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İspanya Krallığı 

1- Ülke Künyesi 

 

Başkent: Madrid 

Nüfus: 47.35 Milyon 

Yüzölçümü:  504.782 km2 

İklim:  

Devlet Başkanı: Kral VI. Felipe 

Başbakan: Pedro Sanchez 

Dışişleri Bakanı: Arancha Gonzalez Laya 

Konuşulan Diller: İspanyolca (Resmi Dil),Katalanca, Baskça, Galisyaca. Özerk yönetimlerde yerel dil, 
ikinci resmî dil olarak kabul edilebilmektedir. 

Para Birimi: Avro 

İhracat: 312.08 Milyar $ 

İthalat: 329.73 Milyar $ 

GSYİH: 1.281 Trilyon $ 

Önemli Siyasi Partiler: Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), Halkçı Parti (PP), Vox Podemos, Katalunya 

Cumhuriyetçi Solu (ERC), Vatandaşlar Partisi (Cs), Katalunya İçin Birlik (JxCAT), Bask Milliyetçi Partisi 
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(PNV), EH Bildu, Mas Pais, Halk Birliği Adayları, (CUP),Kanarya Koalisyonu (CCa-PNC), Navarra Suma 

(NA+), Galisya Milliyetçi Bloku (BNG), Kantabriya Bölgesel Partisi (PRC) Teruel Existe 

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar: AB, BM ve bağlı kuruluşları (BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi 
2015-2016), NATO, Avrupa Konseyi, OECD, AGİT, Akdeniz İçin Birlik (AiB), İber-Amerika Devletleri 
Örgütü (OEI) 

2- İspanya Krallığı Ekonomisi 

Yıllık Dış Ticaret Göstergeleri 

(Milyar $) 

Yıllar İhracat İthalat Fark Karşılama Oranı 

2016 283.76 302.93 -19.17 % 93.67 

2017 311.60 341.41 -29.81 % 91.26 

2018 346.06 391.05 -44.99 % 88.49 

2019 337.21 375.48 -38.27 % 89.80 

2020 312.08 329.73 -17.65 % 94.64 

 

Başlıca Ticaret Ortakları: Fransa, Almanya, Çin, İtalya, Portekiz, İngiltere, ABD, Hollanda 

İhraç Edilen Başlıca Ürünler: Otomobiller, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlar, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış), eşya taşımaya mahsus araçlar, domuz eti, turunçgiller, zeytinyağı 
ve fraksiyonları, taze üzüm şarabı, tekstil, helikopterler, uçaklar vb. 

İthal Edilen Başlıca Ürünler: Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlar), otomobiller, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, tedavide veya korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış), petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, telefon cihazları, 
ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar, tekstil, bakır cevherleri 
ve konsantreleri. 

Türkiye-İspanya İkili Ekonomik ilişkiler 

(Milyar $) 

Yıllar İhracat  İthalat  Denge Hacim 

2016 5.22 5.80 -0,58 11,02 

2017 6.58 6.53 0,05 13,11 

2018 8.12 5.68 2,44 13,8 

2019 8.13 4.44 3,69 12,57 

2020 6.68 5.03 1,65 11,71 

 

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Otomobiller, tekstil, demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, 

petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, 

eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (Türkiye, İspanya’nın tekstil ve konfeksiyon ithalatında 

ÇHC’nin ardından ikinci sırada gelmektedir). 
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Başlıca İthal Ürünlerimiz : Otomobiller, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, işlenmemiş çinko, 

siklik hidrokarbonlar, propilen ve diğer olefinlerin polimerleri, helikopterler, uçaklar, uzay araçları 

(uydular dahil), eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları, petrol 

yağları ve bitümenli minerallerden elde edilmiş yağlar, canlı büyükbaş hayvanlar (at, eşek, katır ve 

bardolar hariç), demir veya alaşımsız çelikten profiller, kauçuktan yeni dış lastikler. 

Ülkemizde 2019 sonu itibariyle 775 İspanyol sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. 2002-2019 

yılları arasında, İspanya’dan ülkemize gelen toplam yatırım miktarı 9 milyar 524 milyon Dolar 

olmuştur. 

Madrid Ticaret Müşavirliğimiz 2018’de belirtiği verilerine göre, İspanya’da faaliyet gösteren yaklaşık 

85 Türk işletmesi bulunmaktadır. 2002-2019 (Aralık) döneminde Türkiye’den İspanya’ya yapılan 

doğrudan yatırım tutarı 221 milyon Dolar’dır. 

2019 yılında ülkemize gelen İspanyol turist sayısı önceki yıla kıyasla % 44,56’lık artış kaydederek 

257.342 kişi olarak gerçekleşmiştir. 

Çankırı – İspanya İhracat Rakamları 

Yıllar İhracat İthalat 

2016 827.541 895.338 

2017 3.921.658 1.267.401 

2018 3.569.849 1.783.166 

2019 3.544.744 284.473 

2020 5.479.426 4.708.999 

 

3- İspanya Krallığı Siyasi Görünümü 

İspanya’nın yönetim şekli parlamenter demokrasiye dayalı monarşidir. General Franco’nun 36 

yıllık diktatörlüğü 20 Kasım 1975’de ölümüyle sona ermiş ve iki gün sonra Bourbon Hanedanı’ndan I. 

Juan Carlos İspanya tahtına çıkmıştır. Tüm siyasi partilerin katıldıkları serbest bir seçimin ardından 

ülkenin yeni siyasi düzenini belirleyen Anayasa 1978 yılında halkın çoğunluğu tarafından kabul edilmiş 

ve Kral’ın onayıyla yürürlüğe girmiştir. Kral I. Juan Carlos, Haziran 2014’te tahttan feragat ettiğini 

açıklamış ve yerine oğlu VI. Felipe geçmiştir. 

Kral’ın yetkileri büyük ölçüde semboliktir. Esas yetki Kral’ın atadığı Hükümete aittir. Ancak, 

Kral, yasama organını feshetme ve Anayasa’da belirtilen koşullarda halkoyuna başvurma yetkisine 

sahiptir. 

Hükümet, Anayasa uyarınca, 350 üyeli Temsilciler Meclisi ve 266 üyeli Senato’dan oluşan 

Parlamentoya (Cortes Generales) karşı sorumludur. Meclis üyeleri dörder yıllık dönemler için 

doğrudan seçilmektedir. Toprak esasına göre temsile imkân tanıyan Senato, Kıta İspanyası’nda 

bulunan her özerk bölge için dörder, Gran Canaria, Tenerife ve Mallorca büyük adaları için üçer, 

Ceuta ve Melilla özyönetimli kentleri için ikişer, diğer yedi küçük ada için birer, ayrıca özerk 

yönetimler için birer ve her bir milyon nüfus için de ilave bir senatörden oluşmaktadır. Partilerin 
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Mecliste grup kurabilmeleri için ise 5 milletvekili çıkarmaları ya da oyların en az % 5’ini almaları 

gerekmektedir. 

1978 Anayasası İspanya’yı oluşturan etnik grupların ve bölgelerin özerkliğini tanımakta ve 

haklarını teminat altına almaktadır. Anayasa’nın ilgili hükümleri dışında, 17 bölgeden her birinin 

kendisine ait özerklik yasası bulunmaktadır. Bölgelerin kendi parlamento ve yürütme organları vardır. 

Resmi dil “Castellano” (İspanyolca) olmakla birlikte, özerk yönetimlerde ikinci bir resmî dil de kabul 

edilebilmekte ve bu yönetimler ulusal bayrak yanında kendi bölgesel bayraklarını da 

kullanabilmektedir. Bugün, Katalunya, Valensiya, Balear Adaları, Navarra, Bask ülkesi ve Galisya Özerk 

Yönetimlerinde İspanyolca'nın yanısıra ikinci resmî dil kullanılmaktadır. Katalunya, Bask Ülkesi ve 

Galisya, 1978 Anayasası hazırlanmadan önce de özerklik statüsünü elde etmiş olduklarından, 

“Tarihsel Özyönetimler” olarak adlandırılmışlardır. Zaman içinde diğer bazı özerk yönetimler de 

Statülerine “tarihsel özyönetim” ibaresi eklemişlerdir. 17 otonom bölgenin tümü aynı yetkilere sahip 

değildir. 1978’den bu yana her özerk yönetimin yetkilerinde ve statüsünde değişme olmuştur. 

Ülkenin toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik emelleri önlemek amacıyla, özerk bölgelerin 

federasyon oluşturamayacakları hususu Anayasa’da hükme bağlanmıştır. 

İspanya halkı, son olarak, 10 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen erken genel seçimler ile 26 

Mayıs 2019 tarihinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimleri ile özerk 

yönetimler ve belediye seçimleri için sandık başına gitmiştir. 
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