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1  Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, meryem.sezgin.bsnss@gmail.com 

Resmi Adı Portekiz Cumhuriyeti  

Başkenti Lizbon 

Dili Resmî dil ve en çok konuşulan dil Portekizcedir. 

Dini Nüfusun büyük çoğunluğu Hristiyandır. 

Nüfus 10.305.564 

Nüfusun Etnik Dağılımı Nüfusun büyük çoğunluğu Portekizlilerden oluşmaktadır. 

Yüzölçümü 91.605 km2 

Para Birimi Euro 

Yönetim Şekli Tek kamaralı parlamenter cumhuriyet 

Hükûmet Cumhurbaşkanı: Marcelo Rebelo de Sousa - Başbakan: António Costa 
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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı 
Portekiz, Avrupa’nın en batısında, İber Yarımadası’nın Atlantik kıyısında yer alan bir Avrupa ülkesidir. Yalnızca 
İspanya ile kara sınırı bulunan ve Cebelitarık Boğazı’nın batısında kalan Portekiz, bu yönüyle Avrupa’nın geri 
kalanından bir bakıma izole olmuş bir durumdadır. Buna rağmen gerek kıtada gerekse de dünya çapında 
önemli bir konuma sahiptir. 
 
2020 Dünya Bankası verilerine göre Portekiz nüfusu 10,3 milyondur. İnişli çıkışlı bir grafiğe sahip olan 
Portekiz nüfusunun büyüme hızı %0,187’dir. Diğer Avrupa ülkelerinin çoğunda olduğu gibi Portekiz’de de 
doğurganlık oranı oldukça düşüktür ve 1,42’dir. Doğumda beklenen yaşam süresi kadınlarda 83,5, erkeklerde 
78, nüfusun genelinde ise 80,6 yıldır. Nüfus yoğunluğunun km2 başına 112 kişi olduğu Portekiz’de nüfusun 
%66’sı şehirlerde, %34’ü köylerde yaşamaktadır. Ülkenin en büyük şehirleri Lizbon (517 bin), Porto (249 bin) 
ve Amadora’dır (178 bin).2 
 
Siyasi Yapısı 
Portekiz’in resmî adı Portekiz Cumhuriyeti’dir ve ülke parlamenter demokrasi ile yönetilir. Portekiz 
Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo De Sousa, Başbakanı ise António Costa’dır. Portekiz Parlamentosu tek 
kamaralıdır ve 230 sandalyeli Cumhuriyet Meclisinden (Assembleia da República) oluşur. Cumhuriyet Meclisi 
üyeleri kapalı liste nispi temsil sistemi ile 4 yıllığına seçilir. 
 

 

 
 

 
2 https://worldpopulationreview.com/countries/cities/portugal 
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Cumhurbaşkanı mutlak çoğunluk oylaması ile iki turlu bir sistemle beş yıllığına seçilir. Başbakan ise 
genellikle oyların çoğunluğunu alan parti veya koalisyonun başkanı olmak üzere cumhurbaşkanı tarafından 
4 yıllığına atanır. Başbakanın Cumhuriyet Meclisini fesih yetkisi yoktur fakat cumhurbaşkanı bu yetkiye 
sahiptir ve Meclis’i feshederek erken seçim kararı alabilir.3 4 
 
Portekiz Başbakanı António Costa 2015’te iktidara gelmiştir ve Sosyalist Parti’ye mensuptur. Esasında 2015 
seçimlerini kaybetmiş olan Costa; Portekiz tarihinde bir ilk olarak; Yeşiller, Sol Blok ve Komünist Parti ile 
ittifak kurmuş ve seçimin galibi olan merkez sağcı Pedro Coelho’nun 11 günlük hükûmetini parlamento 
oylamasında devirmiştir. Cumhurbaşkanının hilafına rağmen onu da ikna eden Costa bu şekilde aşırı solcu 
bir hükûmetin başbakanı olmuştur.5 Merkeziyetçi, NATO ve Avrupa yanlısı Sosyalist Parti’nin “orak ve çekiç 
sallayan” Komünist Parti ve anti-kapitalist Sol Blok’la oluşturduğu beklenmedik ittifak “çürük makine” 
(gerinconça-rickety contraption) lakabını almıştır. Bıraktığı bu izlenime rağmen iktidarda tutunan hükûmet 
2019’da demokratik Portekiz’in ilk denk bütçesini sağlamış ve Costa, aynı yıl yapılan seçimde çoğunluğu 
alamasa da oylarını artırarak tekrar seçilmiştir.6 
 
2021’in sonunda Yeşiller, Sol Blok ve Komünist Parti, 2022 bütçe planında Sosyalist Parti’ye olan desteklerini 
geri çekmişler ve Portekiz’de uzun bir süredir ilk defa bir bütçe tasarısı reddedilmiştir. Bu sebeple 
Cumhurbaşkanı Rebelo de Sousa parlamentoyu feshetmiş ve 30 Ocak 2022’de yeni bir parlamenter seçim 
yapılmasına karar vermiştir.7  30 Ocak’ta yapılan seçimler; beklenenin aksine Sosyalist Parti’nin galibiyetiyle, 
hatta parlamentoda daha önce kazanamadığı çoğunluğu elde etmesiyle sonuçlanmıştır. Costa’nın “ya 
Sosyalist Parti ya da istikrarsızlık” söyleminin işe yaradığı açık olan seçimlerde Sosyalist Parti oyların 
yaklaşık %42’sini almıştır. Erken seçime gidilmesine sebep olan Sol Blok ve Komünist Parti ise sahip 
oldukları oy desteğini önemli oranda kaybetmiştir. Sol Blok 2019 seçimlerinde elde ettiği 19 sandalyeden 
sadece 5’ini kazanabilmiş, Komünist Parti’nin parlamentodaki temsilci sayısı ise yarıya inmiştir. Analizlere 
göre seçmen, bu partileri dikkatleri COVID-19’la mücadeleden ve ekonomik gelişmeden çeken gereksiz bir 
krize sebep olmakla suçlamaktadır ve aldıkları sonuç da bu duruma işaret etmektedir.8 
 
 
 
 
 
 

 
3 https://www.electionguide.org/countries/id/174/ 
4 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/portugal/political-context 
5 https://www.theguardian.com/world/2015/nov/25/portugal-gets-new-leftwing-pm-after-election-winner-only-lasted-11-days 
6 https://www.politico.eu/article/antonio-costa-socialist-party-absolutely-fabulous-election-portugal/ 
7 https://www.bbc.com/news/world-europe-59160526 
8 https://www.politico.eu/article/antonio-costa-socialist-party-absolutely-fabulous-election-portugal/ 
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Ekonomik Yapısı 

GSYİH 228.539 milyar dolar 

Kişi Başı GSYİH 22.176 dolar 

GSYİH Büyüme Hızı -%8,442 

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı -%8,614 

Millî Gelir (Atlas Metodu) 224,519 milyar dolar  

Millî Gelir Büyüme Hızı -%7,488 

Kişi Başı Millî Gelir 21,790 dolar 

Kişi Başı Millî Gelir Büyüme Hızı -%7,662 

Enflasyon -%0,012 

Resmi Döviz Kuru 0,876 Euro ~ 1 ABD Doları 

İşsizlik Oranı %6,79 

Genç İşsizlik Oranı %22,55 

İşgücü 5.190.690 

Kaynak: Dünya Bankası 2020 
 

Sömürge imparatorluğunun zirve döneminde Portekiz, dünyanın en zengin ülkelerinden biri olarak ön plana 
çıkmıştır. Fakat Portekiz’in bu dönemdeki varlığı yerli sanayinin yapılandırılmasında kullanılmadığından 
ülke, 20. yüzyıla gelindiğinde Batı Avrupa’nın en yoksul ülkelerinden biri haline gelmiştir. Avrupa 
Topluluğuna katılmasıyla beraber ekonomisini toparlamaya başlayan Portekiz; hayat standartlarını 
yükseltmiş, gelirleri artırmış ve işsizliği azaltmıştır. Gelişimin sürdürülmesinde bir AB üyesi olan Portekiz’e 
dışarıdan gelen yapısal fonlar, özel sermaye ve doğrudan yatırımın da önemli etkisi bulunmaktadır. 
 
2009’da yaşanan Euro Bölgesi borç krizinde, uygulanan hükûmet programları ülkenin ekonomik erimesini 
durdurmakta başarısız olmuş ve krizden en çok zarar gören ülkelerden birisi de Portekiz olmuştur. 2011 
yılında AB ve IMF, birtakım kemer sıkma politikalarının uygulamaya konması karşılığında 78 milyar Euro’luk 
bir kurtarma paketi tahsis etmiştir.9 2014 yılı Mayıs’ında ise kurtarma paketi programı sona ermiştir.10 
 
 

 
9 https://www.britannica.com/place/Portugal/Economy 
10 https://www.politico.eu/article/portugal-exits-bail-out-programme/ 
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Portekiz, 1986 yılında Avrupa Topluluğuna katılmış ve o tarihten bu yana ekonomisinin sektörel ağırlığı 
hizmet sektöründen yana kaymıştır. 2020 yılında hizmet, sanayi ve tarım sektörlerinin GSYİH’teki payları 
sırasıyla %66,1, % 19,22 ve %1,98 olmuştur.11 Hizmet sektörünün giderek önem kazanmasının yanında sanayi 
sektöründe de modernizasyon konusunda önemli gelişmeler elde edilmiştir. Geleneksel üretim sektörleri, 
yerini daha teknolojik ve ülke ekonomisine olan katkısı daha büyük olan oto ana ve yan sanayi, elektronik, 
enerji, ilaç ve yeni teknoloji gibi yeni sektörlere bırakmıştır.12 

 
COVID-19 salgınıyla beraber, son birkaç yıldır büyümeyi sürdürmüş olan Portekiz ekonomisinin hasılatı keskin 
bir düşüş yaşamıştır. 2021’le birlikte yavaş yavaş toparlanan dünya ekonomisiyle beraber Portekiz de 
yaralarını sarmaya başlamıştır. Pandemi kısıtlamalarının tedrici olarak kaldırılmasıyla tüketici talebi ve 
istihdam artmış, ekonomide yaklaşık olarak %4,4’lük bir büyüme sağlanmıştır. Ülke ekonomisi için büyük 
önem arz eden turizm, uluslararası turizm baz alındığında pandemi öncesi seviyesine ulaşamamışsa da 
özellikle yaz döneminde iç turizm önemli ölçüde gelişme kaydetmiştir. 
 
Pandeminin işsizlik üzerindeki etkisi hükûmetin verdiği destek sayesinde kısmen azaltılmış ve pandemi 
öncesi bulunduğu %6,6 seviyesinden çok yükseğe çıkmamıştır. IMF verilerine göre bu oranın emek 
verimliliğindeki kademeli iyileşmeye binaen önümüzdeki yıllarda düşmeye devam etmesi beklenmektedir.13 
 
Dış Ticaret 

DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $) 

 2018 2019 2020 

İHRACAT 74.135.906 67.064.074 61.491.411 

İTHALAT 95.629.299 89.541.380 77.882.921 

HACİM 169.765.205 156.605.454 139.374.332 

DENGE -21.493.393 -22.477.306 -16.391.510 

 
Portekiz’in ana ihracat kalemleri demiryolu harici araçlar, makineler, plastik ve mineral yakıtlardır. Ana 
ihracat ortakları ise İspanya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve ABD’dir.  
 
 
 
 
 

 
11 https://www.statista.com/statistics/372187/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-portugal/ 
12 T.C. Ticaret Bakanlığı, Portekiz Ülke Profili, 2021. 
13 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/portugal/economical-context 
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EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $ ) 

Ürün 2019 2020 

Toplam 67.064.074 61.491.411 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, aksamı ve aksesuarları 10.078.261 8.578.446 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 5.294.362 4.998.262 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 4.034.001 4.028.755 

Plastik ve ürünleri 3.289.971 3.147.899 

Mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri 4.086.904 2.832.523 

Kaynak: ITC Trademap 

 
Portekiz’in ana ithalat kalemleri demiryolu harici araçlar, makineler, mineral yakıtlar ve plastiktir. Ana 
ithalat ortakları ise İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda ve İtalya’dır. 
 

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $) 

Ürün 2019 2020 

Toplam 89.541.380 77.882.921 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, aksamı ve aksesuarları 10.895.753 8.391.833 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 7.870.216 7.702.883 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 8.136.084 7.391.242 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 10.185.023 6.730.227 

Plastik ve ürünleri 4.010.146 3.757.181 

Kaynak: ITC Trademap 

 
Türkiye-Portekiz İlişkileri  
Türkiye-Portekiz ilişkileri Osmanlı Devleti dönemine kadar uzanmaktadır. I. Dünya Savaşı’nda kesintiye 
uğrayan ilişkiler, Türkiye ve Portekiz’in sırasıyla 1931 ve 1941’de karşılıklı elçi tayinleriyle devam etmiştir. Her 
iki ülkenin de NATO üyesi ve Akdeniz ülkesi olmasının yanında Portekiz’in Türkiye’nin AB üyeliğine destek 
vermesi ülkeler arası ilişkiyi güçlendiren unsurlardandır. 2012’den bu yana iki ülke arasında siyaset, ekonomi 
ve diplomasi gibi çeşitli alanlarda 16 anlaşma imzalanmış ve karşılıklı üst düzey ziyaretler 
gerçekleştirilmiştir. T.C. Dışişleri Bakanlığının son verilerine göre 2019’da Türkiye-Portekiz ikili ticaret hacmi 1 
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milyar 795 milyon dolar olmuş, Portekiz’den Türkiye’ye ve Türkiye’den Portekiz’e gerçekleşen doğrudan 
yatırım miktarı sırasıyla 763 ve 52 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.14 

 
Ülke Tarihi 
Sömürgecilik yarışına ilk giren devletlerden olması ve tarihin en uzun süre yaşayan sömürge imparatorluğu 
özelliğiyle bilinen Portekiz’in sömürge dönemi 15. yüzyılda başlamıştır. Güney Amerika’dan Doğu Hindistan 
ve Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada sömürgelere sahip olan ülke, Afrika’daki sömürgelerini şiddet ve 
baskıyla yönetmiş ve köle ticaretinin öncülerinden olmuştur. I. Dünya Savaşı’nın ardından dünya çapındaki 
sömürgelerde görülen bağımsızlık hareketleri Portekiz sömürgelerine de yayılmış ve bu hareketler özellikle 
II. Dünya Savaşı’ndan sonra hız kazanmıştır. Diğer sömürgeci devletlerin aksine, cumhuriyetin ilanından 
sonra dahi 1960’lara kadar sömürgelerini bırakmayan Portekiz, 1961-74 yıllarında Afrika sömürgeleriyle 
savaşmıştır.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portekiz’de 1910’da Kral II. Manuel’in tahttan indirilmesi ile cumhuriyet ilan edilmiştir. I. Dünya Savaşı’nda 
İttifak Devletleri safında savaşan Portekiz’de hükûmet 1926’da askeri darbe sonucu devrilmiştir. Portekiz’i 36 
yıl boyunca yönetecek olan António de Oliveira Salazar kurulan yeni hükûmetin maliye bakanı olmuş, 
1932’de de başbakanlık makamını alarak Estado Novo (yeni devlet) adı verilen otoriter rejimini kurmuştur. 
Uzun süren diktatörlük döneminden sonra 1968’de felç olan Salazar aynı yıl başbakanlıktan indirilmiş ve 
1970’te ölmüştür. Salazar’ın ölümünden 4 yıl sonra 25 Nisan 1974’te gerçekleşen Karanfil Devrimi ile ülkede 
demokrasi dönemi başlamıştır. Sömürgelerini bir bir kaybeden Portekiz’de askeri yönetim kaldırılarak sivil 
hükûmet kurulmuştur.16 

 
14 https://www.mfa.gov.tr/turkiye-portekiz-siyasi-iliskileri.tr.mfa 
15 https://www.stratejikortak.com/2021/03/portekiz-somurgeciligi-1961-1974-somurge-savaslari-ve-karanfil-devrimi.html 
16 https://www.bbc.com/news/world-europe-17761153 
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Ülkede İslamiyet 
Portekiz, İslamiyet’le 8. yüzyılda bölgeye gelen Endülüs Müslümanları vasıtasıyla tanışmış ve beş yüzyıl 
boyunca İslam toprağı olmuştur. Fakat Endülüs Devleti’nin bölgeden çekilmesiyle gerçekleştirilen katliamlar 
sonucunda İslam’ın bölgedeki tüm izleri silinmeye çalışılmıştır. Hristiyanlığa geçmek, Portekiz’i terk etmek 
veya ölüm cezasına çarptırılmak seçenekleri sunulan Müslümanların çoğu yerel halkın arasında asimile 
oldukları Kuzey Afrika’ya kaçmıştır. Yine de beş yüzyıllık İslam hâkimiyeti Portekiz’de önemli izler bırakmış, 
araştırmacılar tarafından Portekizcede yaklaşık 19.000 Arapça kökenli kelime tespit edilmiştir. Araştırmalara 
göre 10. yüzyılda İber Yarımadası’ndaki toplam nüfusun yarısı Müslüman iken günümüzde Portekiz 
nüfusunun %0,5’inden daha azı Müslümandır.17 
 
COVID-19 
İlk COVID-19 vakasının 2 Mart 2020’de kayıtlara geçtiği Portekiz, pandeminin başlangıcından bu yana sıkı 
tedbirler uygulayarak pandemiyi kontrol altında tutmaya çalışmıştır. Okulların ve işyerlerinin aralıklarla ve 
farklı seviyelerde kapalı tutulması, sokağa çıkma yasakları ve sınırda uygulanan tedbirler bu bakımdan etkili 
olmuştur. Nüfusunun tamamına yetecek miktardan daha fazla dozda aşıya sahip olan Portekiz,18 %83,3’ü aşılı 
olan nüfusuyla Avrupa’nın en yüksek aşı oranına sahiptir.19 DSÖ verilerine göre Portekiz’de 3.025.421 COVID-19 
vakası kayıtlara geçmiş ve bunların 20.401’i ölümle sonuçlanmıştır. 

 
17 https://www.aljazeera.com/features/2020/6/10/the-portuguese-rediscovering-their-countrys-muslim-past 
18 https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/portugal/ 
19 https://www.euronews.com/2022/02/05/covid-in-europe-austrian-vaccination-law-comes-into-effect-while-danes-enjoy-eased- 
 Measure 


