülkelere nazaran turizme daha az dayalı olmasının önemli etkisi vardır.11 Ülkede salgınla 
mücadelede diğer Avrupa ülkelerinden daha sert tedbirler alınmamış fakat yine de görülen ekonomik zarar 
bu ülkelere göre çok daha az olmuştur. GSYİH, 2020’nin ilk yarısında 2019’un aynı dönemine kıyasla yalnızca 
%1,2 oranında azalmış ve bu, İrlanda’dan sonra Avrupa’da kaydedilen en iyi ikinci sonuç olmuştur.12 IMF’ye 
göre Litvanya ekonomisinin 2021 ve 2022’de %3,2 oranında büyüme kaydetmesi beklenmektedir. COVID-19 
krizinde işgücünü koruma ve iş arayan kişilere ilave destek amacıyla hükûmet tarafından bazı adımlar 
atılmış, buna rağmen bir önceki yılda %6,3 olan işsizlik oranı 2020’de %8,9’a yükselmiştir. IMF’ye göre 
ekonominin yeniden canlanması ile bu oranın 2021 ve 2022’de sırasıyla %8,4 ve %7,6’ya düşeceği tahmin 
edilmektedir. 2019’da AB’deki en yüksek seviyelerden birine (%2,2) ulaşan ortalama enflasyon ise 2020’de 
%1,1’e kadar düşmüştür ve 2021’de %1,5’e, 2022’de %1,9’a yükselmesi beklenmektedir.  
 
Litvanya’da tarım GSYİH’nin %3,2’sini karşılamakta ve işgücünün %7’sine iş sağlamaktadır. Ana tarım ürünleri 
ise buğday, odun, arpa, patates ve şeker kamışıdır. Sanayi sektörü ise GSYİH’nin %24,9’unu karşılamakta ve 
işgücünün %26’sına iş sağlamaktadır. Ana sanayi alanları elektronik, kimyasal ürünler ve metal işleme gibi 
alanlardır. En büyük sektör olan hizmet sektörü ise GSYİH’nin %61,5’ini karşılamakta ve işgücünün üçte 
ikisinden fazlasına iş imkânı sağlamaktadır.13 
 

Dış Ticaret 

LİTVANYA DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $) 

 2018 2019 2020 

İHRACAT 33.334.577 33.150.772 32.753.265 

İTHALAT 36.501.414 35.759.416 33.125.304 

HACİM 69.835.991 68.910.188 65.878.569 

DENGE -3.166.837 -2.608.644 -302.039 

Kaynak : ITC Trademap 
 

11 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/lithuania/economical-context 
12 https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Lithuania 
13 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/lithuania/economical-context 
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Litvanya’nın ana ihracat kalemleri makineler, mobilya, mineral yakıtlar ve yağlar, elektrikli makineler ve 
plastiktir. Ana ihracat ortakları ise Rusya, Letonya, Almanya, Polonya ve Hollanda’dır. 
 

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $ ) 

Ürün 2019 2020 

Toplam 33.150.772 32.753.265 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 2.830.951 2.863.614 

Mobilya, yatak, minder ve benzeri doldurulmuş mefruşat 2.557.400 2.649.048 

Mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri 4.357.943 2.296.576 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 2.205.183 2.232.888 

Plastik ve ürünleri 2.011.487 1.873.999 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Litvanya’nın ana ithalat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, makineler, demiryolu harici araçlar, elektrikli 
makineler ve plastiktir. Ana ithalat ortakları ise Polonya, Almanya, Rusya, Letonya ve Hollanda’dır. 
 

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $) 

Ürün 2019 2020 

Toplam 35.759.416 33.125.304 

Mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri 6.484.264 3.747.989 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 3.637.763 3.712.336 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, aksamı ve aksesuarları 3.532.318 2.999.600 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 2.654.589 2.851.866 

Plastik ve ürünleri 1.560.505 1.619.465 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Türkiye-Litvanya İlişkileri 
İki ülke arasındaki ilk diplomatik gelişmelerden biri olan Dostluk Anlaşması 1930’da imzalanmıştır. Türkiye, 
Litvanya toprakları üzerindeki SSCB işgalini tanımamış, SSCB’nin dağılmasından sonra ikili ilişkiler 1991 
yılında tekrar tesis edilmiştir. Türkiye Litvanya’nın NATO üyeliğini, Litvanya Türkiye’nin AB’ye olası üyeliğini 
desteklemektedir. Türkiye-Litvanya dış ticaret hacmi; Türkiye’nin ihracatı 249 milyon dolar, ithalatı ise 301 
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milyon dolar olmak üzere 2019 yılında 550 milyon dolara ulaşmıştır. Litvanya’da takriben 500 Türk vatandaşı 
yaşamaktadır.14 

 
Ülke Tarihi 
Litvanya adının ilk duyulduğu tarihler 1000’li yıllara kadar varmaktadır. Orta Çağ’da ve ilerleyen dönemde 
bölgeye Litvanya Büyük Dükalığı hâkim olmuş, 1791’de Avrupa’nın ilk, dünyanın ise ABD’den sonra ikinci yazılı 
anayasası Litvanya’da kabul edilmiştir. 
 
1795’te Rus Çarlığı’nın bir parçası haline gelen ülke, 16 Şubat 1918’de bağımsızlığını ilan etmiştir. Sonraki iki 
yıl boyunca bağımsızlık savaşı veren Litvanya’nın bağımsızlığı çok uzun sürmemiş, Sovyetler Birliği’nin 
1940’da ülkeyi işgal etmesiyle yeni bir dönem başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın tarafları arasında kalan bir 
bölge olan Litvanya, savaş boyunca önce Nazi Almanyası’nın ve sonrasında tekrar Sovyetler’in kontrolüne 
girmiştir. 1990’lara doğru bağımsızlık taleplerinin had safhaya ulaşması ile birlikte 11 Mart 1991’de Litvanya 
bağımsız bir devlet olarak üçüncü dönemine girmiştir.15 
 
Eğitim sistemi 
Litvanya, kabaca ilköğretim, ortaöğretim ve lise olarak Türkçeleştirilebilen üç ayrı etapta işleyen ve 12 yıl 
süren bir eğitim sistemine sahiptir. İlköğretim ve ortaöğretim zorunlu ve ücretsizdir. İlköğretim 4 yıl sürer ve 
7-11 yaş arasını kapsar. İlköğretimde herhangi bir not verilmez ve temel eğitim uygulanır. İlköğretimi 
başarıyla tamamlayan çocuklara “ilköğretim sertifikası” adında bir belge verilir. 
 
Ortaöğretim iki döneme ayrılan 6 yıllık bir dönemi kapsar. Bu dönemlerin ilki temel bilgi ve yetenek 
eğitiminin tamamlandığı 4 yıldan, diğeri ise soyut düşünme eğitiminin verildiği 2 yıldan oluşur. Yabancı dil 
eğitimi ilköğretimde başlar ve ikinci yabancı dil eğitimi ortaöğretimin ikinci yılından itibaren zorunludur. 
Ortaöğretimde öğrencilere not verilmeye başlanır. 1’den 10’a kadar not verilen sistemde 10 en yüksek not, 4 
ise en düşük geçiş notudur. Ortaöğretimi bitiren öğrencilere “temel eğitim sertifikası” adında bir belge 
verilir. Lise eğitimi ise zorunlu değildir ve 2 yıl sürer.16 

 
Ülkede İslamiyet 
Litvanya, Avrupa’nın en eski Müslüman topluluklarından birine sahiptir. Litvanya Büyük Dükalığı devrinden 
bu yana yaklaşık 650 yıldan beri bölgede yaşayan Litvanya Müslümanları nüfusun %0,1’ini geçmeyen küçük 
bir toplumdur ve aralarındaki en eski ve büyük topluluk genel olarak kimliklerini kaybetmiş olan Tatarlardır. 
Türkiye, Litvanya’da elçiliği olan tek Müslüman ülke olduğu ve Tatarlarla olan etnik yakınlığı sebebiyle 
Litvanyalı Müslümanlarla yakından ilgilenmektedir. 
 
 
 

14 https://www.mfa.gov.tr/turkiye-litvanya-siyasi-iliskileri.tr.mfa 
15 https://lietuva.lt/en/istorija/ 
16 https://www.skvc.lt/default/en/education-in-lithuania/general 
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Litvanya’nın resmî dini bulunmamasına rağmen devlet tarafından “geleneksel” kabul edilen dinlerden biri 
de İslam’dır. Yine de Müslümanlar, Litvanya’da da Avrupa’nın geri kalanında karşılaştıkları İslamofobiyle 
karşı karşıyadırlar.17-18 
 
COVID-19 
COVID-19 salgını, Avrupa’nın genelinde olduğu gibi Litvanya’da da oldukça yavaşlamıştır. Buna binaen 
hükûmet tarafından uygulanan tedbirler de azaltılmıştır. İşyerleri tamamen açılmıştır fakat kamu 
alanlarında 6 yaşın üstündeki bireyler için maske zorunluluğu devam etmektedir. Dışarıda yapılan 
etkinliklerde katılımcı sınırı bulunmazken içeride yapılanlarda %75 kapasite ile katılımcıların katılmasına izin 
verilmiştir. Nisan 2021’de “Milli Sertifika” adı verilen bir uygulamaya başlanmıştır ve buna göre negatif 
COVID-19 testi olan ya da COVID-19 aşısını tamamlamış olan ya da COVID-19 geçirmiş olanların alabildiği bu 
belgeye sahip olmayanlar için ek kısıtlamalar bulunmaktadır.19 

 
DSÖ verilerine göre ilk vakanın 28 Şubat 2020’de kaydedildiği Litvanya’da 16 Temmuz itibarı ile 279.572 vaka 
ve 4.404 ölü kaydedilmiştir. 
 
 
 
 

17 https://berkleycenter.georgetown.edu/posts/how-turkish-is-islam-in-lithuania 
18 https://olf.lt/en/rosita-garskaite-integration-muslims-lithuania-europe/ 
19 https://koronastop.lrv.lt/en/covid-19-related-restrictions-1 


