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Kaynaklar: Encyclopædia Britannica, Dünya Bankası (2021) 

 
Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı 
İspanya, Avrupa’nın güneybatı ucunda yer alır ve komşu ülke Portekiz’le paylaştığı İber Yarımadası’nın 
%85’ini oluşturur. Portekiz’le birlikte Fransa, Andorra ve Birleşik Krallık kontrolündeki Cebelitarık ile kara 
sınırı bulunan ülke, sınırları içerisinde Atlantik Okyanusu’nda bulunan Kanarya Adaları ve Akdeniz’de bulunan 
Balear Adaları’nı da bulundurmaktadır. Cebelitarık Boğazı’nın Afrika tarafında bulunan Ceuta ve Melilla 
şehirleri ise uzun zamandır İspanya ve Fas arasında sınır anlaşmazlıklarına konu olmuştur ve halihazırda 
İspanya’ya bağlıdır. 
 
2021 itibarıyla 47,3 milyonluk bir nüfusa sahip olan İspanya’nın nüfus artış hızı %-0,1’dir. Doğurganlık oranının 
1,2 olduğu İspanya’da ortalama yaşam süresi kadınlarda 85, erkeklerde 80 ve nüfusun genelinde ise 82 
yıldır. Nüfus yoğunluğunun km2 başına 95 kişi olduğu ülkede nüfusun %81’i şehirlerde %19’u köylerde 
yaşamaktadır. Ülkenin en büyük şehirleri Madrid (3,2 milyon), Barcelona (1,2 milyon) ve Valencia’dır (800 
bin).4 
 

 
2 https://www.statista.com/statistics/992648/distribution-of-the-population-by-religious-beliefs-spain/  
3 https://www.statista.com/statistics/445489/population-of-spain-by-nationality/ 
4 https://worldpopulationreview.com/countries/cities/spain  

Resmî Adı İspanya Krallığı 

Başkenti Madrid 

Dili 
Resmî dili dünyada İspanyolca olarak bilinen Kastilya İspanyolcasıdır. Ülkenin 
farklı bölgelerinde konuşulan Katalanca gibi diğer İspanyolca lehçeleri de 
anayasada resmî dil statüsündedir. 

Dini 
Resmî dini yoktur. Nüfusun %58,6’sı Katolik Hristiyan, %2,4’ü diğer dinlere 
mensup, %11,5’i agnostik ve %27,5’i inançsızdır.2 

Nüfus 47.326.687 

Nüfusun Etnik Dağılımı Nüfusun yaklaşık %89’u İspanyol iken %11’i farklı ırklara mensuptur.3 

Yüzölçümü 499.603 km2 

Para Birimi Euro 

Yönetim Şekli Çift kamaralı parlamenter anayasal monarşi 

Hükûmet Kral: VI. Felipe - Başbakan: Pedro Sánchez 
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Siyasi Yapısı 
İspanya’nın resmî adı İspanya Krallığı’dır ve anayasal monarşi ile yönetilir. Kral devletin başı ve 
başkumandan kabul edilir fakat genel olarak törensel bir role sahiptir. Hükûmeti başbakan yönetir ve 
başbakan parlamento tarafından seçilir. Bakanlar kurulu ise başbakanın tavsiyesi üzerine kral tarafından 
atanır. İspanya başbakanı parlamentoyu fesih yetkisine sahip değildir fakat krala parlamentoyu fesih 
önerisi verebilir. 
 
İspanya’ya bağlı bulunan özerk bölgeler 4 yılda bir gerçekleşen seçimlerde kendi parlamento ve 
başkanlarını seçerler. İspanya’nın şu anki kralı 2014’te tahta çıkan VI. Felipe’dir ve başbakanı 2018’den beri 
görevde bulunan Pedro Sánchez’dir. Bir sonraki parlamento seçimleri Kasım 2023’te yapılacaktır. 
 
İspanya Parlamentosu çift kamaralıdır ve Las Cortes Generales adını alır. Parlamento 257 sandalyeli Senato 
ve 350 sandalyeli Temsilciler Kongresi’nden oluşur. 4 yıl görev yapan Senato üyelerinin 208’i çok üyeli seçim 
bölgelerinden seçilirken kalan 49’u yerel meclisler tarafından atanır. Temsilciler Kongresi halihazırda 350 
sandalyelidir fakat en az 300, en fazla 400 olmak üzere değişen sayılarda üye bulundurabilir. Temsilciler 
Kongresi üyeleri kapalı liste nispi temsil sistemi ile 4 yıllığına seçilir.5-6 
 
İspanya Anayasası İspanya’da yaşayan millet ve bölgelerin özerklik haklarını koruma altına almıştır. 
İspanya’yı oluşturan 17 bölgeden her biri kendi özerklik yasasını bulundurur ve kendi yasama ve yürütme 

 
5 https://www.electionguide.org/countries/id/200/  
6 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/spain/political-context 
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organlarına sahiptir. Özerk yönetimler milli bayrağın yanında kendi yerel bayraklarına sahip olabilmekte ve 
İspanya’nın resmî dili olan Kastilya İspanyolcasının yanında kendi yerel dillerine resmî dil statüsü 
verebilmektedir. Katalonya, Galiçya ve Bask Ülkesi bölgeleri halihazırda geçerli olan 1978 anlaşmasından 
önce de özerklik statüsünü haiz bulunduklarından dolayı “tarihsel özyönetimler” olarak adlandırılırlar fakat 
bu unvanı başka bölgeler de sonradan almışlardır. 17 bölgenin tamamı aynı yetkilere sahip değildir. Her 
bölge farklı yetkilere ve statüye sahiptir. Ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için bölgelerin kendi 
aralarında federasyonu oluşturmaları anayasaca yasaklanmıştır.7 
 
Ekonomik Yapısı 

GSYİH 1,43 trilyon dolar 

Kişi Başı GSYİH 30.115 dolar 

GSYİH Büyüme Hızı %5,1 

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %5,2 

Milli Gelir (Atlas Metodu) 1,41 trilyon dolar 

Milli Gelir Büyüme Hızı -%10,5 (2020) 

Kişi Başı Milli Gelir 29.740 dolar 

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı -%10,4 (2020) 

Enflasyon %3,1 

Resmî Döviz Kuru 0,85 Euro ~ 1 ABD Doları 

İşsizlik Oranı %14,8 

Genç İşsizlik Oranı %34,8 

İşgücü 23.307.468 

Kaynak: Dünya Bankası 2021 

 
IMF verilerine göre 2022 itibarı ile İspanya dünyanın en büyük 15. ekonomisidir. 2008-2009 yılında yaşanan 
küresel ekonomik krizle beraber 2008 ikinci yarısında resesyona giren İspanya ekonomisi 2013’ün son 
çeyreğine kadar resesyondan çıkamamıştır. 2011-2013 döneminde hükûmet tarafından alınan bütçe açığının 
azaltılması, işgücü yasası, kamu hizmetleri ve finansal sektör reformuna yönelik önlemler sonrasında 
İspanya ekonomisi toparlanmış, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha rekabetçi hale gelmiştir.8 

 

 
7 https://www.mfa.gov.tr/ispanya-siyasi-gorunumu.tr.mfa  
8 T.C. Ticaret Bakanlığı, İspanya Ülke Profili, 2022. 
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İspanya son yıllarda dengeli bir ekonomik gelişmenin içerisinde iken 2019’da ortaya çıkan COVID-19 salgını 
tüm göstergeleri tersine çevirmiş ve 2020’de GSYİH’si neredeyse %11 oranında daralan İspanya, AB ülkeleri 
arasında en çok zarar gören ekonomi olmuştur. Pandemiyle mücadele kapsamında izlenen kısıtlama 
önlemleri 2021’in ilk yarısında ekonomiyi geriye çektiyse de özellikle turizm sektörü sayesinde yıl sonuna 
varıldığında İspanya ekonomisi %5’ten fazla büyüme sağlamıştır. Tekrar toparlanan İspanya ekonomisinin 
2023 yılıyla birlikte pandemi öncesi seviyesine dönmesi beklenmektedir.9 

 
İspanya, büyük ekonomiler arasında en borçlu ülkelerden biridir. COVİD-19 pandemisi öncesinde, 2019’da 
GSYİH’e oranı %95,5 olan toplam borç pandeminin getirdiği etkilerle beraber 2020’de %117,1’e kadar 
yükselmiştir.10 Borcun olduğu kadar bütçe açığının da artmasına sebep olan pandeminin bitmesiyle beraber; 
İspanya Ekonomi Bakanlığına göre 2025’e kadar toplam borcun GSYİH’in %110’unun altına, bütçe açığının da 
2021’deki %6,9’dan %3’e kadar düşmesi beklenmektedir.11 
 
İspanya ekonomisi diğer gelişmiş ülkeler gibi hizmet sektörüne dayalıdır. Dünya Bankası’na göre GSYİH 
içerisinde tarım sektörünün payı %3, sanayi sektörünün payı %20 ve hizmet sektörünün payı ise %68’dir. 
Ekonomiye katkı sağlayan alanlar arasında turizmin özel bir konumu vardır. İspanya, dünyada turizmden en 
çok gelir elde eden ülkeler arasında yer almaktadır. İspanya ekonomisinin turizmi oldukça kötü etkileyen 
COVID-19 sebebiyle bu kadar ağır zarara uğraması da turizmin ülke ekonomisindeki ağırlığına dikkat 
çekmektedir. IMF 2020 verilerine göre turizmin GSYİH’ye katkısı %5,5 iken işgücünün %11,8’i bu sektörde 
çalışmaktadır.12 
 
Dış Ticaret 
 

DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $) 

 2019 2020 2021 

İHRACAT 337.215.114 312.080.513 391.558.519 

İTHALAT 375.485.170 329.738.801 426.059.817 

HACİM 712.700.284 641.819.314 817.618.336 

DENGE -38.270.056 -17.658.288 -34.501.298 

Kaynak: ITC Trademap 

 
 

 
9 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/spain/economical-context  
10 https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/spains-debt-reaches-highest-level-in-more-than-a-century/  
11 https://www.nasdaq.com/articles/spain-sees-budget-gap-below-3-of-gdp-debt-below-110-by-2025  
12 T.C. Ticaret Bakanlığı, İspanya Ülke Profili, 2022. 
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İspanya’nın ana ihracat kalemleri demiryolu harici araçlar, makineler, mineral yakıtlar ve yağlar, eczacılık 
ürünleri ve elektrikli makinelerdir. Ana ihracat ortakları ise Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz ve Birleşik 
Krallık’tır. 
 

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $) 

Ürün 2020 2021 

Toplam 312.080.513 391.558.519 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, aksamı ve aksesuarları 48.343.367 54.144.088 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 21.713.589 25.131.521 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 12.432.661 23.137.931 

Eczacılık ürünleri 13.756.762 20.196.767 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 17.069.695 19.768.888 

Kaynak: ITC Trademap 

 
İspanya’nın ana ithalat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, demiryolu harici araçlar, makineler ve eczacılık 
ürünleridir. Ana ithalat ortakları ise Almanya, Çin, Fransa, İtalya ve ABD’dir. 
 

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $) 

Ürün 2019 2020 

Toplam 329.738.801 426.059.817 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 30.886.391 55.088.312 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, aksamı ve aksesuarları 34.394.619 38.341.887 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 31.308.159 36.661.253 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 29.018.105 34.827.788 

Eczacılık ürünleri 16.931.502 24.675.680 

Kaynak: ITC Trademap 
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Türkiye-İspanya İlişkileri  
Osmanlı Devleti dönemine kadar uzanan Türk-İspanyol ilişkileri tarihi açıdan olumlu bir zemine 
dayanmaktadır. Ülkeler arasında ciddi bir gerilime sebep olacak herhangi bir sorun bulunmadığı gibi 
İspanya’nın Fransa ve Avusturya gibi ülkelerin aksine Türkiye’nin AB üyeliğine destek vermesi, Türkiye 
açısından ilişkilerin daha da iyileştirilmesi için önem taşımaktadır. İki ülke 2005 yılında BM destekli 
Medeniyetler İttifakı projesine öncülük etmişlerdir. Bunun yanında COVID-19 salgınının ilk döneminde 
salgından oldukça kötü etkilenen İspanya’ya Türkiye tarafından gönderilen tıbbi yardım gerek devletler 
gerekse de toplumlar arasında ilişkilerin iyileşmesine zemin hazırlamıştır. Ne var ki ikili ticaret gerektiği 
kadar gelişmiş olmayıp dış ticaret hacmi 12 milyar dolar civarındadır. Ülkeler arasında en çok ticareti yapılan 
emtia arasında motorlu kara taşıtları, tekstil ürünleri ve makinalar yer almaktadır.13 

 
Ülke Tarihi 
İspanya tarihi milattan önce 1000’li yıllara kadar uzanmaktadır ve İslam medeniyeti dahil birçok medeniyete 
ev sahipliği yapmıştır. 8. yüzyılda Müslümanların bölgeyi fethedip bugün İspanya’nın 17 bölgesinden birine 
ad olan Endülüs Emevî Devleti’ni kurmalarıyla İspanya bir İslam toprağı haline gelmiştir. Bilim ve sanata 
katkıları bugün dahi hissedilen Endülüs Devleti büyük bir medeniyet inşa etmiş, sonrasında bölgeyi tekrar 
ele geçirmeye çalışan Hristiyan krallıkların “Reconquista” (yeniden fetih) politikası sonucunda 1492 yılında 
Gırnata’nın düşmesiyle yıkılmıştır.14 
 
Endülüs’ün yerini alan ve 16 ve 17. yüzyıllarda altın yıllarını yaşayan İspanyol İmparatorluğu, 18. yüzyılla 
beraber gücünü kaybetmeye başlamış, 19. yüzyılda ise Napolyon tarafından işgal edilmiştir. 1931’de I. Dünya 
Savaşı’nda tarafsız kalan İspanya’da cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla beraber kanlı bir iç 
savaşa sürüklenen ülke, savaştan sonra 1939 yılında General Franscisco Franco’nun diktatörlüğü dönemine 
girmiştir. II. Dünya Savaşı’nda da tarafsız kalan ülkede diktatörlük rejimi Franco’nun 1975 yılında ölmesiyle 
sona ermiş, şu anki kral VI. Felipe’nin babası Kral Juan Carlos tahta geçmiş ve İspanya’da demokrasi dönemi 
başlamıştır.15 
 
Ülkede İslamiyet 
Eski bir İslam toprağı olan İspanya, başta Elhamra Sarayı olmak üzere Endülüs Emevi Devleti’nin getirdiği 
İslam medeniyetinin mirasına ev sahipliği yapmaktadır. Her ne kadar Reconquista hareketiyle İslam 
medeniyetinin izleri silinmeye çalışıldıysa ve başarılı da olunduysa da özellikle mimaride ve pek çok Arapça 
kelime barındıran İspanyolcada İslam izleri hâlâ mevcuttur.  
 
İspanya nüfusunun yaklaşık %4’ü, neredeyse 2 milyonu Müslümandır ve bunlardan 800.000 kadarı İspanyol 
vatandaşıdır. Tüm Avrupa’da olduğu gibi İspanya’da da İslamofobi problemi vardır. Özellikle muhafazakârlar 
ve sağ kesim Müslüman karşıtı eylemlerde bulunmaktadır. Muhafazakâr Vox Partisi’nin daha 2013’te 

 
13 https://www.setav.org/turk-ispanyol-iliskilerinde-pozitif-ajanda/  
14 DİA, “İSPANYA”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ispanya#1 (20.07.2022).  
15 https://www.bbc.com/news/world-europe-17955805  
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kurulmuş olmasına ve Müslümanların ülkeden çıkarılması talebi gibi açıkça Müslüman karşıtı propaganda 
yapmasına rağmen güçlü siyasi partiler arasında olması konuya dair endişeleri artırmaktadır.16- 17 
 
COVID-19 
İspanya’da ilk COVID-19 vakası Ocak 2020 sonlarında Kanarya Adaları’nda tespit edilmiştir. Mart ayına 
gelindiğinde ülke COVID-19’un merkez üssü ülkelerden biri haline gelmiştir. İspanya sağlık sistemini sarsan 
ilk dalga, İspanyol hükûmetinin acil durum ilan etmesi ve sıkı tedbirler uygulamasıyla sonlanmıştır.18 

Salgından en ağır etkilenen ülkelerden biri olan İspanya, diğer ülkelerin COVID-19 tedbirlerini gevşetmesine 
hatta kaldırmasına rağmen yasakları sürdürmüştür. Salgın başlangıcından 2,5 yıl sonra, Nisan 2022’de, 12 
yaşından büyük olan nüfusun %92’sinin iki doz aşı almış bulunması ve hastane yataklarının sadece %4’ünün 
COVID-19 hastaları tarafından kullanılması sebebiyle artık maske zorunluluğuna lüzum görülmemiş ve bu 
tedbir uygulamadan kaldırılmıştır.19 
 
DSÖ verilerine göre 20 Temmuz 2022 itibarıyla İspanya’da 13.132.159 COVID-19 vakası ve 109.642 ölü 
kaydedilmiştir. 
 

 
16 https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/vox-and-spanish-muslim-community-new-reconquista-of-spa/  
17 https://newint.org/features/2019/04/26/new-spanish-islamophobia  
18 https://www.statista.com/topics/6118/coronavirus-covid-19-outbreak-in-spain/#topicHeader__wrapper  
19 https://www.aa.com.tr/en/europe/spain-to-lift-indoor-mask-mandate-on-april-20/2556851 


