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Resmi Adı Finlandiya Cumhuriyeti 

Başkenti Helsinki 

Dili 
Resmî dilleri Fince ve İsveççedir. Nüfusun 87,3’ü  Fince, %5,2’si İsveççe, %7,8’i diğer 
dilleri konuşur. 

Dini Resmî dini yoktur.%68,9 Hristiyan, %1,7 diğer dinler, %29,4 inançsız. 

Nüfus 5.533.793 

Nüfusun Etnik Dağılımı Nüfusun %92’si Fin, kalanı yabancı kökenlidir. 

Yüzölçümü 338.462 km2 

Para Birimi Euro 

Yönetim Şekli Tek kamaralı çok partili cumhuriyet 

Hükûmet Cumhurbaşkanı : Sauli Niinistö - Başbakan : Sanna Mardin 
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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı 
Kuzey Avrupa İskandinav ülkelerinden biri olan Finlandiya dünyanın en kuzeydeki ülkelerinden biridir. 
Dolayısıyla çok sert bir iklime ve yoğun ormanlara sahiptir. İsveç, Norveç ve Rusya ile kara sınırı bulunur. 
 
5,5 milyonluk bir nüfusa sahip olan Finlandiya’nın nüfus yoğunluğu km2 başına 18 kişidir. Ortalama yaşam 
süresi kadınlarda 84,5, erkeklerde 79,2, nüfusun genelinde ise 81,7 yıldır. Nüfus artış hızının %0,165 olduğu 
ülkenin en büyük şehirleri Helsinki (657 bin), Espoo (293 bin) ve Tampere’dir (241 bin). 
 
Finlandiya, dünyanın en mutlu nüfusuna sahiptir. BM destekli Dünya Mutluluk Raporu’nun 2021 yılındaki 
verilerine göre Finlandiya, dört yıldır üst üste en mutlu ülke unvanını elinde tutmaktadır.2 

 
Siyasi Yapısı 
Resmî adı Finlandiya Cumhuriyeti olan Finlandiya’nın başkenti Helsinki’dir. Cumhurbaşkanı 2012’de göreve 
gelen Sauli Niinisto, başbakanı ise 2019’da göreve gelen Sanna Marin’dir. Bir sonraki cumhurbaşkanlığı ve 
parlamento seçimleri sırasıyla Ocak 2024 ve Nisan 2023’te yapılacaktır.  
 
Finlandiya cumhurbaşkanı, mutlak çoğunluk oylaması ile bir kez yenilenebilen 6 yıllık bir dönem için seçilir. 
Başbakan ise parlamento onayı ile 4 yıllığına cumhurbaşkanı tarafından atanır. Yürütme yetkisi başbakan 
tarafından atanan ve başkanlık edilen Kabine’ye aittir. 2000 yılında anayasanın tekrar yazılmasıyla 
cumhurbaşkanının yetkileri sınırlandırılmıştır. Finlandiya Parlamentosu (Eduskunta) ise nispi temsil sistemi 
ile 4 senelik bir dönem için seçilen 200 üyeden oluşur. Cumhurbaşkanının parlamento kararlarını veto etme 
yetkisi bulunmaktadır. 
 

 

 
2  https://www.bbc.com/news/world-europe-56457295 
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Finlandiya siyasi sistemi bir partinin tek başına iktidara gelemediği, ülkenin koalisyon hükümetlerince 
yönetildiği bir sistemdir. Örneğin halihazırdaki hükûmet Başbakan Marin’in partisi Sosyal Demokrat Parti’yle 
birlikte Merkez Parti, Yeşil Birliği, Sol İttifak ve İsveç Halk Partisi’nden oluşan bir koalisyon hükûmetidir. Bir 
önceki hükümeti de oluşturmuş olan bu koalisyon, az bir çoğunluğa sahipse de COVID-19 politikalarından 
dolayı övgü toplamıştır.3 Finlandiya, içinde özerk bölge Åland’ın da bulunduğu 19 idari bölgeye, bunların 
içerisinde de çoğu 10 binden az bir nüfusa sahip 300’den fazla belediyeye ayrılır. Åland bölgesi kendi bayrağı 
ve parlamentosuna sahiptir.4 
 
Ekonomik Yapısı 

GSYİH 271.234 milyar dolar 

Kişi Başı GSYİH 49.041 dolar 

GSYİH Büyüme Hızı -%2,774 

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı -%2,934 

Milli Gelir (Atlas Metodu) 274.411 milyar dolar 

Milli Gelir Büyüme Hızı -%2,168 

Kişi Başı Milli Gelir 49.620 dolar 

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı -%2,329 

Enflasyon %0,291 

Resmi Döviz Kuru 0,876 Euro ~ 1 ABD Doları 

İşsizlik Oranı %7,76 

Genç İşsizlik Oranı %21,36 

İşgücü 2.765.434 

Kaynak : Dünya Bankası 2020 

 
Finlandiya, dünyanın en yüksek kişi başı GSYİH oranlarından birine sahip olan büyük çapta sanayileşmiş bir 
serbest piyasa ekonomisidir. Hükûmet doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmektedir ve Finlandiya’nın başta 
ahşap ve telekomünikasyon sektörü olmak üzere imalat sektöründe rekabet gücü yüksektir. Ülkenin sert 
iklim koşullarından dolayı tarım, bazı temel tarım ürünlerinde kendine yeterlilik sağlanmasıyla sınırlı 
kalmıştır. Bununla birlikte sık ormanlarla kaplı olan ülkede ormancılık sektörü çok gelişmiştir.5 
 
3 https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/finland/political-context 
4 https://www.britannica.com/place/Finland/Labour-and-taxation#ref271867 
5 https://www.forbes.com/places/finland/?sh=404b68ae6ccd 
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Finlandiya ekonomik performansı ve rekabet gücü ile parmakla gösterilen ülkelerdendir. Yine de 
uluslararası konjonktürdeki Rusya üzerindeki AB ambargoları veya COVID-19 salgını gibi değişikliklerden 
kolaylıkla etkilenebilmektedir. COVID-19 ekonomik krizinde de büyük oranda özel tüketimin keskin düşüşüne 
dayalı olarak ekonominin IMF Nisan 2021 verilerine göre %2,9, Finlandiya Maliye Bakanlığı’na göre ise %3,3 
daralması beklenmektedir. Bununla beraber, Finlandiya diğer Avrupa ülkelerinin çoğundan daha iyi bir 
performans sergilemiştir. Pandemi sonrası küresel iyileşme sürecinde ihtiyari harcamaların artışı ve şirket 
yatırımlarının tekrar başlaması ile birlikte ekonominin 2021’de %2,3, 2022’de %2,5 oranında büyüme 
sağlaması beklenmektedir (IMF). 
 
Finlandiya, yaşlanan nüfus ve azalan işgücü sebebiyle ekonomi üzerinde oluşması muhtemel bir yükün 
tehlikesi altındadır. Bunun yanında geleneksel endüstrilerdeki üretkenliğin azalması ve yüksek işgücü 
maliyetinin düşürülmesine olan ihtiyaç da ekonominin önünde zorluk teşkil etmektedir.6 

 

Tarım, yukarıda da belirtildiği gibi gelişim gösterememiştir ve GSYİH’in %2,45’ini sağlarken işgücünün 
yaklaşık olarak %4’üne iş sağlamaktadır. Sanayi sektörü ise GSYİH’in %23,06’sını sağlamaktadır ve işgücünün 
yaklaşık %22’sinin geçim kapısıdır. En büyük sektör olan hizmet sektörü GSYİH’in %60,56’sını sağlamakta ve 
işgücünün neredeyse dörtte üçüne iş sağlamaktadır.7-8 
 
Dış Ticaret 

FİNLANDİYA DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $) 

 2018 2019 2020 

İHRACAT 75.258.290 72.839.176 65.599.590 

İTHALAT 78.352.161 73.719.857 67.878.407 

HACİM 153.610.451 146.559.033 133.477.997 

DENGE -3.093.871 -880.681 -2.278.817 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Finlandiya’nın ana ihracat kalemleri makineler, kağıt ve ürünleri, elektrikli makineler, demiryolu harici 
araçlar ve mineral yakıtlardır. Ana ihracat ortakları ise Almanya, İsveç, ABD, Hollanda ve Çin’dir. 
 
 
 
 
6 https://www.nordeatrade.com/fi/explore-new-market/finland/economical-context 
7 https://www.statista.com/statistics/327513/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-finland/ 
8 https://www.statista.com/statistics/328329/employment-by-economic-sector-in-finland/ 
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EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $ ) 

Ürün 2019 2020 

Toplam 72.839.176 65.599.590 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 9.556.129 9.418.912 

Kağıt, mukavva ve ürünleri 8.193.704 6.833.140 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 5.666.202 5.266.881 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, aksamı ve aksesuarları 5.642.657 4.817.065 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 6.511.461 4.607.108 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Finlandiya’nın ana ithalat kalemleri makineler, mineral yakıtlar, elektrikli makineler, demiryolu harici araçlar 
ve plastiktir. Ana ithalat ortakları ise Almanya, İsveç, Rusya, Çin ve Hollanda’dır. 
 

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $) 

Ürün 2019 2020 

Toplam 73.719.857 67.878.407 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 9.270.981 8.618.523 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 11.083.222 7.121.889 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 7.122.488 6.881.383 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, aksamı ve aksesuarları 6.933.762 6.311.757 

Plastik ve ürünleri 2.432.877 2.372.676 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Türkiye-Finlandiya İlişkileri 
İkili ilişkiler Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını ilan eden Finlandiya’yı tanımasıyla başlamış ve Türkiye 
Cumhuriyeti-Finlandiya ilişkileri 1924’te imzalanan Dostluk Anlaşması ile tesis edilmiştir. Benzer şekilde 2015 
yılında iki ülke arasında Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi kurulmasına karar verilmesi ve Finlandiya’nın 
Türkiye’nin AB üyeliğine destek vermesi ikili ilişkileri güçlendiren gelişmelerdir. Ticarette ise 2019 yılında 
Türkiye’nin 335 milyon dolarlık ihracatı ve 911 milyon dolarlık ithalatı ile 1,2 milyar dolarlık dış ticaret 
hacmine ulaşılmıştır.9 
 

9 https://www.mfa.gov.tr/turkiye-finlandiya-siyasi-iliskileri-.tr.mfa 
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Ülke Tarihi 
Finlandiya tarihi İsveç dönemi, Rusya dönemi ve bağımsız dönem olmak üzere basitçe üç döneme ayrılır. 
1809 öncesi uzun bir dönem İsveç hâkimiyetinde olan Finlandiya, İsveç’in güç kaybetmesiyle birlikte 1809’da 
Rus topraklarına katılmıştır. O döneme kadar ulusal bir varlık göstermemiş olan Finlandiya, Rus 
hâkimiyetinde özerklik alarak “Büyük Dükalık” olmuş ve başkenti Helsinki olmuştur. Rus döneminde ivme 
kazanan bağımsızlık hareketi,  Finlandiya’nın kendi parlamentosu ve ordusuna sahip olmasıyla büyümüş ve 
6 Aralık 1918’de Finlandiya bağımsızlığını ilan etmiştir. 
 
Parlamentodaki sağ-sol partiler arasında oluşan uçurum 1918 başında sol partilerin hükûmete darbe 
yapmasıyla sonuçlanmış, bir iç savaşa sürüklenen Finlandiya ancak aynı yılın ortalarında sükûnete 
erebilmiştir. 1919’da cumhuriyet olan Finlandiya 1939 sonunda Sovyet saldırısına uğramış, “Kış Savaşı” olarak 
adlandırılan savaş sonrası yapılan barış anlaşmasında Güneydoğu Finlandiya SSCB’ye bırakılmıştır. 
 
Nazi Almanyası’nın Sovyetler’e saldırmasıyla birlikte Finlandiya bir kez daha Sovyetler’le savaşa girmiş ve 
tekrar yenilmiştir. Savaşı takip eden dönemlerde 1955’te Birleşmiş Milletler’e ve Nordik Konseyi’ne katılmış, 
1994’te de Avrupa Topluluğu’na girmiştir.10 
 
Eğitim Sistemi 
Finlandiya eğitim sistemi dünya çapında bir üne sahiptir ve en iyi eğitim sistemlerinden biri olarak 
görülmektedir. 2018 PISA sonuçlarında 7. sırayı alan Finlandiya Avrupa’nın en iyi eğitim sistemine sahiptir 
denebilir.11 
 
Finlandiya’da eğitim kısaca okul öncesi eğitim, temel eğitim, ikinci derece eğitim ve yüksek eğitim olmak 
üzere 4 devrede gerçekleşir. Bu eğitim dönemlerinden önce “erken eğitim” adında çocuk yuvalarında verilen 
ve zorunlu olmayan bir eğitim dönemi daha vardır. 
 
Zorunlu eğitimin başlamasından bir yıl önce, yani genellikle 6 yaşına gelmiş her Fin çocuğun okul öncesi 
eğitime katılması gerekir ve bu eğitim ücretsizdir. Haftada 5 gün 4 saat süren bu eğitim, üniversite mezunu 
öğretmenler tarafından verilir. Okul öncesi eğitimde çocuklara harfler öğretilir fakat okuma öğretilmez. 
 
Temel eğitim çocuğun 7 yaşına geldiği yıl başlar ve 9 yıl sürer. Finlandiya’da yaşayan her çocuğun temel 
eğitime katılımı zorunludur ve ücretsizdir. Alt sınıflarda eğitim yaklaşık 20 saattir ve üst sınıflarda bu miktar 
artar. Temel eğitim öğretmenlerinin hepsi yüksek lisans sahibidir. 1-6. sınıfların öğretmenleri pedagojide, 7-
9. sınıfların öğretmenleri kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretmenlerdir. Öğretmenler uyguladıkları eğitimi 
ulusal ve yerel programa dayalı olarak özgürce planlarlar. İlk 6 yıl çocukların öğretmenleri değişmez ve bu 
sayede öğretmen öğrencilere uygun bir programla daha etkili bir eğitim verebilir. 
 
 

10 https://finland.fi/life-society/main-outlines-of-finnish-history/ 
11 https://www.statista.com/chart/7104/pisa-top-rated-countries-regions-2016/ 
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Öğrencilerin başarısı öğretmenleri tarafından değerlendirilir ve bu 9 yıl boyunca herhangi bir ülke geneli 
sınav yapılmaz. Temel eğitimden sonra öğrenciler ikinci derece eğitime alınırlar ve bu eğitim, lise ya da 
mesleki eğitim olarak gerçekleştirilir. Lise dönemi öğrenciye bağlı olarak 2-4 yıl sürer ve bitiminde 
öğrenciler yeterlilik sınavına girip üniversiteye devam edebilirler. Mesleki eğitim ise daha çok uygulama 
odaklıdır ve yaklaşık 3 yıl sürer.12 
 
Yüksek eğitim ise iki tip özerk kurumda verilir. Bunlardan birincisi olan üniversitelerde bilimsel araştırmaya 
dayalı eğitim verilirken uygulamalı bilimler üniversitelerinde (UAS) hayata dayalı uygulamalı eğitim 
verilmektedir. Halihazırda üniversite seviyesinde 13 kurum ve 23 adet UAS bulunmaktadır. Yüksek eğitim 
bazı istisnalar bulunmak üzere AB/AEA ülkelerinden gelen öğrenciler için ücretsiz, aksi halde ücretlidir. 
Üniversitelerdeki lisans ve yüksek lisans öğrencileri okulun öğrenci birliğine az bir miktar yıllık aidat öder ve 
karşılığında hizmet alırlar. 
 
Diğer ülkelerin genelinin aksine Finlandiya’da üniversiteye başlayan öğrenciler hem lisans hem de yüksek 
lisansı tamamlama hakkına sahiptir. Lisans asgari 3, yüksek lisans asgari 2 yıl sürer ve öğrencilerin büyük 
çoğunluğu üniversiteyi yüksek lisansla bitirirler. Yüksek lisansı bitiren öğrenciler lisansüstü eğitime devam 
edebilir velicentiateve doktora derecelerini almak üzere başvurabilirler. UAS’larda ise yüksek lisansa devam 
edebilmek için öğrencilerin üç yıllık iş tecrübeleri kazanmaları gerekmektedir. Finlandiya’da sadece lisans 
sahibi olan öğrenciler üniversiteyi bitirmemiş gibi görülür.13 
 
COVID-19 
İlk COVID-19 vakasının 28 Ocak 2020’de tespit edildiği Finlandiya’da 13 Ağustos itibarıyla DSÖ verilerine göre 
116.231 vaka ve 997 ölü kaydedilmiştir. Nüfusun yaklaşık %68’i aşının ilk dozunu almış ilken %39’u aşının 
tamamını almıştır.14 
 
Pandemiden en az etkilenen ülkelerden biri olmasına rağmen, vaka sayıları Haziran ayında artmaya 
başlamış ve bu durum Temmuz’da gerçekleştirilen Euro 2020 maçları sonrasında hız kazanmıştır. 12 Ağustos 
tarihinde kaydedilen günlük rekor 1024 vaka yeni önlemlerin alınmasında önemli rol oynamıştır. 
Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının vakaların çoğunu oluşturduğu ülkede 12-16 yaş arası çocuklar da 
aşılanmaya başlanmış ve restoranlara bulundukları bölgeye bağlı olarak sınırlamalar getirilmiştir.15 
Finlandiya sınırlarındaki tedbirler ise büyük oranda gevşetilmiştir. AB ve Schengen ülkelerinden gelen ve 
son 6 ay içinde COVID-19 geçirmiş kişiler, ülkeye girişinden en az 14 gün önce aşısını tamamen almış olan 
kişiler ve bazı izinlere dâhil kişiler ülkeye serbestçe girebilmektedir.16 

 
 

12 https://www.infofinland.fi/en/living-in-finland/education/the-finnish-education-system 
13 https://www.fulbright.fi/studies-and-research-finland/higher-education-finland 
14 https://valtioneuvosto.fi/en/-/1271139/number-of-covid-19-cases-continues-to-increase-nearly-9-900-people-placed-in-quarantine 
15 https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/finlands-coronavirus-infections-hit-new-daily-record-2021-08-12/ 
16 https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic 


