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I. GENEL BÖLÜM 
1. ÜLKENİN ÖZELLİKLERİ 
1.1. COĞRAFYA 
505,992 km2 (195,365 sq mi),ile İspanya dünyanın 52. Avrupa’nın ise 4.büyük 

ülkesidir. Fransa'dan 47.000 km2 (18.000 sq mi) daha küçük ve ABD'nin Kaliforniya 

eyaletinden 81.000 km2 (31.000 sq mi) daha büyüktür.Teide Dağı (Tenerife) 

İspanya'nın en yüksek dağıdır ve dünyanın en büyük üçüncü yanar dağidir. İspanya 

kıtalararası bir ülkedir. İspanya enlemleri 26 ° ve 44 ° N, boylam 19 ° W ve 5 ° E 

arasındadır. 

İspanya Batı’da Portekiz’le sınırdır,güneyde Cebelitarık( denizaşırı Britanya 

bölgesi)ve Kuzey Afrika'daki (Ceuta ve Melilla ve Vélez de la Gomera 

yarımadasındaki) eksklavları aracılığıyla Fas ile komşudur. Kuzeydoğuda, Pirene 

dağları boyunca, Fransa ve Andorra Prensliği ile sınırlanmıştır. Girona'daki Pireneler 

boyunca, Llívia adında küçük bir taşra kasabası Fransa ile çevrilidir. 

1,214 km'ye (754 mil) uzayan Portekiz – İspanya sınırı, Avrupa Birliği içindeki en 

uzun kesintisiz sınırdır.[73] 

 

Adalar 



 

 
 

İspanya ayrıca Akdeniz'de Balear Adaları, Atlantik Okyanusu'ndaki Kanarya 

Adaları'nı da kapsamaktadır.

 

Dağlar ve Nehirler 

Ordesa y Monte Perdido Ulusal Parkı, Pireneler Dünya Mirası Sit Alanı 

Anakara İspanya, yüksek yaylalar ve dağ zincirlerinin hakim olduğu dağlık bir 

ülkedir.Pireneler'den sonra ana dağ sıraları en yüksek zirve olan Cordillera 

Cantábrica (Cantabrian Range), Sistema Ibérico (İber Sistemi), Sistema Central 

(Merkezi Sistem), Montes de Toledo, Sierra Morena ve Sistema Bético (Baetic 

System). Sierra Nevada'da bulunan 3,478 metre yüksekliğindeki (11,411 metre) 

Mulhacén, İber Yarımadası'ndaki en yüksek irtifadadır.İspanya'daki en yüksek nokta, 

Kanarya Adaları'ndaki 3.718 metre (12,198 ft) aktif volkan Teide'dir. Meseta Merkezi 

(genellikle "İç Plato" olarak tercüme edilir), İspanya'nın yarımadasının kalbinde yer 

alan geniş bir platodur. 



 

 
 

İspanya'da Tagus (Tajo), Ebro, Guadiana, Douro (Duero), Guadalquivir, Júcar, 

Segura, Turia ve Minho (Miño) gibi birçok önemli nehir vardır. Alüvyal ovalar kıyı 

boyunca bulunur ve bunların en büyüğü Endülüs'teki Guadalquivir'dir. 

1.2. ZAMAN VE İKLİM KUŞAKLARI 
İspanya yarımadası, Portekiz ve Balear Adalarının iklimi (1971-2000) 

İspanya'nın iklimi ülke çapında değişmektedir. İspanya, 13 farklı Köppen iklimi 

(Kanarya Adaları hariç) ile Avrupa'nın en değişken iklimli ülkesidir ve dünyanın en 

farklı 10 iklim ülkesi arasındadır. Guzman coğrafi durumu ve orografik koşullara göre 

beş ana iklim bölgesi (beş ana iklim) görülebilir: 

● Sıcak - ılık yazlar ve serin - ılıman ve yağışlı kışlar ile karakterize edilen sıcak-

yaz Akdeniz iklimi.  

● Kuzeybatı İspanya'nın bazı bölgelerinde ve çoğunlukla iç kısımda yer alan ve 

çoğunlukla İspanya'nın orta kesiminde bulunan ve 900-1000'in üzerinde rakımda 

bulunan sıcak-yaz Akdeniz iklimi. 

● Okyanus iklimi ülkenin kuzey kesiminde, özellikle Bask Bölgesi, Asturias, 

Cantabria ve Navarre bölgelerinde yer almaktadır. Bu bölgede kış aylarında düzenli 

kar yağışı vardır. 

● Yarı kurak iklim (Bsh, Bsk) ülkenin güney doğu kesiminde (Doğu Endülüs, 

Murcia bölgesi ve Güney Valensiya'da Alicante eyaletinde) ve kuzey doğudaki Ebro 

vadisinin orta kısımlarında (Zaragoza vilayeti) baskındır. ), güney Navarre'ye kadar 

uzak batıya ulaşır. Merkezi tablo alanlarının geniş alanlarında da (özellikle Cuenca, 

Guadalajara, Madrid ve Toledo provürlerinin parçalarını içeren La Mancha 

bölgesinde) ve Extremadura'nın en kurak bölgelerinde yer almaktadır. Akdeniz 

ikliminin aksine, kuru mevsim yaz aylarının sonlarına doğru devam eder ve bitki 

örtüsü daha az yoğundur. 

.● Kuzey-doğu İspanya'da birçok alanda bulunabilen ılık yaz karasal iklimi (Dfb), 

1000-1100 masl. Ayrıca Cantabria Dağları'nın bazı bölgelerinde ve Orta-Doğu 

İspanya'daki Sistema Ibérico sıradağlarının en yüksek alanlarında da bulunabilir. 

 



 

 
 

1.3. DEVLET VE BÖLGESEL ORGANİZASYONU 
1978 Anayasası, İspanya'nın kurumsal örgütlenmesini belirler ve yasal sistemimizi 

yönetir. Mutabakat ve birlikte yaşama büyük bir başarıdır. Seçmenlerin büyük 

çoğunluğu tarafından referandumla onaylandı. 

Burada, kurumsal sistemin yaşamanıza ve karar vermenize olanak veren kilit 

vuruşları çizilir: 

■ İspanya demokrasi, hukukun üstünlüğü ve refah devletidir. Sosyal 

pazar ekonomimiz vardır. 

■  Birlikte yaşama modelimizin değerleri şunlardır: özgürlük, adalet, 

eşitlik, dayanışma, siyasi çoğulculuk, haysiyet ve temel haklara ve 

kamu özgürlüklerine saygı. 

■ Egemenlik İspanyol halkına, yani tüm İspanyollara tekabül eder, devlet 

yetkilerini alır: yasama, yürütme, yargı. 

■ Parlamenter monarşi ve parlamenter temsile dayalı bir hükümet 

sistemi kurar. 

● ■ Devletin birliğini ve özerk toplulukların özerkliğini (Bölgeler) belirler. 

● Bölgesel olarak İspanya, dünyanın en merkesizleştirilmiş ifadelerinden 

biridir. 

●  tüm bölge için ortak kurumlar; 

●  Genişletilmiş güçlere sahip 17 Özerk Topluluk (bölge) 

■  iki özerk şehir ve 8.100'den fazla yerel işletme. 

■ İspanya, Avrupa Birliği üyesidir ve bu ekonomik-politik projeye 

katılır.Diğer devletler ekonomik ve politik güçlerini Avrupa kurumlarına 

devrettikleri için deneyimlerini diğer 28 üye devlet ve onun 

vatandaşlarıyla paylaşırlar. 

 

DEMOGRAFİK VERİ  
İspanya Demografik Profili 2018  
Nüfus 48,958,159 (Temmuz 2017 tahmini) 



 

 
 

Yaş Yapısı 0-14 yaş: 15.38% (erkek 3,872,763/bayan 3,656,549) 

15-24 yaş: 9.58% (erkek 2,424,352/bayan 2,267,429) 

25-54 yaş: 44.91% (erkek 11,214,102/bayan 10,775,039) 

55-64 yaş: 12.14% (erkek 2,899,088/bayan 3,044,111) 

65 yaşve üzeri: 17.98% (erkek 3,763,989/bayan5,040,737) 

(2017 tahmini) 

Bağımlılık oranları Toplam bağımlılık oranı: 51 

gençlik bağımlılık oranı: 22.5 

daha büyüklerin bağımlılık oranı: 28.5 

olası destek oranı: 3.5 (2015 est.) 

Ortalama Yaş toplam: 42.7 yaş 

erkek: 41.5 yaş 

bayan: 43.9 yaş(2017 tahmini) 

Nüfus büyüme 

oranı 

0.78% (2017 tahmini) 

Doğum oranı 9.2 doğum/1,000 nüfus (2017 tahmini) 

Ölüm oranı 9.1 ölüm/1,000 nüfus (2017 tahmini) 

Net göçmen oranı 7.8 göçmen /1,000 nüfus (2017 tahmini) 

Kentleşme Kentsel nüfus: tüm nüfusun 80% (2017) 

kentleşme oranı: 0.52% yıllık değişim oranı (2015-20 tahmini) 

not: veriler Kanarya Adaları,Ceuta,( Afrika’nın kuzeyinde Fas 

kıyılarında bulunan İspanyol yerleşimi) ve Melilla’yı ( Fas’ın 

akdeniz kıyısında  bulunan İspanyol yerleşimi)kapsar. 

Başlıca şehirler - 

nüfus 

MADRİD (başkent) 6.199 milyon; Barselona 5.258 milyon; 

Valensiya 810,000 (2015) 



 

 
 

Cinsiyet oranı doğumda: 1.07 erkek/kız 

0-14 yaş: 1.06 erkek/kız 

15-24 yaş: 1.07 erkek/kız 

25-54 yaş: 1.04 erkek/kız 

55-64 yaş: 0.95 erkek/kız 

65 yaş ve üstü: 0.74 erkek/kız 

toplam nüfus: 0.98 erkek/kız (2016 tahmini) 

Annenin ilk 

doğumdaki yaşı 

30.7 yaş(2015 tahmini) 

Bebek ölüm oranı toplam:1,000 canlı doğumda 3,3 ölüm 

erkek:  1,000 canlı doğumda 3,6 ölüm 

kız:      1,000 canlı doğumda 2,9 ölüm(2017 tahmini) 

Beklenen yaşam 

süresi 

Toplam nüfus: 81.8 yaş 

erkek: 78.8 yaş 

kadın: 84.9 yaş(2017 tahmini ) 

Toplam 

doğurganlık oranı 

kadın başına1.5 çocuk doğumu (2017 tahmini) 

HIV/AIDS – 

yetişkin yaygınlık 

oranı 

0.4% (2016 tahmini) 

HIV/AIDS - 

HIV/AIDS ile 

yaşayan insanlar 

140,000 (2016 tahmini) 

HIV/AIDS - 

ölümleri 

Cevap yok 

İçme suyu geliştirilmiş:  



 

 
 

kaynakları şehir: nüfusun %100 

kırsal: nüfusun %100 

toplam: nüfusun %100 

geliştirilmemiş:  
şehir:  nüfusun %0 

kırsal:  nüfusun %0 

toplam: nüfusun %0 (2015 tahmini) 

Sağlık tesisleri 

erişimi 

gelişmiş:  
kent: nüfusun % 99.8 

kırsal:nüfusun % 100  

toplam: nüfusun % 99.9  

gelişmemiş:  
kent: nüfusun % 0.2  

kırsal: nüfusun % 0 

toplam: nüfusun % 0.1  (2015 tahmini) 

Millet isim: İspanyol  

sıfat: İspanyol, İspanyalı 

Etnik Gruplar Akdeniz ve İskandivav türleri karışımı 

Dinler Roman Katolik 67.8%, ateist 9.1%, diğerleri 2.2%, inanmayanlar 

18.4%, belirtilmemiş 2.5% (2016 tahmini) 

Diller %74 Kastilyan İspanyolcası (ülke çapında resmi 

dil),%17Katalanca (Katalonya, Balear adaları ve Valensiya 

toplumunda (Valensiya dili diye de bilinir) resmi dil,%7 Galik dili( 

Galisya’da resmi dil), %2 Baskça ( Bask ülkesi ve Baskça 

konuşan Navarre bölgesinde –İspanya’nın kuzeyinde Fransa 

sınırında yer alan İspanya eyaleti  resmi dildir), Aranca 

Katalonya’nın kuzeybatı köşesinde(Vall d'Aran bölgesi) 



 

 
 

Katalanca ile birlikte konuşulan resmi dildir. <5,000 konuşan 

kişi) 

not: Aragonca(İspanya'nın Aragona Özerk Bölgesinde yaklaşık 

10.000 kişi tarafından konuşulan bir Latin dilidir.), Aranca, 

Baskça, Calo (Hint-Avrupa dil ailesi), Katalanca, 

Galiçyaca(İspanya’nın Galiçya bölgesinde konuşulan bir dil),ve 

Valensiyaca (Valensiyaca İspanya'nın Valensiya bölgesinde 

konuşulan Katalanca'nın güney lehçesi olup; tarihsel, 

geleneksel ve resmî dile verilen isimdir,)Bölgesel veya Azınlık 

Dilleri Avrupa Şartı kapsamında bölgesel diller olarak Kabul 

edilir.  

Okur yazarlık tanım: 15 yaş üstü okuyup yazabilir 

toplam nüfus: 98.3% 

erkek: 98.8% 

kadın: 97.7% (2016 tahmini) 

Okul hayatı 

beklentisi 

(ilkokuldan yüksek 

öğretime kadar) 

toplam: 18 yıl 

erkek: 18 yıl 

kadın: 18 yıl(2015) 

Eğitim Giderleri GSMH ‘nın % 4.3 (2013) 

Anne ölüm oranı 100,000 canlı doğumda 5 ölüm (2015 tahmini) 

Sağlık giderleri GSMH’nın %9 (2014) 

Doktor yoğunluğu 1,000 kişiye 3.82 doktor (2014) 

Hastane yatağı 

yoğunluğu 

1,000 kişiye 3.1 yatak (2011) 

Obezite - yetişkin  23.8% (2016) 



 

 
 

2. İSPANYA’NIN TARİHİ 
İspanya’nın tarihi orta çağlara dayanır. 1516'da, Habsburg İspanya bir dizi farklı selefi 

krallığı birleştirdi; 1813'te modern bir anayasal monarşi biçimi getirildi.Mevcut 

demokratik anayasa 1978’e kadar uzanıyor. 

İspanya krallıkları 1516'da Habsburg yönetimi altında birleştirildi. Reconquista'nın 
tamamlanmasından sonra, (endülüs döneminde iber yarımadasındaki hristiyanların 

müslümanların yarımadadaki varlıklarını ortadan kaldırma çabaları) İspanya krallıkları 

1516'da Habsburg egemenliği altında birleştirildi. Bu, Kastilya Kılıcı, Aragon Kralı ve 

aynı krallık altında daha küçük krallıkları birleştirdi.Aynı zamanda, İspanyol 

İmparatorluğu,tam da 1492'de Amerika'nın Keşfinden başlayarak. İspanya'nın Altın 

Çağı'nın başlangıcına işaret etti. Bu dönemde, 1500'lerin başından 1650'lere kadar, 

Habsburg İspanya dünyanın en güçlü devleti ve beş kıtada mülk sahibi olan ilk 

imparatorluktu. 

Bu dönem boyunca,İspanya, İtalyan Savaşları, Seksen Yıl Savaşı, Otuz Yıl Savaşı 

ve Franco-İspanyol Savaşı dahil olmak üzere tüm Avrupa savaşlarına katıldı.Bununla 

birlikte 17.yüzyılın sonlarında, İspanyol iktidarı gerilemeye başladı ve son Habsburg 

hükümdarının ölümünden sonra İspanyol Ardıl Savaşı, şimdi Bourbon yönetimi 

altında olan İspanya'nın düşmesiyle, Avrupa meselelerinde azalan bir etkiyle ikinci 

derece bir iktidarın statüsüne son verdi. Bourbon Reformları olarak adlandırılan 

reformlar, devlet kurumlarının yenilenmesine teşebbüste bulundu, ancak birkaç 

başarı elde etti.Yüzyılın sona ermesiyle, Fransız Devrimi ve Yarımada Savaşı ile 

istikrarsızlık yaşandı, böylece İspanya asla eski gücünü yeniden kazanamadı. 

Savaşla parçalanmış olan İspanya, 19. yüzyılın başlarında, yüzyılın geri kalanı 

boyunca "liberal", "gerici" ve "ılımlı" grupları temsil eden farklı siyasi partilerin 

herhangi bir varlık olmadan kısa ömürlü kontrolünü kazanmasıyla istikrarsızlaştırıldı. 

Latin Amerikan bağımsızlık savaşları sonucunda ivedilikle dağılan İspanya 

imparatorluğunun önceki denizaşırı kolonileri 1898 İspanya-Amerika savaşından 

sonra kaybedilmiştir. 



 

 
 

1874-1931 döneminde anayasal monarşinin oluşturulmasında liberal ve muhafazakâr 

güçler arasında belli belirsiz bir denge sağlandı, ancak kalıcı bir çözüm getirilmedi., 

ve İspanya Cumhuriyetçi ve Milliyetçi gruplar arasında İç Savaş'a düştü. 

Savaş, İspanyol hükümetini 1975'e kadar kontrol eden Francisco Franco tarafından 

yönetilen milliyetçi bir diktatörlükle sona erdi. Savaş sonrası dönemler nispeten 

istikrarlıydı (Bask Ülkesinde silahlı bir bağımsızlık hareketi hariç) ve ülke 1960'larda 

ve 1970'lerin başlarında hızlı ekonomik büyüme yaşadı. Ancak 1975'te Franco'nun 

ölümü ile İspanya Prens Juan Carlos'un başkanlık ettiği muhafazakar partili anayasal 

monarşisine ve demokrasiye geri döndü.İspanya, 1986 yılında Avrupa Ekonomik 

Topluluğu'na girdi (1992 Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği'ne dönüştürüldü) ve 

1999 yılında Avro Bölgesine katıldı. 2007–08 mali krizi, on yıllık bir ekonomik 

patlamayla bitti ve İspanya, durgunluk ve borç krizine girdi ve çok yüksek işsizlik ve 

zayıf bir ekonomiyle boğuşuyor.İspanya, bölgesel nüfuzu etkileyebilecek bir orta güç 

olarak sıralanırken, benzer statüye sahip (Almanya, İtalya ve Japonya gibi) diğer 

güçlerin aksine G8'in bir parçası G20'de sadece bir konuk olarak yer almamaktadır. 

İspanya G6'nın (AB) bir parçasıdır. 

  



 

 
 

3. ÜLKE POLİTİKASI 
İspanya siyaseti, 1978 Anayasası tarafından belirlenen çerçeve altında 

gerçekleşmektedir. İspanya'da hükümet biçimi, parlamenter monarşidir, yani, 

başbakanın  rsmi sıfatı (Hükümetin Başkanı olan) hükümetin başı ve hükümdarın 

devletin başı olduğu sosyal temsilli,demokratik ve anayasal bir monarşidir. Yürütme 

yetkisi, başbakan, başbakan yardımcıları ve kollektif olarak Bakanlar Kurulu veya 

Bakanlar Kurulunu oluşturan diğer bakanlar tarafından entegre edilen hükümet 

tarafından uygulanır. Yasama yetkisi, Milletvekilleri Kongresi ve Senato tarafından 

oluşturulan iki meclisli bir meclis olan Cortes Generales (Genel Mahkemeler) 'nde yer 

almaktadır. Yargı, yürütme ve yasama organından bağımsız, yargıçlar ve hakimler 

tarafından Kral adına adaleti yönetir. İspanya Yüksek Mahkemesi, Anayasa 

Mahkemesinin yargı yetkisi olan anayasal meseleler dışında, bütün iş alanlarından 

üstün olan, tüm İspanyol topraklarında yargı yetkisine sahip ulusun en yüksek 

mahkemesidir. 

İspanya'nın siyasi sistemi çok partili bir sistemdir, ancak 1990'lardan beri siyasette, 

İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Halkların Partisi (PP) iki parti egemen 

olmuştur. Bask Ülkesi'nden Bask Milliyetçi Partisi (EAJ-PNV), Katalonya'dan 

Yakınsama ve Birlik (CiU) ve Katalonya Sosyalistleri Partisi (PSC) gibi bölgesel 

partiler de İspanyol siyasetinde kilit rol oynadılar. Milletvekilleri Kongresi üyeleri, 

orantılı temsil yoluyla seçilir ve hükümet, genellikle en fazla sandalyeye sahip olan 

parti olan Kongre'nin güvenine sahip olan parti veya koalisyon tarafından oluşturulur. 

İspanyolların demokrasiye geçişinden bu yana koalisyon hükümetleri bulunmadı; Bir 

parti mutlak çoğunluğu elde edemediğinde, azınlık hükümetleri kurulmuştur. 

Bölgesel yönetim, milleti oluşturan “milletlere ve bölgelere” asimetrik bir şekilde bağlı 

olmayan ve merkezi hükümet yoluyla tam egemenliği elinde tutan, merkezi olmayan 

bir yönetim sistemi olan, özerkliklerin durumu olarak bilinen bir sistem altında 

çalışırAnayasa tarafından verilen özyönetim hakkının tatbik edilmesi, "milliyetler ve 

bölgeler" 17 özerk topluluk ve iki özerk şehir olarak oluşturulmuştur. Her bir özerk 

topluluğun ve özerk kentin hükümet biçimi de, yürütme yetkisinin bir “cumhurbaşkanı” 



 

 
 

ve bir tek meclis yasama meclisi tarafından seçilen ve sorumlu bir Bakanlar 

Kurulu'nun yer aldığı bir parlamenter sisteme dayanmaktadır. 

Ekonomist İstihbarat Birimi, 2016'da İspanya'yı “tam demokrasi” olarak değerlendirdi. 

3.1. POLİTİK DURUM 
Katalonya’daki mevcut politik durumun bir açıklaması 
Katalan seçmenlerinin sadece% 47'sini temsil eden Katalan Parlamentosu'nun 

milliyetçi parlamento çoğunluğu, anti-kuruluştan uzak sol partilerden merkez sağ 

liberal partilere kadar yaygın olmayan bir ideolojiler karışımı barındırıyor ve 

Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlığı üzerine yasadışı bir referandumu zorlamaya 

çalışıyor. Bu referandum uluslararası bir şekilde demokratik bir eylem olarak kaul 

edilse de, Katalan halkının en az yarısını kendi ülkesinde yabancı olarak bırakacak 

bir Devlet yaratma girişimidir. Yazar Daniel Gascón'un Letras Libres dergisinde 

belirttiği gibi “Ayrılıkçılık hayali bir düşmana karşı savaşır: otoriter, demokratik 

olmayan bir İspanya. Bu hayali İspanya, Katalonya'nın yüksek düzeyde bir özerkliğe 

sahip olmadığı, etrafındaki ülkelerle kıyaslanabilen ileri bir demokrasisi olmayan  bir 

ülkedir. ” Bununla birlikte, merkezi hükümetin milliyetçi hareketin politik taleplerini 

daha iyi yönetebileceğini düşünmek için iyi sebepler de var. […] 

Ancak, milliyetçi partiler sadece kimlik hatlarıyla değil, aynı zamanda bölgeler arası 

dayanışmaya karşı iddialar gibi daha ekonomik ve araçsal argümanlar ile de 

kampanya yürüttüler. Örneğin, İspanya'nın daha fakir kesimlerine para transferleri 

yapmanın mali dezavantajlarından (“İspanya'nın bizi çektiği ayrılıkçı leitmotif”) hala 

duyulmaktadır.) şikayet ediyorlar.  

[…]Katalonya, nesnel olarak İspanya'nın en zengin bölgelerinden biridir. Yetmişli 

yıllarda İspanyol demokrasisinin başlangıcından beri, Katalonya giderek artan bir 

özerklik düzeyine sahipti. Ve bugün çoğu AB ülkesinin bölgeleriyle 

karşılaştırıldığında, çok yüksek bir otonomi düzeyine sahiptir. OECD'ye göre, 

İspanya, merkezi olmayan mali gücün ölçeğine göre en federal yedinci  ülke ve 1995 

ile 2004 yılları arasında en büyük yerinden yönetim  seviyesine sahip OECD 

ülkesidir. Anayasal-yasal sınırlar içinde tartışılacak çok şey olduğu söylenmelidir. 

Geleneksel milliyetçi Katalan iddialarının bazıları meşrudur ve Katalonya'daki 



 

 
 

hoşnutsuzluğun karşılanmasına yönelik yeni politik yollara açıkça ihtiyaç vardır. 

Ancak İspanya Anayasa Mahkemesi şu anda ayrılma konusunda bir referanduma 

izin vermiyor. Uluslararası hukuka göre kendi kaderini tayin hakkının talep edilmesi 

yanıltıcıdır. Uluslararası hukuk, yalnızca yabancı istila, sömürgecilik ve azınlık 

ayrımcılığı vakalarının gerçekleştiği durumlarda kendi kaderini tayin hakkını tanır. 

Katalonya'nın bu senaryoların hiçbirinde bulunmadığı açıktır, ancak bu 

varsayımlardan biri doğrudur ve Katalonya'nın Kosova ile karşılaştırılabilir olması gibi 

pek çok bağımsızcı hareket vardır. 

http://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2017/09/28/an-explanation-of-the-current-

political-situation-in-catalonia/ 

  

http://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2017/09/28/an-explanation-of-the-current-political-situation-in-catalonia/
http://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2017/09/28/an-explanation-of-the-current-political-situation-in-catalonia/


 

 
 

4. EKONOMİ 
3.1. PARA BİRİMİ 

 

 
para birimi 

Oluşturuldu
ğu tarih 

Kaldırıldığı 
tarih 

İlk döviz kuru 

 Euro 2002 n/a 1 euro = 166.386 pesetas 

 

Peseta 1869 2002 5 pesetas = 2 escudos 

3.2. ÜCRETLER,MAAŞ ORANLARI 
İspanya’da minimum ücret ve ortalama maaş 

 

● İspanya'daki asgari ücret SMI (Salario Mínimo Interprofesional) olarak bilinir 
ve yaş, cinsiyet veya iş sözleşmesi ne olursa olsun, gündelik veya geçici iş 
veya hane halkının hizmetindeki kişisel çalışma dahil olmak üzere tüm 
çalışanlara uygulanır. 

● 2017 İspanya’da ki minimum ücretler: 

Günlük asgari ücret:  23.59 euro 

Aylık asgari ücret: 707.60 euro (14 ödemeye dayalı olarak veya 12'ye dayalı 825,65 

EUR) 
Yıllık asgari ücret: 9,906.40 Euro 

● Yarı zamanlı çalışanlar için İspanya’ya özgü asgari ücret  

İspanya'daki yarı zamanlı çalışanlar için, İspanya asgari ücreti toplam değerlerin 
yarısı kadardır ve aylık 14 aylık ödemelere dayalı az 353,80 EUR civarındadır. 
  

● İspanyol asgari ücreti 

https://en.wikipedia.org/wiki/Euro
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_peseta


 

 
 

İspanya’nın asgari ücreti nasıldır? 

İspanya’da asgari ücret ,asgari ücretin 1.467 Euro olduğu Fransız komşuşusundan 

oldukça düşük olmasına karşı,asgari ücretin 618 Euro olduğu Portekiz’den  yüksektir. 

● İspanya’da ortalama maaş 

Q3 2016'da, İspanya'nın istatistik kurumu (INE), İspanya'daki ortalama maaşın aylık 

yüzde 0,3 oranında azalarak 1,804,01 avroya veya yılda 21,648 avroya ulaştığını 

bildirdi. Bu rakam, çalışan başına toplam işçi maliyetin yüzde 73,8'ini oluşturdu. Bu, 

aylık 2,444,80 Euro'ydu ya da yıllık 29.337 Euro. 

Yöneticiler, CEOlar: 80.000–120.000 EUR 

Yöneticiler: 70.000 - 75.000 Avro 

BT ve mühendisler: 40.000-60.000 EUR 

Satış, pazarlama ve İK: 35.000-55.000 EUR 

Destek hizmetleri, çeviri, yaratıcı endüstriler: 10.000 - 30.000 EUR 

Bankacılık, finans ve sigorta şirketlerinin, İspanya'daki en yüksek maaş ödemelerini 

yaptıkları resmi olarak biliniyor.. 

3.3. SOSYAL DESTEK, EMEKLİLİK 
İspanya’da Emeklilik 
İspanya'da yasal olarak emekli olmak için durumunuz en iyi uyan bir ikamet seçeneği 

seçmeniz gerekir.Bazı insanlar sadece 90 gün süren turist (kısa süreli) vizeleriyle 

yaşamayı tercih ederler; ancak bu durum,hem yorucu ve masraflıdır hem de sizi ülke 

içindeki haklardan mahrum bırakır.İspanya'daki gurbetçi emeklilerinin çoğunluğu, 

ülkede tam zamanlı yaşamak için uzun süreli vize (visado nacional) tercih ediyor. 

Uzun süreli vize, ülkede geçici ikamet izni verir ve göçmenlerin İspanya'da belirsiz bir 

süre çalışmasına, okumasına, emekli olmasına veya yaşamalarına izin verir. 

Yenilenebilir yıllık vizeyi korumak için emeklilerin İspanya'da yılda en az 6 ay 

geçirmesi gerekecektir (bu vizeyi kaldıran yatırım vizesini almadıkça). 

İspanya'da emekliler için cazip olabilecek birkaç tür ikamet seçeneği olsa da, en 

yaygın olanı standart Residence Visa'dır (visado residencia). Bu vize altında, ülkede 

çalışamazsınız. 

İspanya'da çalışmanıza gerek kalmadan kendinizle birlikte bakmakla yükümlü 

olduğunuz kişileri maddi olarak destekleyebildiğinizi kanıtlamanız gerekir. 



 

 
 

Denizaşırı yeni mülkünüzün güvenlil ve güvenlik erişimi hakkında bilgi edinin. 

▪ İspanya'da gurbetçi emekliler için en popüler şehirler: 

▪ Madrid, Barselona, Valensiya, San Sebastián. Alicante. Málaga. 

 

3.4. ORTAlama ÜLKE  FİYATLARI 
İspanya'da Yaşam Maliyeti 

3.5. İspanya'da yaşam maliyeti Amerika Birleşik Devletleri'dekinden% 15.21 daha 

düşüktür (tüm şehirler için toplam veriler, kira dikkate alınmaz). İspanya'da 

kira ABD'de olduğundan% 41.42 daha düşüktür (tüm şehirler için ortalama 

veri). 

3.6. ÜLKENİN ÜRÜNLERİ 
Seramik, Deri, Kılıç ve Kalkanlar, Hasır, İpek Şal, Nakış, Gitar, şarap, Peynir, 
Zeytin, Turrón, jambon. 
 

3.7. ENDÜSTRİ 
İspanya Sanayi Sektörleri 

İspanya geleneksel olarak hep tarım ekonomisi olmuştur. Aslında, İspanya hala 

dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi ve üçüncü büyük şarap üreticisidir.. Ek olarak, 

ulus Avrupa'nın en büyük limon, çilek ve portakal üreticisidir. Bu olumlu istatistiklere 

rağmen, tarım sadece ülkenin GSMH'sinin yaklaşık% 3,4'üne katkıda bulunmaktadır. 

İspanya’nın ekonomisi, istikrarlı modernleşmenin bir sonucu olarak, endüstri ve 

hizmet sektörlerine büyük ölçüde bağımlı hale geldi. İspanya'nın sanayi sektörleri 
ülkenin GSMH'sinin yaklaşık% 27'sine katkıda bulunurken, hizmet sektörü 

İspanya'nın toplam üretiminin% 70'ini oluşturuyor. İspanyol sanayi sektörleri esas 

olarak Madrid,Valladolid,Katalonya,Valensiya ve Asturias bölgelerinde 

yoğunlaşmaktadır.  



 

 
 

5. DİNLER,ETNİKLER,AZINLIKLAR 
Katalonya ve İspanya'da din çeşitlendirilmiştir. Tarihsel olarak, neredeyse tüm 

nüfus Hıristiyan, özellikle de Katolik'tir, ancak 1980'den beri Hıristiyanlığın düşüşü ve 

dinsizliğin (ateizm ve agnostisizm gibi) ve diğer dinlerin paralel büyümesi paralelinde 

bir eğilim olmuştur.Katalonya hükümeti tarafından desteklenen en yeni çalışmaya 

göre, Katalanların% 56.5'i Hıristiyan,% 52.4'ü Katolik,% 2.5'i Protestan ve 

Protestan,% 1.2'si Ortodoks Hıristiyan ve% 0,4'ü Yehova'nın Şahidi olarak 

tanımlamaktadır. Aynı zamanda, nüfusun% 18,2'si ateist,% 12'si agnostik,% 7.3'ü 

Müslüman,% 1.3'ü Budist,% 2.3'ü diğer dinler olarak tanımlamaktadır. 

Yaş aralığına gore dinler ve yaşam duruşları 
Kaynak: Katalonya Enstitüsü (2014). 
Din 16–24 25–34 35–49 50–64 65+ 
Hristiyanlık 31.9% 39.0% 49.1% 65.9% 84.5% 
Katoliklik 28.0% 33.4% 44.4% 61.6% 82.1% 
Yehova’nın Şahitleri - - - 1.1% 1.0% 
Ortodoks Hristiyanlığı 1.2% 2.6% 1.9% 0.4% - 
Protestanlık 2.7% 3.0% 2.8% 2.8% 1.4% 
Ateizm 35.0% 25.0% 19.6% 15.8% 5.2% 
Agnostizm 12.3% 16.8% 14.7% 10.7% 5.3% 
İslam 14.4% 12.0% 9.7% 3.1% 1.0% 
Budizm 2.4% 2.5% 2.0% 0.1% - 
Yahudilik - - - 0.1% - 
Diğer dinler 0.4% 2.5% 3.5% 1.7% 2.1% 
Bilmiyorum 3.7% 1.2% 0.7% 0.1% 0.9% 
Cevap yok - 1.1% 0.9% 2.7% 1.0% 
  
İllere gore dinler ve yaşam duruşları 
Kaynak: Katalonya Enstitüsü (2014).  
Din Barcelona Girona Lleida Tarragona 
Hrıstiyanlık 52.7% 60.6% 71.9% 70.6% 
Katoliklik 49.2% 57.0% 65.7% 62.7% 
Yehova’nın şahitleri 0.5% 0.2% 0.2% 0.2% 
Ortodoks Hristiyanlığı 0.5% 1.2% 3.5% 4.7% 
Protestanlık 2.5% 2.2% 2.5% 3.0% 



 

 
 

Ateizm 19.7% 17.0% 14.5% 11.0% 
Agnostizm 14.0% 7.3% 3.5% 7.2% 
İslam 6.5% 12.7% 7.7% 7.5% 
Budizm 1.5% - 0.5% 1.5% 
Yahudilik - 0.2% - - 
Diğer dinler 2.7% 1.0% 1.2% 1.2% 
Bilmiyorum 1.2% 0.5% 0.2% - 
Cevap yok 1.5% 0.5% 0.2% 0.7% 
  
 
Referanslar 

"Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat" (PDF). 
Institut Opiniòmetre, Generalitat de Catalunya. 2014. Archived from the original 
(PDF) on 26 September 2017. p. 30. Quick data from the 2014 barometer of 
Catalonia 

 "Llocs de culte per confessió i comarca — Mapa Religiós de Catalunya" 
(PDF). Government of Catalonia, Department of Governance and Institutional 
Relations, General Direction of Religious Affairs. 2014. Archived from the original 
(PDF) on 27 September 2017. 
            Mapa Religiós de Catalunya, ISOR & Government of Catalonia's General 
Direction of Religious Affairs. 
  

https://web.archive.org/web/20170926184822/http:/governacio.gencat.cat/web/.content/afers_religiosos/documents/Mapa_2014/Barometre2014_resultats.pdf
http://governacio.gencat.cat/web/.content/afers_religiosos/documents/Mapa_2014/Barometre2014_resultats.pdf
http://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Barometre-sobre-la-religiositat-i-Mapa-religios-de-Catalunya
http://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Barometre-sobre-la-religiositat-i-Mapa-religios-de-Catalunya
https://web.archive.org/web/20170927212434/http:/governacio.gencat.cat/web/.content/afers_religiosos/documents/Mapa_2014/2014_Info_Mapa_religios.pdf
http://governacio.gencat.cat/web/.content/afers_religiosos/documents/Mapa_2014/2014_Info_Mapa_religios.pdf
http://www.mapareligios.cat/


 

 
 

6. ÜLKENİN TATİL VE GELENEKLERİ 
Büyük Kutlamalar/Dinsel Olmayan Kutlamalar: 

● İspanya'daki tatillerin çoğu din üzerine kuruludur. Tatillerin bir kısmı İspanya 

genelinde ulusaldır ve işaretli (N) diğerleri bölgeseldir (R) 

● 1 Ocak: Yeni yılın ilk günü (N) 

●  2 Ocak: Yeni yılın ilk pazartesi (R) – Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla ve 

León, Murcia ve Melilla. 

●  6 Ocak: Epiphany( 6 oca’kta kutlanan bir yortu) / Three Kings' Day –Üç Kral 

Günü (N) 

●  29 Şubat: Day of Andalusia –Endülüs Günü(R) 

●  1 Mart: Day of Balearic Islands –Baleraik Adaları Günü(R) 

● 20 Mart: Monday after Saint Joseph's day –Aziz Joseph gününden sonraki 

pazartesi (R) – Extremadura and Madrid. 

● İspanya’da en önemli kutlama dönemi (Semena Santa) kutsal haftadır.İsa 

Mesih’in tutkusuna yıllık gösterilen bir saygıdır.. Paskalya'yı kutlayan tüm 

ülkelerde olduğu gibi, tarihler her yıl Mart ayının son iki haftası ile nisan ayının 

ilk iki haftası arasında değişir.Tatiller şunlardır:  Maundy Thursday - (R) 

Paskalyadan önceki perşembe – Katalonya hariç tüm bölgeler, Good Friday-

Kutsal Cuma (N) Easter Sunday- (N), Easter Monday (R) (cumadana itibaren 

pazartesiye kadar olan Paskalya Bayramı)– Balerik Adaları, BasK Ülkesi, 

Katalonya, La Rioja, Navarre and Valencia. 

● 24 Nisan: Aragon Günü /  Castile and Léon Günü (R) 

● 1 Mayıs: Labour Day/Worker's Day –İşçi Bayramı(N) 

●  2 Mayıs: Day of Madrid-Madrid Günü (R) 

● 16 Mayıs: Whit Monday or Pentecost Monday (R) – Catalonia 

●  17 Mayıs: Galician Literature Day (R)-Edebiyatlarını ve en iyi yazarlarını 

andıkları bir gün. 

● 30 Mayıs: Day of the Canary Islands-Kanarya Adaları Günü (R) 

● 31 Mayıs: Day of Castilla-La Mancha (R) Castilla-La Mancha’nın ilk bölgesel 

mahkemelerinin açıldığı gün 

●  9 Haziran: Day of Murcia (R)-özerklik aldıkları günün kutlaması 



 

 
 

● 15 Haziran: Corpus Christi (R) – Castilla-La Mancha 

● 24 Haziran: St John's Day (San Juan) (R) Aziz John Günü – Catalonia. 

● 25 Temmuz: St James' Day (Santiago Apostol) (R)Aziz James Günü – Bask 

Ülkesi ve Navarre. 

● 28 Temmuz: Cantabrian Institutions Day (R) Cantabria Kurumlar Günü – 

Cantabria 

● 15 Ağustos: Assumption of Mary (N)-Meryem’in göğe çıkışı 

● 1 Eylül: Festival of Abraham’s Sacrifice (R) – İbrahim’in kurban ediliş bayramı 

● Ceuta and Melilla. 

●  2 Eylül: Day of Ceuta (R)-Ceuta’nın bağımsızlık günü 

●  8 Eylül: Day of Asturias / Day of Extremadura (R)-Meryem Ana’nın 

doğumgünü kutlaması 

● 11 Eylül: Day of Catalonia (R) – 1714 yılında Barselona'nın yeniden ele 

gecirilmesinin yıldönümünü kutlanır. 

● 15 Eylül: Day of the Bien Aparecida (patron saint) –Koruyucu Aziz(R) – 

Cantabria 

● 9 Ekim: Day of Valencia (R) – 1238 yılında Kral James'in resmen Valencia 

şehrine girip Mağribi yönetiminden kurtulduğu tarihi anma töreni.  

● 12 Ekim: Spain's National Day / Columbus Day İspanya Ulusal Günü / Kolomb 

Günü  - Columbus 1492'de Yeni Dünya'ya ayak basması anılıyor (N) 

● 1 Kasım: All Saints’ Day-Tüm Azizler Günü (Fiesta de Todos los Santos) (N) 

● 6 Aralık: Spanish Constitution Day –İspanya Anayasası Günü(N) 

● 8 Aralık : Immaculate Conception- meryem ana'nın günahlarından arınmış 

olarak dünyaya gelmesi - (N) 

● 25 Aralık : Noel (N) 

● 26 Aralık : Saint Stephen's Day (R)-Aziz Stephen Günü – Katalonya 

https://www.commisceo-global.com/country-guides/spain-guide 

 

İSPANYA’DA YENİ YIL ARİFESİ 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/meryem%20ana'n%C4%B1n%20g%C3%BCnahlar%C4%B1ndan%20ar%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F%20olarak%20d%C3%BCnyaya%20gelmesi
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/meryem%20ana'n%C4%B1n%20g%C3%BCnahlar%C4%B1ndan%20ar%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F%20olarak%20d%C3%BCnyaya%20gelmesi
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/meryem%20ana'n%C4%B1n%20g%C3%BCnahlar%C4%B1ndan%20ar%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F%20olarak%20d%C3%BCnyaya%20gelmesi
https://www.commisceo-global.com/country-guides/spain-guide


 

 
 

Gece yarısı öpücükleri ve börülce yemek, İspanya'daki Yeni Yıl kutlamalarında pek 

işe yaramaz. Burada şans, aşk ve refah batıl inançların ve geleneklerin yepyeni ev 

sahibi ile birlikte gelir.22 Aralık'taki Noel piyangosundan başlayarak ve Yeni Yıl günü 

sokağa attığın ilk adımla İspanya'daki tatil sezonu, geleceğe dair fırsatlsrı çağırmanın 

tam zamanıdır. 

İspanyol kültüründe pek çok şey gibi,İspanya'da iyi şanslar getireceği söylenen 

Yılbaşı Gecesi geleneklerinin çoğu yemek içerir. İspanya'da harika bir yeni yıla giden 

yol Kava ve üzümlerden,geçebilir.  

12 ŞANSLI ÜZÜM: Yeni Yıl Arifesinde saat,gece yarısı 12’ye doğru 

vurduğunda,İspanya’daki eğlence severler satin 12’yi vurduğunu görmek için 

şehirlerinin ana meydanlarına ya da evlerinin oturma odalarına toplanırlar. Saat 

yaklaştıkça, her kadın,adam,çocuk,büyük anne ve büyük baba 12 üzüm tanesini sıkı 

sıkı tutar. Bu on iki üzümün her birinin yılın bir ayını temsil ettiği söylenir.Gece 

yarısını gösteren her çan vuruşuyla İspanyollar,yeni yılda bir ay boyunca şans 

getirmesi için her aya bir üzüm yiyorlar. Saat 12 olmadan once 12 üzüm tanesini 

yutmak bir yarıştır. 

Her ne kadar kulağa basit gelse de, oturma odalarının karmaşası ve tam olarak 

insanların çılgınca bir şekilde doldurduğu plazalarda, her bir kişinin ağzında üç ya da 

dört üzüm tanesi olması, yeni yıla  oldukça kaotik (ve komik!) bir başlangıç yapar! 

CAVA KADEHİ VE ALTIN:Sadece iyi şans getirsin diye değil aynı zamanda gerçek 

bir şans getirmesi için İspanyollar gece yarısı kadeh tokuşturmadan önce altın bir 

nesneyi Cava kadehlerine atarlar.Altın alyanslardan altın paralara kadar!hepsi 

kadehlerin içine girer.İyi şansı cezbetmek için kadeh tokuşturduktan sonra tüm 

kadehi bitirmeniz ve içindeki altını almanız gerekmektedir. 

http://spanishsabores.com/2015/12/30/7-lucky-new-years-eve-traditions-in-spain/ 
  

http://spanishsabores.com/2015/12/30/7-lucky-new-years-eve-traditions-in-spain/


 

 
 

7. AİLE 
7.1. GELENEKSEL AİLE,DEVLET  
Aile kavramı,İspanyol toplumunun merkezidir ve büyükanne ve büyükbabaları, 

teyzeleri, amcaları ve kuzenleri dahil etmek için çekirdek ailenin ötesine uzanır; 

arkadaşlar ve komşular; ve kiliseler gibi topluluk için önemli olan kuruluşları kapsar 

Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre aile kavramının  üç ana yönü vardır: aile 

yükümlülükleri; destek ve duygusal yakınlık; ve referans olarak aile, ya da aile 

beklentilerine göre  yaşama ihtiyacıYaşlı büyükanne ve büyükbabalar bazen aile ile 

birlikte yaşar ve aile üyeleri tarafından sık sık ziyaret edilir.Yaşama dair tüm olaylar, 

bir araya gelinesi ve kutlanası  günler olarak görülür. 

20. yüzyılın başından bu yana İspanyol hükümeti ailelere, dul, eş, bağımlı çocuk ve 

ebeveynler için bazı haklar  da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde destekler 

sağlamıştır. Aile ödenekleri 1926 yılında yürürlüğe girmiştir (Çalışan Büyük Aileler 

için Sübvansiyonlar Kraliyet Kararnamesi, BOE-A-1926-6231), ancak başlangıçta 

sekiz veya daha fazla çocuğu olan çalışan büyük aileler hedef alınmıştır. Bu ödenek 

çocukların yaşlarına göre değil, gelir testine göre yapılıyordu.1938'de (Aile 

Sübvansiyonları Zorunlu Rejim Yaratma Yasası, BOE-A-1938-8202), hane içinde 

yaşayan ve 14 yaşın altında olan  bakmakla yükümlü oldukları iki veya daha fazla 

çocuğa sahip ailelere de benzer haklar sağlamıştır. Franco diktatörlüğü (1936-1975) 

sırasında aile politikaları, erkeğin ekmeğini kazanıp ailesine bakmasına odaklanmıştı. 

Örneğin, haneye geri dönmeye çalışan evli kadınları teşvik etmek için eş-yerleşik 

çocukların sayısını (23 yaş altı) esas alan özel bir ödenek sağlanmıştır.(Sanayi ve 

ticaret yapan şirketlere uygulanan bir Aile Ödeneği Kuruluşunun Kurulması emri, 

BOE-A-1945-6602, 1945). Geleneksel aileler için bir dizi başka avantajlar da 

sunuldu: evlilik ve doğurganlık yardımları, çalışmayan eş ve bağımlı çocuk ve 

ebeveynler için ödenek ve dul ve yetimlere yönelik sübvansiyonlar dahil.Dul ve 

yetimlere yönelik yardımlar 2007 yılında aile bireylerine kadar genişletildi.  

 

 

7.1.1. İSPANYA’DA EVLAT EDİNME 
1. Genel bakış 



 

 
 

Evlat edinme iptal edilemez.Evlat edinilen çocuk,onu evlat edinen kişinin soyuna 

dahil edilir. Evlat edinme düşünüldüğünde çocuk için her zaman en iyisi göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Evlat edinme sadece gerekçeli yargı kararıyla verilir. 

Evlat edinme tamamlandığında,evlat edinilen edilen çocuk ile biyolojik ebeveynleri 

arasındaki haklar sonlandırılır. 

Birlikte yaşayan çiftler İspanya’da evlat edinme hakkını sahiptirler. 

 

2. Gereksinimler 

Eğer İspanya'da ikamet ediyorsanız, dilekçenizi İspanya mahkemelerinde kabul 

edilmek üzere dosyalayabilirsiniz. 

Dilekçe sahibinin karşılaması gerekenler şunlardır: 

● Medeni haklara tam olarak sahip olmak (yasal olarak uygunluk). 
● Evlat edinen ebeveynlerden biri 25 yaşından büyük olmalı ve 
● Evlat edinen ebeveynlerden biri, evlat edinilen kişiden en az 14 yaş büyük olmalıdır. 

Kimlerin evlat edinme hakları yoktur: 

● Çocuklarının velayetinden veya vasi ücretinden çıkarılmış,mahrum bırakılmış 

baba ve anne. 

● Vasi, vesayeit altındaki çocuğunun  nihai muhasebesi onaylanana kadar. 

 
3. Kim evlat edinilebilir? 

Sadece reşit olmamışlar evlat edinilebilir.İstisnai olara,daha once özgür 

bırakılmış(anne babanın vasilikten feragat etmesi)  küçükler,evlat edinmek isteyene 

ebeveynle kesintisiz olarak yaşama koşuluyla,14 yaşına varmadan önce veya evlat 

edinme öncesi sığınmacı durumunda olan küçüklerin evlat edinilmesi mümkündür. 

Bir çocuğu evlat edebilmek için aşağıdaki koşullardan herhangi birine uyulmalıdır: 

● Çocuğun biyolojik ebeveynleri hakim tarafından vasilikten mahrum 

bırakıldıysa. 

●  Çocuğun biyolojik ebeveynleri evlat edinme için onay verdiyse.Yeni doğmuş 

bir çocuk durumunda, biyolojik ebeveynler doğum tarihinden en az 30 gün 

sonra onay vermelidir. 



 

 
 

● Eğer çocuk terk edilmişse ve ebeveynlerinin kimlikleri bilinmiyorsa. Çocuğun 

doğum sırasında terk edilmesi halinde,annenin çocuğa bakmadığı kesinleştiği taktirde 

o zaman  30 gün sonra evlat edinilebilir 

● Kim evlat edinilemez? 

● Soyundan gelen,örn.Bir büyük baba torununu evlat edinemez. 

● 2.derece akrabalık bağı olanlar. 

 
4.Evlat Edinme Usulleri  
Her türlü evlat edinme için önceki mahkeme işlemlerine gerek vardır. 

Bireyi evlat edinmenin ilk adımı, seçtiğiniz İspanyol Özerk Topluluğu'nun yetkili 

İspanyol kurumuna (Servicio de Protección de Menores) evlat edinme önerisi 

sunmaktır.Evlat edinmeye istekli olan kişilerin doğum belgesi, ilgili sabıka kayıtları, 

vergi beyannameleri vb.söz konusu teklife eklenmelidir. 

Kurum, evlat edinmeye istekli olan kişi veya kişilerin uygunluğunu gözden geçirecek 

ve başvuranların reşit olmayan çocukları evlat edinmeye uygunluğunu kabul eden bir 

belge verecektir. Kurum,evlat edinme önerisini, kişisel, sosyal, tanıdık ve ekonomik 

koşullarıyla ve son ikametgahlarıyla birlikte,evlat edinmeye istekli olan kişi veya 

kişilerin uygunluğunu da içermesi gereken bir öneri sunacaktır. Bu öneri, çocuğun 

evlat edinilmesini kabul edip etmeme kararını alacak İspanyol hakimine 

gönderilecektir. 

5. Uluslararası evlat edinmeler 

Her İspanyol Özerk Toplumundaki ilgili ajans (Servicio de Protección de Menores), 

yurtdışında bulunan çocukların evlat edinilmesi dilekçelerini daha kolay hale 

getirecektir. 

İspanyol olmayan bir çocuğu evlat edinmeye istekliyseniz, gidip onu almak için 

çocuğun ülkesine taşınmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. 

6. Evlat edinme Ajansları 

Evlat edinme ajansları, arabuluculuk göreviyle evlat edinme prosedürlerine katılma 

hakkı olan resmi kuruluşlardır. Bu kurumlar, İspanyol ve yabancı yetkililerden evlat 

edinme işlemlerine katılmayı ve katılmaya istekli olan kişilere bilgi sağlar. Ajanslar 

yasal olarak kurulmuş, kar amacı gütmeyen kuruluşlar olmalıdır. 



 

 
 

7. Aynı cinsiyetten çiftler tarafından evlat edinme 

İspanyol yasaları, aynı cinsiyetten çiftlere çocukları evlat edinme hakkını 

tanımıyor,ancak,çocukların yalnızca bir kişi tarafından evlat edinilmesi yasal olarak 

sağlanmaktadır ve dolayısı ile bu çiftler çocukları ayrı ayrı evlat edinme hakkına 

sahiptir. 

Ancak, biyolojik bir çocuk sahibi olan partnerlerden biri ölürse, yetim çocuğun hayatta 

kalan eşle birlikte yaşayacağı garanti edilmez. 

http://spainlawyer.com/guia-legal/familia/la-patria-potestad 

 

7.2. EVLİLİK, BOŞANMA, KAYITLI İLİŞKİ 
Evlilik  

İspanya Medeni Kanunu 1889'dan beri biraz değişti.Bu kanundaki yeni hükümler 

arasında, hem kanuni hem de dini evliliğe ve ayrılmaya izin veren kurallar (madde 

49) vardı;ancak bu,birlikte yaşamaya devam etmeyi yasakladı (madde 81Kanun 

ayrıca çocuklara hangi hakların verilmesi gerektiğini açıkladı (md. 29). Kanundaki son 

değişiklik, aynı cinsten ortaklara evlenme hakkını genişleten 13/2005 sayılı Kanun ile 

yapıldı1981 Medeni Kanun reformu aynı zamanda 18 yaşı, çoğunluğun yaşı ve 

asgari evlenme yaşı olarak belirlemiştir, ancak evliliğe yasal ya da aile izni ile 14 

yaşında izin verilmiştir (Medeni Kanunda Nullity, Ayrılık ve Boşanma Sebepleri ile 

Evlilik Tüzüğü Hakkında Kanun) 30/1981.1978'de İspanya Anayasası, medeni 

evliliklerin dini nikahla aynı statüye sahip olduğunu ve evliliklerin hak ve 

yükümlülüklere ilişkin eşlerin eşitliğine dayandığını belirtmiştir. 

Boşanma 

İspanya'da boşanma hakkı 2 Mart 1932 tarihli cumhuriyet Boşanma Yasası 

kapsamında sunuldu,ancak İspanya iç savaşından sonra ortadan kaldırıldı. 1939'dan 

1981'e kadar, bir evliliği sonlandırmak için tek yol iptal yoluydu. 1939'da Boşanma 

Yasası'nın yürürlükten kaldırılmasından sonra,evlilik iptalleri mali  gücü yetmeyenlerin 

arasında giderek yaygınlaşmaya başladı ve İspanya'da, özellikle de demokrasiye 

geçişte, hem toplumsal hem de siyasal laikleşmeyi beraberinde getiren düzensiz 

ayrılıklar ve birlikteliklerin sayısı arttı.Bu nedenle, belirli reformların uygulanması için 

politik farklılıklar olmasına rağmen, evlilik ayrımına ilişkin mevzuatın gerekli olduğu 

http://spainlawyer.com/guia-legal/familia/la-patria-potestad


 

 
 

genel olarak kabul edildi. Ayrıca, boşanma üzerine kamuoyu, geçişi takip eden 

yıllarda bölünme yaşamıştır. Anketler, İspanyol halkının siyasi alanda yasal boşanma 

gereğinin tartışılmasından dolayı,1978'de boşanma konusundaki hafif desteği dile 

getirirken 1980'de tam desteğin dile getirilmesinden yana olduğunu gösterdi. 

Dini evlilik yasa tarafından kabul edilir ve dini törenin gerçekleşmesi için resmi 

nikahla tamamlanmasına gerek yoktur. Bu, Roma Katolik, Müslüman, Protestan veya 

Yahudi evlilikler için geçerlidir ve dini tören,evlenmeden resmi birliktelik ile aynı yasal 

statüye sahiptir.  

İspanya'da en yaygın evlilik türü resmi nikah olup, yerel yasalarla tamamen 

tanınmaktadır; Evlenmeyi düşünmek için dini tören başvurusunda bulunmaya gerek 

duymayan iki eş için miras, mülk, emekli maaşı ve evlat edinme hakkı sağlarÇiftleri 

evlilik sertifikası alabilmesi için, dini tören yerel yasalar tarafından tanınsa bile 

medeni evliliği seçmesi gerekir. 

İspanya’da resmi nikah 
İspanya'daki resmi nikah bürokratik bir prosedürdür ve biraz zaman alabilir, bu 

nedenle prosedür için gerekli evrakları birkaç ay önceden hazırlamanız 

gerekirİspanya'da resmi evlilik başvurusu için, her iki tarafın da en az 18 yaşında 

olması gerekir. Bu aynı zamanda dini bir evlilik durumunda da geçerlidir. 
Evlilik İstatikleri 
 
2008'de İspanya'da aynı cinsiyetten evliliklerin evlilik oranları 

According to the Spanish National Statistics Institute (INE), 41,700 same-sex 

marriages took place up to the end of 2015: 1,275 in 2005. 4,574 in 2006, 3,250 in 

2007, 3,549 in 2008, 3,412 in 2009, 3,583 in 2010, 3,880 in 2011, 3,834 in 2012, 

 3,071 in 2013, 3,275 in 2014, 3,738 in 2015 and 4,259 in 2016. 

Yıl* Erkekler 
arasındaki 
evlilikler 

Kadınlar 
arasındaki 
evlilikler 

Aynı 
cinsiyetten 

evlilikler 

Toplam 
evlilik 

 % ayni 
cinsiyetten 

evlilikler 
2005 

(Temmuz
dan beri) 

923 352 1,275 120,728 1.06 

2006 3,190 1,384 4,574 211,818 2.16 
2007 2,180 1,070 3,250 203,697 1.60 



 

 
 

2008 2,299 1,250 3,549 196,613 1.81 
2009 2,212 1,200 3,412 175,952 1.94 
2010 2,216 1,367 3,583 170,815 2.10 
2011 2,293 1,587 3,880 163,085 2.38 
2012 2,179 1,655 3,834 168,835 2.27 
2013 1,648 1,423 3,071 156,446 1.96 
2014 1,679 1,596 3,275 162,554 2.01 
2015 1,925 1,813 3,738 168,910 2.21 
2016 2,146 2,113 4,259 172,243 2.47 

      
        Arroyo, Marta (2006-06-20). "Una multitud pide que se retire la ley del 
Matrimonio Homosexual" (in Spanish). El Mundo. Retrieved 2007-01-27.   

"La marcha del Orgullo Gay celebra la Ley del Matrimonio Homosexual" (in 
Spanish). Telefónica de España, S.A.U. 2005-02-07. Retrieved 2006-12-22. 

"Multitudinaria marcha del Orgullo Gay festeja Matrimonio Homosexual" (in 
Spanish). Terra. 2005-02-07. Retrieved 2006-12-27. 

"Homosexual Families: Adoption and Foster Care" (PDF). Institute of 
Childhood and Urban World. 6 November 2007. Archived from the original (PDF) on 
14 September 2011. 

 

7.3. İZİNSİZ ÇOCUK İÇİN BAKIM 
İspanya’da çocuk bakımı 

İspanyol çocuk bakımında birçok çocuğun bakımı genç yaşlardan itibaren başlar ve 

İspanya'daki çocuk bakım tesisleri genellikle yüksek standarttadır. Çocuğunuza 

uygun bir kreş seçmek, nerede olursanız olun - özellikle de İspanya için yeni iseniz - 

zor bir seçim olabilir. https://www.expatica.com/es/family-essentials/Childcare-in-

Spain_101464.html 

 
 

  

http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/18/espana/1119111135.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/18/espana/1119111135.html
http://terranoticias.terra.es/sociedad/articulo/orgullo_gay_marcha_celebra_ley_382594.htm
http://terranoticias.terra.es/sociedad/articulo/multitudinaria_marcha_orgullo_gay_festeja_383264.htm
https://web.archive.org/web/20110914125130/http:/www.ciimu.org/webs/wellchi/working_papers/wp6_roca.pdf
http://www.ciimu.org/webs/wellchi/working_papers/wp6_roca.pdf
https://www.expatica.com/es/family-essentials/Childcare-in-Spain_101464.html
https://www.expatica.com/es/family-essentials/Childcare-in-Spain_101464.html


 

 
 

8. ÜLKENİN YAŞAM TARZI 
8.1. GENEL 
El Sanatları ve Hobiler 

Katalan milli dansı sardana'dır.Ülke genelinde festivaller ve diğer özel günlerde 

yapılır.Dansçılar havada ellerini sıkıca tutarak bir daire oluştururlar. Kısa, sessiz 

adımlar daha uzun,canlı olanlara dönüşür.Sardana için müzük yapan gruba coblas 

denir. Tek el ile çalınan üç gözlü bir flüt olan flabioldan oluşur;müzisyen tabal olarak 

adlandırılan küçük, dirsekli bir davulu çalarken diğerleri de; tenoras ve tibles denilen 

üflemeli aletleri;pirinç trompeta, fiscorn ve trombón; ve contrabaix veya kontrbas 

çalar. 

 

8.2. EĞİTİM 
İspanya'daki eğitim, 1978 İspanyol Anayasasının 27. maddesine dayanan Ley 
General de Educación (LGE, Genel Eğitim Yasası) tarafından düzenlenmiştir. Eğitim, 
6 ila 16 yaş arasındaki tüm çocuklar için zorunlu ve ücretsiz olup; ülkenin 17 özerk 
toplumunun hükümetleri ile birlikte Ulusal hükümet tarafından desteklenir. 



 

 
 

 
        
6 yaş öncesi eğitim, ilkokul öncesi eğitim veya anaokulu eğitimi olarak adlandırılır ve 

iki gruba ayrılır. Birincisi 3 yaşa kadar olan,ikincisi ise 3 yaştan 6 yaşa kadar olan 

dönemdir.6 yaşından 16 yaşına kadar,İspanya’da eğitim iki gruba ayrılır. 1) İlk eğitim 

olarak adlandırılan ilk grup, 6 ile 12 yaş arasındaki öğrenciler içindir.2) 12 ila 16 yıl 

(orta öğretim denir) İlköğretim üç döneme ayrılmıştır 1)6- 8 yaş(ilk dönem) 2) 8 -10 

yaş (ikinci dönem) 3) 10 - 12 yaş (üçüncü dönem).  

Bu eğitim seviyesinin temel amacı tüm çocukların ortak bir eğitim almasını 

sağlamaktır; bu da temel kültürel öğeleri edinmelerini, sözlü ifadeyi, yazma ve 



 

 
 

aritmetik öğrenmeyi ve aynı zamanda kendi ortamlarında gelişen ve kendilerine  

güven duyan bireyler olmalarını sağlar. Bu aşamanın sonunda verilen sertifikaya, 

okul mezunu denir. Orta öğretim iki gruba ayrılmıştır 1) 12 -14 yaş (ilk dönem) 2) 14 -

16 yaş (ikinci dönem) Bu aşamada, bir sınıftaki ortalama öğrenci sayısı İspanyol 

okullarında yaklaşık 30'dur. Bu aşamanın sonunda verilen sertifika Orta Öğretim 

Lisansı olarak adlandırılır. Eğitimin bir sonraki aşaması orta dereceli eğitim dönemi 

olarak adlandırılır.Bu aşamanın iki seçeneği vardır. 1) Lisans derecesi ve 2 yıl sürer. 

Mevcut konu kategorileri, Doğa ve Sağlık bilimleri, teknoloji ve sosyal bilimler ve 

Sanat üzerinedir . 2) Mesleki eğitimler, öğrencinin çalışmalarını sadece belirli işler 

için yapmasına izin verecek ve genellikle daha az akademik bir eğitim almak 

isteyenler için bir seçim olacaktır. Bu vasıfları elde ettikten sonra öğrencinin kendi 

alanında işgücüne girmesine izin verilir veya gerekli tüm özel dersleri birleştiren 

başka bir teknik programa kayıt olabilir. 

Eğitimin bir sonraki aşaması da iki seçeneğe sahiptir.1) Mesleki eğitim sonrası 

mesleki eğitimin bir uzantısı, öğrencilerin eğitimlerini daha yüksek bir seviyeye 

çıkarmalarını ve bir ya da iki yıl sürmesini sağlar. 2) Üniversite eğitimi ve girişi her 

Haziran ayında yapılan bir üniversite giriş sınavı ile belirlenir. Üç aşamaası vardır. 

Kısa süreli programların tamamlanması 3 yıl sürer, üniversite diploması veya 

Mühendislik Teknisyeni olabilecek programlar , dört ila altı yıl arasında süren daha 

uzun programlardır. Programların iki farklı aşamaya ayrıldığını göreceksiniz.İlk 

aşamada seçmiş olduğunuz branşta genel eğitim çalışmalarından oluşan iki ila üç 

yıllık eğitim görebilirsiniz.İkinci aşamada, iki ila üç yıllık ek eğitim gerekli. Doktora 

programları genellikle iki yıllık daha fazla çalışma gerektirir ve hem ödev hem de 

tezlerden oluşur. 

8.3. İNSANLARIN GÖRÜNÜŞÜ 

İspanyollar rahat ve canayakın insanlardır. Gayri resmi bir ortamda kadınları ,ister 

aile yakını ya da arkadaşları ya da yabancı olsun tek yanak üzerinde bir öpücükle 

selamlarlar. Erkeklerin, gayri resmi bir durumda diğer erkeklerle kişisel alan korkusu 

yoktur ve merhabalaşırken ya da hoşça kal derken sık sık sarılırlar. (abrazo). 



 

 
 

Göz şekli/rengi: Büyük ve etkileyici yuvarlak gözler, gür kaşlar.En yaygın göz rengi 

koyu kahve ya da eladır.(kahve yeşil karışımı).Mavi ve yeşil göz de vardır fakat 

nüfusun sadece %25 ini temsil eder. 

Saç rengi /türü: İspanya ve Katalonya’da en yaygın saç rengi koyu kahverengidir, 

karanlık kestaneden neredeyse siyaha kadar. Siyah saç ikinci en yaygın ve açık 

kahverengi / sarışın ise en yaygın üçüncü renktir.Kuzey batıda kızıl saç 

bulunabilir,İspanyolların %87 si koyu renk saça sahiptir. Saç dokusu dalgalı ve düz 

(kalın telli) olmalı.Kıvırcık saç özelikkle Kanarya Adaları’nda ve Güneyde yaygındır. 

Kıvırcık / kaba / afrika tipi saç da bulunur, ancak daha az yaygındır. 

Cilt rengi soluk beyazdan orta kahverengiye kadar değişir. Ama en yaygın cilt renkleri 

bu ikisi arasındadırKolayca bronzlaşan beyaz ve kremsi bir gölge tonu ve doğal 

olarak (zeytin / açık kahve) esmerleşmiş olan ciltler en yaygın olanıdır.Çok soluk cilt 

bulunabilir, ancak genellikle koyu saç eşlik eder. Orta kahverengi cilt de yaygındır, 

fakat çoğunluğu temsil etmez, güneyde ve kanarya adalarında ve İspanya'nın batı 

kesimlerinde daha yaygındır. İskandinav tipler nadirdir, ancak özellikle kuzey 

kıyılarında, cataluña'da ve sonra kuzey avrupalılar tarafından yeniden ele geçip 

şekillenen Endülüs'ün bazı kısımlarında vardır. 

Yüz Şekli: yuvarlak yüz şekilleri ve oval yüz şekilleri en yaygın olanlardır 

https://www.quora.com/What-are-the-most-common-Spanish-facial-features 

 

 

 

 

İSPANYOL KİŞİLİĞİ 

Herkes kendi kişiliğine sahip olduğu gibi, genel olarak kolayca konuşamayacağı 

açıktır. İspanya'nın farklı bölgelerindeki insanlara baktığımızda çok daha farklı 

olabilen kişilikler görebiliriz. Fakat bu farklılıklar dışında, İspanyolları sosyal 

ilişkilerinde dışa dönük, sosyal, dostça,…olarak ifade edebiliriz. Oldukça tanıdık, 

oldukça hızlı olabiliriz, bu yüzden insanlar size sanki önceden tanışıyormuşsunuz gibi 

https://www.quora.com/What-are-the-most-common-Spanish-facial-features


 

 
 

2 öpücük verdiklerinde ve o andan itibaren yakın davrandıklarınıda, kendinizi yabancı 

gibi hissetmeyin. Sarılmaktan,birbirimize kolumuzu atmaktan,sırtına vurmaktan 

hoşlanırız. Bu bağlamda, bir yabancıyla tanıştığımızda, bizler,onları “bizden biri” 

olarak görüp, onların coşkumuza vereceği olası tepkiyi  düşünmeden davranırız. 

Uyum sağlamınıı  daha rahat ve kolay hale getirmek için mümkün olduğunca 

davetkar ve arkadaşça olmaya çalışıyoruz.Biz formalitelere çok düşkün değiliz ve 

bilmediğimiz biriyle bir tartışma başlattığımızda, daha kibar ve resmi olan 'siz ’yerine‘ 

sen ’demeye eğilimliyiz. Yaşlı insanlarla ya da daha önemli bir sosyal statüye veya 

mesleki aktiviteye sahip insanlarla konuştuğumuz durumlar hariç. İletişim kurarken, 

duygusal, tahmin edilemez ve kendiliğindeniz. Ayrıca  yüksek seslİ monologlarımız 

bizim için tipik bir durum. 

 https://www.eyeonspain.com/blogs/psychology/1023/the-spanish-personality.aspx  

https://www.commisceo-global.com/country-guides/spain-guide 

 

8.4. İLETİŞİM ÖZELLİKLERİ. GÖRGÜ KURALLARI 

TOPLUMSAL GELENEKLER & PROTOKOL 
Ad Koyma Adetleri: 

● İspanya'daki çocuklara ilk önce babanın soyadı ve ardından annenin soyadını 

takip eden ilk ad verilir. 

●  İlk ad bazen iki ismin bir birleşimi olmasına rağmen, bir orta isim kavramı 

yoktur. - örn:  José Luis 

● Kadınlar evlendiklerinde isimlerini değiştirmezler.  

Tanışma & Selamlaşma: 

● Tanışınca el sıkılması beklenir.. 

● Bir ilişki kurulduktan sonra, erkekler birbirlerini kucaklayabilir vebirbirlerinin 

sırtını sıvazlayabilirler. 

● Kadın arkadaşlar sol yanaktan başlayarak birbirlerini iki yanaktan öperler. 

● İnsanlardan genel bir kural olarak resmi vesilesiyle Don veya Dona ve ilk 

isimleri bahsedilir. 

https://www.commisceo-global.com/country-guides/spain-guide


 

 
 

Birçok erkek, sol elin diğer kişinin sağ ön koluna yerleştirildiği iki elin kullanıldığı bir 

tokalaşma kullanır. 

İletişim Tarzları: 

●  İş ilişkileri ile ilgili iletişim genellikle oldukça resmidir ve sıkı protokol 

kurallarına sahiptir. Herhangi bir çatışma şekli kabul edilemez ve bundan 

kaçınılmalıdır. 

● İspanyol halkı korumacı duruşlarından ve diğerlerinin onları nasıl 

algıladıklarından gurur duyarlar.Sahip olunan başarı ile övünülmekten 

kaçınılmalıdır. 

● İspanyol halkı tipik Akdeniz insanı gibi dışadönük ve  arkadaş canlısıdır,iş 

başarısında mütevazılığı ve kişiliği en önde tutarlar.  

İspanya'daki çoğu genç, akıcı bir ingilizceye sahiptir veya en azından İngilizce'yi iyi 

derecede anlar, fakat yaşı daha büyük insanlar insanlar da bir tecüman ihtiyacı 

olabilir. 

İspanya’da Gençlerin Adetleri 

İspanyol kültürü, dünya çapında gıdası,sanatı ve tarzı ile meşhurdur. İspanyol halkı 

hayata bir topluluğun ve ailenin kutlaması olarak yaklaşır.Dünya çapındaki akranları 

gibi,İspanyol gençler de bağımsızlık, eğlence ve macera ister. Sabah ve öğleden 

sonraları tamamlanan okul,günün sıcak saatlerinde siesta ve eğlence için kalan 

akşamlar ve gecenin geç saateri, İspanyol yaşam tarzı her ülkeden gençler için çok 

uygundur. 

Kültür ve Tarz 
İspanyol tarzı rahat ve gayrı resmidir, ama tarza geldiğinde gündelik değildir.İspanyol 

geçleri aynı yetişkinler gibi dışarı çıkarken güzel giyinirler—ve erkekler ve kızlar 

kaliteli tasarım ve stilin bilincindedirler.İspanyol anne ve babalar, çocuk ve genç 

erişkinlerle sevecen ve hoşgörülüdürler; onlara, günlük aile ve toplum yaşamının bir 

parçası olarak yiyecek,şarap ve müziği takdir etmeyi, saygı duymayı ve kutlamayı 

için genç yaşlardan itibaren öğretirler. 

Görgü Kuralları 



 

 
 

Yerine göre giyinme gibi kabul edilen temel kuralları genel olarak Avrupa ve Batı'nın 

geri kalanına benzer.İspanyolca konuşurken en  önemli  değişim  unsuru, ) resmi 

konuşmada 'siz'(usted, pl.ustedes) ya da tanıdıklarla konuşurken tú (pl.vosotros) 

seçici kullanımıdır. Resmi şekli, bir zamanlar genç tarafından aile büyüklerine karşı 

kullanılırdı, ancak bu artık yaygın değil. Ailenin dışında,resmi olanı yaş eşitsizlikleri 

de dahil olmak üzere, toplumsal uzaklık ve eşitsizlik durumlarında kullanılır ve 

genellikle, bir tarafın üstünlüğünün bir işareti olmaktan ziyade, sosyal mesafe için bir 

saygı işareti olarak, her iki tarafça da karşılıklı olarak kullanılır. Resmi ve gayrı resmi 

konuşma kalipilarında bazı bölgesel ve sosyal sınıf ayrılıkları vardır. ve artık yabancı 

olmayan insanlar gayrı resmi olan tú yu kullanırlar. 

Bir çok Avrupa standartlarına gore bir çok durumda sofra kuralları Çoğu zaman için 

masa görgü kuralları pek çok Avrupa standardına göre gayri resmidir. Birlikte yemek 

yiyen insanlar bunu akraba yakınlığı ile yaparlar. Birçok lokantada, ama özellikle 

evde, akşam yemkleri, belirli mezelerden,salatalardan ve geleneksel paella: ortak bir 

tabakta paylaşışan bazı tür yemeklerden oluşur.Sözlü görgü kuralları - diğerlerine 

"que aproveche" demek ("afiyet olsun") - aynı masada yemek yemeyen kişilere 

mahsustur:kaynaştırmadan ziyade ayrıştırmak için bir görgü kuralıdır. Yemek yiyenler 

dışarıdan olana bir “Si le guste” (“biraz ister misiniz?”) diyebilirler, buna yanıt “que 

aproveche”dır,fakat bu takas yabancıların masaya katılması bekleniyorsa 

gerçekleşmez.Bunun yerine sonraki durumda , yabancıya basitçe "gel ve ye." denir. 

http://www.everyculture.com/Sa-Th/Spain.html#ixzz56JukKG6i  

8.5. YEMEK 
●  İspanya, her biri kendi geleneksel mutfağı olan birçok bölgeye sahip büyük bir 

ülkedir. Millerce kıyı şeridi ile, birçok yemeğin deniz ürünleri özelliği  taşıması 

şaşırtıcı değildir. 

● İspanyollar,özellikle orjinal tarifi Valensiya'nın güney doğu kıyısında bulunduğu 

söylenen Paella'ları ile ünlüdür. Yemek pirinç esaslıdır ve sebze, et ve balık 

karışımı içerir. Safran ve çeşitli baharatlarla terbiyelenir. 

● Bir başka favori ise sıcak veya soğuk olabilen meze çeşitleri olan Tapas'tır. 

http://www.everyculture.com/Sa-Th/Spain.html%23ixzz56JukKG6i


 

 
 

● Tipik bir Tapas şunları içerebilir: Chorizo,(domuz etinden bahratlı bir İspanyol 

sosisi) Patatas bravas (yağda kızartılmış patates kızartması ve domates 

sosunda servis edilir), baharatlı kuzu eti topları,bol yağda kızartılmış kalamar, 

ızgara enginar, patlıcan.    

● Tortilla espanola (patates ve soğanla yapılan omlet), İspanya genelinde çok 

popülerdir. 

Pincho, tapaslara benzer geleneksel küçük bir atıştırmalıktır ve özellikle kuzey 

İspanya'da popülerdir. Genellikle barlarda arkadaşlarla ve aile ile sohbet ederken 

yenir. 

https://www.commisceo-global.com/country-guides/spain-guide 

İspanya’da Tipik Beslenme 

İspanya'da tipik beslenme, küçük bir kahvaltı, öğlen atıştırmalıkları,sıkı bir öğle 

yemeği, ikindi atıştırmalıkları ve geç akşam yemeğndeni oluşmaktadır.İspanyol 

diyetleri, meyveler, sebzeler, kızarmış patates, pirinç yemekleri, tatlı topları ve sıcak 

tatlı çikolata gibi karbonhidratlıyiyeceklerin çoğunu içermektedir.Balık,yumurta,domuz 

sosisi,peynir,otlar ve baharatlar da İspanyol beslenmesinin yaygın malzemeleridir. 

Kahvaltı 

İspanyollar sabahları genellikle fazla yemezler. Geleneksel olarak güne, buğdaylı 

kraker, bir dilim kızarmış ekmek veya peynirli veya reçelli bir kruvasan eşliğinde 

köpüklü sıcak sütlü bir kahve olan bir kafe con leche ile başlarlar. Churros, şekerle 

tepesinde ve sıcak tatlı çikolatayla servis edilen kızarmış çörek benzeri hamur işi de 

sabahları yaygındır. Bazen, kahvaltıda jambonlu İspanyol omleti veya ezilmiş 

domates, zeytinyağı ve tuz ile kızartılmış bir tost ekmeği yer alır. 

 

Öğle yemeği 

Geleneksel olarak öğle yemeği İspanya’daki en büyük öğündürÖğleden sonra tipik 

olarak 2 ile 5:00 arasında değişen siesta'da servis edilir.Öğle yemeği çoğunlukla 

birkaç yemekten oluşur. Bir çorba veya çiğ kurutulmuş jambonla başlayabilir, 

ardından bir et veya balık tabağı ve bir tatlı ile davam edebilir. Meze ve ana yemek 

genellikle çok miktarda sarımsak ve zeytinyağı içerir.Soslar ve yağlara daldırmak için 

her zaman yanında ekmek  servis edilir. Öte yandan, en büyük öğünün öğle 

https://www.commisceo-global.com/country-guides/spain-guide


 

 
 

yemeğinde yenmesi geleneği, hala yagın olmakla birlikte, yavaş yavaş değişiyor 

çünkü birçok  insanın uzun saatler çalışması gerekiyor ve bu da onları eve öğle 

yemeği yemeye gitmekten alıkoyuyor.Amerikan kültürü de ayrıca yavaş yavaş 

İspanyol kültürüne etki etmeye başladı.  

Akşam yemeği 

Akşam yemeği tipik olarak akşam 9:00 ve gece yarısı arasında servis 

edilir.İspanya'da, akşam yemeği kızarmış kalamar, karides, sosis, köfte, jambon, 

salam, peynir ve zeytin gibi yiycekler içerir. 

 

Öğle yemeğinden daha hafif olarak İspanyol patatesli omleti, salata veya domates ve 

diğer sebzelerden yapılan soğuk bir çorba olan bir kase gazpacho içilebilir. Akşam 

yemeği hemen hemen her zaman yanında yeşil salata ile servis edilir. Bazen, akşam 

yemeği meze ile sınırlandırılır, bu da meze benzeri çeşitli hafif bir atıştırmalıktır.  

Atıştırmalıklar 

Geleneksel bir beslenme uygulayan çoğu İspanyol günde iki kere ara öğün yapar, bir 

öğlen ve bir de akşam saat 6 civarında. Öğlen saatlerinde, mezeler gibi küçük 

boyutlu yemekler olan tapas, popüler bir atıştırmalık seçeneğidir.Tapas öğlen 

atıştırmalıkları olarak yenildiğinde, akşam yemeği için sunulan tapaslardan daha 

hafiftirler. Tipik bir tapas yemeği, sarımsaklı mantar, köfte veya kuru jambondan 

oluşan  küçük bir porsiyondur.Jambon ya da salamlı ekmek, çoğunlukla çocuklar 

tarafından yenen yaygın bir ikindi atıştırmalığıdır. 

https://www.livestrong.com/article/1007706-customs-teenagers-spain/ 

Tipik Katalan Yemekleri 

Vejeteryan Yemekleri 

Pa Amb Tomaquet (Pan Con Tomate): Taze domatesle ovulup üzerine  yağ ve tuz 

serpilen ekmek. Gerçek bir Katalan yemeğidir. 

Calçots: Bu bebek pırasaları Bahar'a özgüdür - bu dönemde 'Calçotadas' olarak 

bilinen geleneksel partiler gerçekleşir. Sebzeler normal olarak mangalda pişirilir ve 

Romesco Sos ile servis edilir (aşağıya bakınız). 

https://www.livestrong.com/article/1007706-customs-teenagers-spain/
https://www.livestrong.com/article/1007706-customs-teenagers-spain/


 

 
 

Escalivada: Soyulmuş ve çekirdekleri çıkarılmış ızgara sebzeler  sıcak (normalde 

patlıcan, kırmızı biber,soğan ve domates) veyağ ile servis edilir. 

Et Yemekleri 

Butifarra: Cumberland sosisi ile benzerliği olan işlem görmemiş baharatlı bir 

sosis.Hem pişirmede hem de 'pa amb tomaquet’ ile tapa olarak kullanılır.(yukarıya 

bakınız). 

Escudellla:Katalanlar, bir parça et, fasülye, patates, lahana ve bazen makarnayla 

kendi suyunda pişirerek yaparlar. Üç katmanlı  yemek haline getirilir: et suyunu 

takiben bir et katmanı, ardından sebze katmanı. 

Xai Rostit Amb 12 Cabeçes d'All: Tam anlamıyla tercümesi budur "12Baş  

Sarımsakla Kavrulmuş Kuzu" anlamına gelir - konserve üzerinde yazdığı şeyi yapar. 

Embutidos: Bu, Vic bölgesinden fuet (domuz) ve jamon( ispanyolların kurutulmuş 

domuz pastırması) da dahil olmak üzere, sertleştirilmiş etlerin bir tabağının ortak 

adıdır. 

Balık Yemekleri 

Esqueixada: Biber, domates, soğan, kırmızı şarap sirkesi ve rendelenmiş 'bacalao' ile 

yapılan bir salata. Bacalao salamura morinadır ve yöreye özgüdür -morina tuzda 

beklitilir ve servis edilmeden önce suya bastırılır. 

Fideuas: Deniz ürünlü paella gibidir, ama pirinç yerine kısa erişte ile servis edilir. 

Paella (Katalanca: [paˈeʎa, pə-]; İspanyolca: [paˈeʎa]) Antik kökleri olan bir Valensiya 

pirinç yemeğidir ancak modern formu, İspanya'nın doğu kıyısında, Valencia şehrinin 

bitişiğindeki Albufera Lagünü'nün çevresinde, 19. yüzyıl ortalarında ortaya çıkmıştır. 

İspanyol olmayan birçok kişi, İspanya'nın ulusal yemeği olarak paella'yı görüyor, 

ancak çoğu İspanyol bunu bölgesel bir Valensiya yemeği olarak kabul ediyor. 

Valensiya'lılar ise, paella'yı tanımlayıcı sembollerinden biri olarak görüyorlar. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Catalan
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Spanish


 

 
 

Paella çeşitleri arasında Valensiya paellası, sebzeli paella (İspanyol paella de 

verduras), deniz ürünleri paellası (İspanyol paella de mariscos) ve karışık paella 

(İspanyol: paella mixta) bulunmaktadır. Valensiya paella'nın orijinal tarif olduğuna 

inanılıyor. 

Soslar 

Romesco: Badem, kavrulmuş sarımsak, zeytinyağı ve kurutulmuş kırmızı biberlerden 

yapılmış bir sos. 

Alioli: Sarımsak ve zeytinyağından yapılmış bir sos. Malzemeler beyaz bir karışım 

yapmak için uzun süre çırpılır. 

Tatlılar 

Crema Catalana: Fransız Creme Brulée'ye benzer. Şeker, yumurta sarısı ve tarçın ile 

yapılır ve üstü yakılır. 

Mel I Mato: Yumuşak ve tuzsuz bir keçi peyniri, bal ve bazen ceviz ile servis edilir. 

Panellets: Badem, şeker, yumurta ve pinenut ile yapılan küçük yuvarlak tatlılar. 

Herhangi bir şeyle kaplanarak yuvarlanabilirler, ancak geleneksel olanlar çam 

fıstığında yuvarlanırlar. 

https://www.barcelona-tourist-guide.com/en/restaurants/catalan/catalan-cuisine-

guide.html 

"paella". Merriam-WebsterDictionary. Retrieved 22 January 2016. 

"paella". Dictionary.com Unabridged. RandomHouse. Retrieved 22 January 2016. 

"paella". Oxford Dictionaries. Oxford UniversityPress. Retrieved 22 January 2016. 

 "Infoabout Paella on About.com". Spanishfood.about.com. 15 December 2009. 

Retrieved 19 February 2010. 

Saveur, "The Art of Paella" (accessed 21 July 2015) 

      

https://www.barcelona-tourist-guide.com/en/restaurants/catalan/catalan-cuisine-guide.html
https://www.barcelona-tourist-guide.com/en/restaurants/catalan/catalan-cuisine-guide.html
https://www.merriam-webster.com/dictionary/paella
https://en.wikipedia.org/wiki/Merriam-Webster
http://www.dictionary.com/browse/paella
https://en.wikipedia.org/wiki/Dictionary.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Random_House
https://en.oxforddictionaries.com/definition/paella
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_Dictionaries
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
http://spanishfood.about.com/od/maincourses/a/paella.htm
http://www.saveur.com/article/Kitchen/The-Art-of-Paella


 

 
 

8.6. DÜŞÜNCE YAPISI 
İspanyol düşünce yapısının özellikleri 

Tipik bir İspanyol'un önemli özelliklerinden biri de aile anlayışıdır. Tüm İspanyollar 

ailelerine çok düşkün insanlardır.Aileleri genellikle geniş ve gürültülüdür. İlk başta, bu 

gürültü ve koşuşturmaca çok rahatsız edicidir, ama sonra buna alışırsınız ve hatta 

bazen hoşunuza bile gider. Muhtemelen, arkadaş sever olmak ve yavaşlık onların 

rahatlamalarına ve içsel sorunlardan uzaklaşmalarına olanak verir. Genellikle, 

İspanyollar aileyi zenginlik ve kariyere tercih eder.Birçok insan yarı zamanlı çalışır ve 

az para kazanır.Ama bu biliçli bir tercihtir.Aile her zaman onların birinci önceliğidir. 

Harika bir iklim İspanyolları anlamak kolaydır,mükemmel bir iklim (neredeyse sürekli 

yaz), düşük maliyetli konut ve yemek için iyi fiyatlar. Bütün bunlar yaşam sevinci için 

katkıda bulunur. 

 İspanyol insanlarının bir diğer tipik özelliği de arabalara karşı olan 

tavırlarıdır.Hepimiz biliyoruzki Avrupalılar basit,ekonomik ve uygun fiyatlı arabaları 

tercih ederler. Fakat İspanya’da sıksık tamamiyle çizilmiş ya da darbelerle yontulmuş 

arabalar bulabilirsiniz.Ancak bu araba sahiplerinin umurunda değildir!Şunu 

söyleyebiliriz ki bu ilkede araba kişinin kendisi içindir,etraftaki insanlar için değil. 

İspanyolların her vuruk çizikten sonar araba servislerine gitmek için vakti 

yoktur.Bazen komşular (başarısız park esnasında) birbirlerinin arabalarında büyük 

çizikler bırakır, ancak herhangi hak talep etmezler.Arkadaşça bir gülümseme! Aslında 

İspanyollar, araba hakkındaki aşırı endişenin bir insanı küçük düşürdüğünü 

düşünüyor. 

İspanya'nın yerlileri böyledir.Özel bir ülke için basit, samimi ve dost canlısı insanlar. 

http://privetmadrid.com/en/features-of-the-spanish-mentality/ 

 
 

  

8.7. SPOR,BOŞ VAKİT 
İSPANYA’DA SPOR 

İspanya'da spor, 20. yüzyılın ikinci yarısında her zaman futbolun hakimiyetinde 

olmuştur. Diğer popüler spor aktiviteleri arasında basketbol, tenis, bisiklet, hentbol, 

http://privetmadrid.com/en/features-of-the-spanish-mentality/


 

 
 

motorsiklet, Formula 1, su sporları, ritmik jimnastik, golf, boğa güreşi ve kayak 

bulunmaktadır. İspanya,ayrıca  Barselona'da 1992 Yaz Olimpiyatları ve 1982 FIFA 

Dünya Kupası gibi bir dizi uluslararası etkinliğe de ev sahipliği yapmıştır. 

 

Futbol 

Futbol İspaya’daki  en popular spordur. La Liga veya Primera División (İspanyol Ligi) 

dünyanın en iyi müsabakalarından biri olarak kabul edilir. Son Avrupa 

müsabakalrında başarılı takımlar Real Madrid, FC Barcelona, Sevilla, Athletic Bilbao, 

Real sociedad ve Atlético Madrid’tir. Real Madrid ve Barcelona, tarihinin büyük bir 

kısmına hükmetti ve samimi bir rekabet yarattı. Real Madrid,UEFA Şampiyonlar 

Ligi'ni 12 kez, neredeyse tüm UEFA kulüp müsabakalarında en az bir kez ve La 

Liga'nın 33 kez rekorunu kazanarak olarak birçok uzman tarafından dünyanın en 

başarılı kulübü olarak adlandırılmıştır.   

 "Garcia aims for Spanish hat-trick". BBC News. 2008-07-15. Retrieved 2014-03-22. 

    

İspanya’da boş vakit aktiviteleri 
Siestadan zevk alındığı doğrudur,özellikle Andalusia gibi daha sıcak bölgelerde. 

Öğleden sonranın en sıcak saatlerinde gölgede birkaç saat geçirmek mantıklı 

gözüküyor,fakat çalışanlar işe daha erken başlıyor ve bunu telafi etmek için daha geç 

bitiriyorlar. Birçok işletme, Ağustos ayında yıllık tatilleri için kapanıyor ve daha birçok 

yer, öğleden sonra kepenklerini kapıyor. 

İspanya'da boş zamanın kabul edildiği ve takdir edildiği kesinlikle doğrudur.Birçok 

İspayol kendini büyük bir coşkuyla boş vakit aktivitilerine bırakır. 

Başka hangi insan ırkı kendi hobilerini tutku olarak tanımlayabilirler. Sadece ilgi 

alanları değil,tutkuları.Bu kulağa rahatlıktan uzak gelebilir ama İspanyollar son 

derece özgür olduğu için diğer bir kişinin ilgilendiği şeyler  nezaketle kabul edilir.Bir 

insan bağımsız olduğu için, yapmayı tercih ettiği şey, tuhaf veya tek başına bir 

uğraştan ziyade bir değer meselesi olarak saygı görecektir. 

İspanyollar nasıl rahatlanır bilirler.İşten sonra ya da öğle yemeğinde barda birkaç 

içki,ya da sabah molası,ya da neden çalışmaya başlamadan önce olmasın,buna 

kimse karşı çıkmaz,bardaki herkes konuşmaya katılmaktan memnuniyet duyacaktır. 

http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/golf/7507718.stm


 

 
 

Genellikle kötü ama bazen şaşırtıcı derecede iyi olan spontan flamenko anları 

duyulacak ve takdir edilecektir. 

İspanya kesinlikle rahatlamanın kolay olduğu bir ülke, ama buna biraz çaba sarf 

etmek gerekir. 

http://www.pitlanemagazine.com/lifestyles-and-subcultures/leisure-activities-in-

spain.html 

  

http://www.pitlanemagazine.com/lifestyles-and-subcultures/leisure-activities-in-spain.html
http://www.pitlanemagazine.com/lifestyles-and-subcultures/leisure-activities-in-spain.html


 

 
 

II. İSPANYA’DA SAĞLIK SİSTEMİ 
9. İSPANYA’NIN SAĞLIK SİSTEMİ 

9.1. İLKELER 
1978 İspanyol Anayasası, 43. maddesinde, tüm vatandaşlar için sağlık ve sağlık 

hizmetlerinin korunması hakkını ortaya koymaktadır. Bu hakkın kullanılmasına izin 

veren ilkeler ve temel kriterler şunlardır: 

● Kullanım sırasındaki kamu finansmanı, evrensellik ve serbest sağlık 

hizmetleri. 

● Vatandaşlar ve kamu makamları için tanımlı haklar ve görevler. 

      ● Özerk topluluklarda sağlığın politik desantralizasyonu. 

Yüksek düzeyde kalite arayan kapsamlı sağlık bakımının usulüne uygun olarak 

değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi. 

-Ulusal Sağlık Sistemindeki farklı yapıların ve kamu hizmetlerinin sağlık hizmetlerine 

birleştirilmesi. 

● Sağlık konularında devlet yeterlikleri şunlardır: 

● Temel ve genel sağlık koordinasyonu 

● Yabancı ülkelerle olan sağlık ve uluslararası sağlık ilişkileri ve sözleşmeleri. 

      ● İlaç ve sağlık ürünlerinin yasallaştırılması ve yetkilendirilmesi. 

Yurt dışı sağlık faaliyetleri, malların ithalatı, ihracatı veya transit geçişi ve 

uluslararası yolcu trafiğinden kaynaklanan muhtemel sağlık risklerinin gözetimi ve 

kontrolüne göre yürütülmektedir.Uluslararası sağlık ilişkileri ve anlaşmalarıyla 

İspanya, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla aşağıdaki konularda işbirliği 

yapmaktadır: 

● Epidemiyolojik kontrol. 

● Bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele.  

● Sağlıklı bir çevreyi koruma  

● Uluslararası düzenlemelerin detaylandırılması, geliştirilmesi ve uygulanması. 

Biyomedikal araştırmalar ve sağlık alanında taraflar için faydalı olduğu kabul edilen 

tüm bu eylemler. 



 

 
 

● Farmasötik ürünlerle ilgili olarak, diğerlerinin yanı sıra Devlete karşılık gelen 

yeterlikler şunlardır: 

●  İlaç ve sağlık ürünleri mevzuatı. 

● Veteriner ilaçları, tıbbi cihazlar ve İnsan kullanımı için olan ilaçların 

değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kaydı. 

●  İlaç laboratuvarlarının yetkilendirilmesi. 

●  Pazarlanan ilaçların farmakovijilansı. 

●  Araştırma ilaçlarının klinik çalışmalarının yetkilendirilmesi. 

● İlaç ve sağlık ürünlerinin ve kamu finansmanın fiyatlandırılması ile ilgili karar. 

● Uyuşturucu maddelerinin uluslararası anlaşma hükümlerine uygun olarak 

toplam mevduatını garanti etmek. 

● İspanya'da izinsiz yabancı ve acil ilaçların ithalatı. 

● Acil durumlar ve felaketlerde kullanılacak ilaçlar ve sağlık ürünleri için  

ortalama bir devlet mevduatı bulundurmak. 

     ● Uluslararası işbirliği programları için ilaç ve sağlık ürünlerinin edinimi ve 

dağıtımı. 

 İspanyol sağlık sistemi dünyanın en iyileri arasındadır. 

9.2. SAĞLIK,HASTALIK,KORUNMA 
Ulusal Sağlık Sistemi tarafından vatandaşlara sunulan hizmet grubu; koruyucu, tanı, 

tedavi edici, rehabilite edici ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesi faaliyetlerini 

kapsamaktadır. 

Ulusal Sağlık Sistemi aşağıdaki yöntemleri içerir: 

Ulusal Sağlık Sisteminin temel sağlık hizmetleri portföyü: Sağlık veya sosyal bakım 

merkezlerinde yürütülen tüm önleyici, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon yardım 

faaliyetlerinin yanı sıra acil sağlık taşımacılığını da kapsamaktadır. 

● Ulusal Sağlık Sisteminin ek ortak portföyü: aşağıdaki faydaları içerir: 

●  İlaç hazırlama. 

● Portoproteetik tedavi 

● Diyet ürünleri. 

● Klinik sebeplerden dolayı tıbbi reçeteye tabi, acil olmayan sağlık nakliyesi. 

 



 

 
 

9.3. AŞILAMA 

 
Sağlık Bakanlığı Katalonya nüfusuna 

veriecek aşı takvimini ayarlar ve bilimsel 

kanıtlara göre değiştirilir.Son değişiklik 

2016 Temmuzda yapıldı. Yeni takvim, 

bazı aşı dozlarının uygulama zamanlarını 

ayarlar ve erken çocukluk döneminde iki 

aşı içerir: pnömokok aşısı ve suçiçeği 

hastalığına karşı aşı. 

 

Ulusal Sağlık Sisteminin Birinci Basamak Danışmanlıklarına bir yıl içinde katılan 

kişilerin% 20'sinde tanıtım faaliyetleri ve önleme çalışmaları yürütülmektedir. 

Ayrıca, hastalıkların uluslararası yayılmasını önlemek için, Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından uluslararası yolcular için belirlenen aşı tavsiyelerine uyulması önemlidir. 

Seyahat ve Boş Zamanlar sekmesinde daha fazla bilgi bulabilir veya Uluslararası 

Aşılama Birimlerini bilgilendirebilirsiniz. 

İspanya'da önerilen çocukluk aşılarının kapsamı% 96.7'den fazladır ve takviye 

dozunu alan 1 ila 2 yaş arası çocukların yüzdesi% 95,7'dir. Kızamık-kızamıkçık-

parotidite karşı aşılama 1-2 yaş arası çocukların% 96,2'sine ulaşır,önerilen dozu 

alanların% 90'ından fazlası. 

65 yaş ve üstü yetişkinlerin% 56,1'i grip aşısı yaptırır. 
  



 

 
 

10. İSPANYA’DA SAĞLIK SİSTEMİ 
ORGANİZASYONU 

Ulusal sağlık sistemi vatandaşların hizmet erişimine ulaşabilmesi ve teknolojik 

gelişmelerin ters  ilişkili olduğu Genel ve Özel Bakım 

olmak üzere iki farklı tedavi gurubundan oluşur. 

BİRİNCİL BAKIM 

Birincil Bakım, bir dizi temel hizmeti halkın kullanımına 

sunar. Ana sağlık hizmetleri, multidisipliner ekiplerin aile 

doktorları, çocuk doktorları, hemşireler ve idari 

personelden oluştuğu ve ayrıca sosyal hizmet 

uzmanları, ebeler ve fizyoterapistlerin de bulunduğu sağlık merkezleridir. Topluluğun 

çerçevesi içindeki eğilimine bakılırsa, sağlığın teşviki ve hastalıkların önlenmesi 

görevleri bu düzeye emanet edilir. 

Erişimde erişilebilirliğin ve eşitliğin en yüksek ifadesi olarak, Birinci Basamak, 

gerektiğinde vatandaşın evine fiziksel olarak ulaşır. 

 

10.1. ÖZEL BAKIM 
Uzmanlık merkezleri ve hastanelerde, ayakta tedavi bazında ya da kabul bazında 

uzmanlık hizmeti verilmektedir. Bakım işleminden sonra, hasta ve ilgili klinik bilgiler, 

sağlık biyografisinin tüm verilerine sahip olduğu için genel klinik ve terapötik vizyonu 

garanti eden Birinci Basamak doktoruna geri döner. Bu bakım, bakımın hastanın 

kendi evine ulaşması koşuluyla, ikamet yerine ve bireysel özerklik koşullarına 

bakılmaksızın, bakımın sürekliliğinin eşitlikle özdeşleşmeye devam etmesine izin 

verir. 



 

 
 

 

Uyum Yasasının 14. Maddesi, sağlık hizmetlerinin eşzamanlı ve sinerjik hizmet ve 

sosyal hizmetlerden yararlanacak sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlerden 

yararlanacak olan, genel olarak kronik hastalığı olan hastalar için sosyal sağlık 

bakımını (atención sociosanitaria) bir araya getirmektedir. kişisel özerklik, 

sınırlamalarını veya zorluklarını hafifletmek ve sosyal yeniden yerleşimlerini 

kolaylaştırmak. 

Bu grup şunları içerir: 

a) Uzun sureli sağlık hizmeti 

b) Nekahet dönemine bağlı saglık bakım 

c) Hastalık sonrası rehabilitasyon. 

  



 

 
 

11. EVDE BAKIM 

İspanyol Sağlık Dairesi evde hemşirelik hizmetleri vermektedir. Ancak artan yaşam 

süresi, gittikçe daha fazla özel kurumu da bu tür bir hizmeti sağlar hale getiriyor. 

Bakıcılar, kendilerini hastalara bakımları hakkında tedavi, talimat ve eleştirel 

düşünme sağlayarak, ilaçları yönetmek ya da bir PH veya Danışman tarafından 

emredilen vasıflı bakımı sağlayarak, bakımları hakkında iyi kararlar vermelerine 

yardımcı olmaya adamışlardır. 

Hemşire Yöneticisi, hizmetin kalitesinden emin olmak için hizmetin başlangıcından 

önce ilk değerlendirmeyi yapacak ve ardından aile,hasta ve takip edilecek diğer 

bakıcılara yönelik bir tıbbi tedavi planı hazırlayacaktır. 

Hemşireler, aşağıda listelenen yetenekli hemşirelik hizmetlerine ek olarak düzenli 

olarak sunulan hizmetleri yapabilirler:  

● Hastanın fiziksel ve duygusal durumunun değerlendirilmesi 

● Nasıl baş edebilecekleri ve nasıl davranabileceklerini belirlemek için hastanın 

ailesi ve hanehalkı üzerinde değerlendirme 

● Hekimin tıbbi tedavi planını uygulamak 

● Hastanın PH'sine veya Danışmanına düzenli olarak rapor vermek 

● Karmaşık sağlık koşullarını gözlemek 

● Tıbbi ekipmanla ilgili destek 

● İnfüzyon terapisi (IVs) 

● Kataterler 

● Tüple besleme 

● Üst-baş değişme 

● Yara bakımı 

● Bakım hakkında öğretim (enjeksiyonlar, solunum yolu aspirasyonu etc.) 

● İlaç yönetimi 

● Trakeotomi Bakımı 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/solunum%20yolu%20aspirasyonu


 

 
 

12. SAĞLIK BAKIMIN ULAŞILABİLİRLİĞİ 
Halk sağlığı hizmetlerine erişim, her Sağlık Servisi tarafından verilen Bireysel Sağlık 

Kartı ile gerçekleştirilmektedir.Bu Ulusal Vatandaşlık Sisteminde her vatandaşı bir 

kullanıcı olarak tanımlayan belgedir. İspanya'da,sağlık koruma ve sağlık bakımı 

haklarına sahip olanlar Ulusal Sağlık Sistemi aracılığıyla, sigortalı statüsüne sahip 

olan kişiler aracılığıyla kamu fonlarından borçlanmaktadır.Sigortalı olma durumu, 

aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerine getiren herkes tarafından karşılanır: 

-Çalışan ya da serbest meslek sahibi olmak, sosyal güvenliğe bağlı olmak ve taburcu 

edilme işten çıkarılma ya da benzer durumda olma 

- Sosyal güvenlik sisteminden emekli olması 

- İşsizlik parası ve ödenek dahil olmak üzere herhangi bir dönemsel yardım alma. 

-İşsizlik maaş ve desteğini kullanmış olmak ve iş arayan olarak kayıtlı olmak diğer bir 

başlık altında sigortalı olmayı sağlamaz. 

Sigortalı veya faydalanıcı statünün tanınması ve kontrolü Ulusal Sosyal Güvenlik 

Enstitüsü'ne karşılık gelir. 

Kayıtlı olmayan yabancılar veya oturma izni olan yabancılar, İspanyollar ile aynı 

koşullar altında sağlık hizmeti alabilirler: 

-Ciddi hastalığa bağı acil durumda ya da tıbbi taburculuğa bağlı kazalarda 

- Hamilelik, doğum ve lohusalık dönemine devam. 

-18  yaşın altında olmak 

AB üyesi bir devlet tarafından verilen bir EHIC (AVRUPA SAĞLIK SİGORTASI KARTI) 

(EHIC) varsa ve İspanya'da bir tatilde veya başka bir geçici ziyarette bulunuyorsanız 

- yani  İspanya'da ikamet etmiyorsanız - İspanya'da devlet sağlık hizmetlerine 

erişmek için EHIC'ınızı kullanabilirsiniz. Bu kartı, İspanya'da kendi ülkeniz temelli  

görev gereği çalışıyorsanız da kullanabilirsiniz. 

EHIC'yi, medikal olarak gerekli tedaviyi (gittiğiniz doktor tarafından belirlendiği gibi) devlet 

sistemi aracılığıyla, düşük maliyetle veya ücretsiz olarak almak için kullanabilirsiniz. 

Bu, rutin veya uzman tedavi olabilir,eve dönene kadar - yeni veya devam eden- bir 

durum için bekleyemezsiniz.Bu özel sağlık hizmetlerine erişim sağlamaz. 



 

 
 

  



 

 
 

13. İSPANYA’DA HEMŞİRE BAKIM SİSTEMİ 
Madrid'de hasta bakımına bir dini cemaatin devam etmek istemesi talebi üzerine 

(Meryem'in Hizmetkârları, Hasta Kişiler Bakanları), İspanya'da hemşirelik yapabilmek 

için resmi yetki 1915 yılında verilmiştir. 

İspanya'da hemşirelik mesleği, ülke tarafından tanınırken, Madrid ve Barselona'nın 

ana hastaneleri etrafında kurulan hemşirelik okullarında hemşirelik eğitimi 

uygulanmaya başlamıştır Bu ilk okullar, Avrupa'da o zamanın ölçüt olan İngiliz 

hemşirelik okullarına çok benziyordu.  

Halen, hemşirelik programları kamu ve özel üniversitelerde veya İspanya genelinde 

üniversiteye bağlı merkezlerde verilmektedir1977 yılında üç yıllık diploma kararı ile 

hemşirelik çalışmaları üniversite seviyesine entegre edildiBununla birlikte, 2010 

yılından beri hemşireler ve eğitimciler yeni bir akademik ödüle uyum sağlamışlardır: 

Hemşirelik alanında Lisans. Uygulamadan sonra, İspanya'daki hemşirelik eğitiminin 

artık tam bir gelişim ve güçlenme sürecinde olduğu söylenebilir. 

HEMŞİRELİKTE LİSANS DERECESİ 

Sonuç olarak, hemşirelik eğitimi müfredatı değişmiş ve halihazırda İspanya'daki 

Lisans Derecesi dört yıllık, yıl başına 60 AKTS karşılığı 240 Avrupa Kredi Transfer ve 

Biriktirme Sistemi (ECTS) içermektedir (bir kredi öğretim ve klinik uygulama 

etkinliklerini içeren 25 ila 30 saatlik bir öğrenci çalışmasını 

kapsamaktadır).(Zabalegui ve Cabrera, 2009). 

Özenle, hemşirelik yeterlilikleri, hemşirelik bakımı, takım çalışması, kendi kendine 

öğrenme, mesleki ve etik problemleri çözümü, eleştirel ve yansıtıcı tutum gelişimi 

sağlamada öğrencilerin özerk rolü ile özel olarak ilgilidir. 

Lisans Diplomasını bitirdikten sonra, İspanyol hemşireler iki veya üç yıllık bir çalışma 

süresiyle bir Yüksek Lisans veya Hemşirelik Uzmanlığı eğitimi alma seçeneğine 

sahiptir. Bu iki olasılık doktora eğitimine (Doktora) erişim sağlar. 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

13.1. HEMŞİRELİK ÖZELLİKLERİ 

Son zamanlarda mezun olan bir hemşirenin yeterlik düzeyi, temel ve gerekli 

hemşirelik bakımına yeterlidir. Diğer karmaşık faaliyetleri veya daha fazla tekniği 

yürütmek için daha ileri eğitim gereklidir. Şu anda, İspanya'da kabul edilen yedi 

Hemşirelik Uzmanlığı  vardır:  

● Obstetrik-jinekolojik hemşirelik (ya da ebelik) 

● Ruh sağlığı hemşireliği 

● Sağlık çalışması hemşireliği 

● Geriatri hemşirelik 

●  medikal cerrahi bakım hemşireliği 

● Aile ve toplum sağlığı hemşireliği 

● Pediatric hemşireliği 

Halen ebe uzmanlığı, İspanyol hemşirelerin en çok tercih ettiği alan.Ne yazık ki, 

İspanya'da doğum sayısı endişe verici bir şekilde azalmıştır ve stajyer hemşirelik 

rencilerisakinleri belirlenen asgari öğrenim hedeflerine ulaşmakta zorlanmaktadır.  

  



 

 
 

14. İSPANYA’DA RUHANİ BAKIM 

Son yıllarda, geleneksel olarak Katolik bir ülke olan İspanya keskin bir laikleşme 

sürecinden geçmiştir. Son rakamlar, yetişkin nüfusun yaklaşık% 70'inin Katolik 

olduğunu, ancak aralarında sadece% 14'ünün düzenli kilise müdavimleri olduğunu 

gösteriyor. Yetişkinlerin yaklaşık % 25'i kendilerini ateist veya inançsız olarak 

tanımlar. Yaklaşık% 3'ü kendilerini Müslüman, Protestan, Yahudi ve Budist olmak 

üzere diğer mezheplerden biri olarak beyan ediyor. 

1980 yılından kalma bir yasaya göre, devlet din özgürlüğünü sağlama yükümlülüğüne 

sahiptir ve kamu makamları halk sağlığı tesislerinde dini hizmetler sunmalıdır. Aynı 

yıl, Katolik Kilisesi, İspanyol hükümeti tarafından halk sağlığı sisteminde manevi 

bakım sağlanması için görevlendirildi. 1992 yılında devlet ile Protestan, Müslüman ve 

Yahudi topluluklarının temsilcileri arasında anlaşmalar imzalandı. Yerinden yönetimin 

bir sonucu olarak, her bir İspanyol bölgesi kendi sağlık sistemini yönetme yetkisine 

sahiptir. Bölgelerarası Konsey, ulusal sağlık sistemi ile koordinasyon ve işbirliği ile 

görevlendirilmiş bir kurumdur ve 2007'de palyatif bakım için ulusal bir planı 

onaylamıştır.O zamandan beri, bazı bölgeler kendi palyatif bakım planlarını 

geliştirdiler. Bölgeler arasında palyatif bakım hizmeti sunumunda dikkate değer bir 

farklılık vardır, ancak ulusal palyatif bakım stratejisi, ulusal sağlık sisteminde palyatif 

bakım hizmeti sunumunun geliştirilmesi ve homojenleştirilmesi amacıyla düzenli 

olarak değerlendirilmiş ve güncellenmiştir.  



 

 
 

15. İSPANYA’DA HASTA HAK VE SORUMLULUKLARI 

14 Kasım tarihli 41/2002 sayılı Yasa, temel düzenleyici hasta özerkliği ve bilgi ve 
klinik belgelere ilişkin hak ve yükümlülükler. 
 
Madde 2.Temel İlkeler 
 

1. İnsanın haysiyeti, iradesinin özerkliğine saygı ve mahremiyeti, bilgi ve klinik 

belgelerin elde edilmesi, kullanılması, arşivlenmesi, iletilmesi ve iletilmesi amaçlı tüm 

faaliyetlere rehberlik edecektir. 
 

2. Sağlık alanındaki tüm 

eylemler genel olarak 

hastaların veya kullanıcıların 

önceden onayını gerektirir. 

Hasta yeterli bilgi aldıktan 

sonra alınması gereken 

onay, Kanunda öngörülen 

hallerde yazılı olarak yapılacaktır. 
 

3. Hasta veya kullanıcı, uygun bilgileri aldıktan sonra, mevcut klinik seçenekler 

arasında özgürce karar verme hakkına sahiptir. 
 

4. Her hasta veya kullanıcı, Kanunda belirtilen durumlar dışında, tedaviyi reddetme 

hakkına sahiptir. Tedaviyi reddetmeniz yazılı olarak yapılacaktır. 
 

5. Hastalar veya kullanıcılar fiziksel durumları veya sağlıkları hakkında özellikle kamu 

yararı ya da sağlık hizmeti vesilesiyle gerekli olduğunda, sadık ve doğru bir şekilde 

veri sağlamakla görevlidirler. 

6. Any professional who intervenes in the welfare activity is obliged not only to the 

correct provision of their techniques, but also to the fulfillment of the information and 

clinical documentation duties, and the respect of the decisions taken voluntarily and 

voluntarily by the patient. 
 



 

 
 

7. Bilgiye ve klinik dokumantasyona erişimi olan ve değerlendiren kişi rezervasyonu 

korumak durumundadır. 
  



 

 
 

16. HASTANELERDE GÜNLÜK DÜZEN 

Sabah: hastanın kişisel hijyeni, klinik parametrelerin izlenmesi ve kan örneklerinin 

alınması, kahvaltı servisi, tıbbi muayene ve yaraların tedavisi, enstrümental, 

rehabilite edici ve terapötik tanısal değerlendirme, olası taburculuk ve kabul, öğle 

yemeği servisi. 

Akşam:uzman muayeneleri, rehabilitasyon ve tedavi faaliyetleri, olası teşhis ve 

enstrümantasyon etkinlikleri, klinik parametrelerin izlenmesi, olası taburculuk ve 

kabul, akşam yemeği servisi. 

Gece: hastayı izleme, ihtiyaçlarını karşılama. 

Acil durumlarda tıbbi muayene. 

Odaların temizliği 

Hasta odaları, klinikler ve ortak alan hergün temizlenmelidir. 

Yemek zamanları 

Yemekler aşağıdaki saatlerde servis edilir: 

● kahvaltı: 08:00; 
● öğle yemeği: 13:00; 
● akşam yemeği: 19:00  



 

 
 

17. SAĞLIK BAKIM UZMANLARI 
 

           Sektör Direktif sistemi kapsamında 

düzenlenen meslekler arasında 

doktorlar ve uzman doktorlar, genel 

hemşireler,ebeler,diş hekimleri,eczacılar 

bulunmaktadır.Genel Direktif sistemi 

kapsamında düzenlenen meslekler 

arasında fizyoterapistler, gözlükçüler, 

kiropodistler, psikologlar, mesleki 

terapistler ve konuşma terapistleri yer almaktadır. 
  



 

 
 

18. SAĞLIK VE HEMŞİRELİĞİN ÖZEL ALANLARI 
18.1. ÖLÜM,PALYATİF BAKIM 
Nüfusun tamamı için, İspanya (2010), 82.1 yıllık bir yaşam beklentisi sunmaktadır., 

AB-27'nin 79.7 yıllık ortalamasından daha yüksek bir rakam. Cinsiyete göre, İspanyol 

kadın ve erkeklerin için ortalama yaşam beklentisi sırasıyla 85.3 ve 79.1 yıldır.Avrupa 

birliği vatandaşları için 27,bu rakamlar Avrupalılar için 82.6, ve 76,7'dir. 65 yaştaki 

yaşam beklentisi aynı eğilimi göstermektedir, İspanya'da (20.8 yıl) aynı zamanda AB-

27'ye (19.1 yıl) kıyasla daha yüksektir. Cinsiyete göre, 65 yaşlarındaki İspanyol 

kadınların AB-27'deki Avrupalı kadınlar için 20,9 ile karşılaştırıldığında, yaşam 

beklentisi 22.7 yıl.Kadınların lehine olan bu farklılık her yaşta korunur. Bununla 

birlikte, son yıllarda yaşam süresindeki artış, erkeklerde kadınlardan daha fazla 

olmuştur. 

2015 yılında en yüksek yaşam beklentisine sahip Özerk Topluluklar 84,4,ile Madrid   

84.0 yaş ile Navarre, 83.8 yaş ile Castilla y León ve La Rioja 83.6 yaş ile Ceuta iken 

,80,5 yaş ile Melilla ve 81.5 yaş ile Endülüs yaşam beklentisi en düşük olan 

topluluklardı. 

İspanya'da önde gelen ölüm nedenleri olan kardiyovasküler hastalıklardan ölümler, 

tüm ölümlerin% 31.2'sini temsil etmektedir.Kardiyovasküler hastalıklar grubunda, 

kalbin iskemik hastalıkları erkeklerde (20.226 ölüm) ve serebrovasküler hastalıklarda 

en önemli ölüm sebebidir (17,529 ölüm). Tümörler içinde, en yüksek ölüm 

oranından(20,755 ölü) bronş ve akciğer kanseri sorumluydu. Cinsiyete göre, erkekler 

arasında en çok ölüme neden olan kanser, bronşiyal ve akciğer kanseri (17,303 

ölüm) ve kadınlarda meme kanseri (6,295 ölüm) idi. 

Bebek ölüm oranı, İspanya’da düşük oranlar sunmaktadır. Her 1000 canlı 
doğumdan sadece 3'ü yaşamın ilk yılında, 2'si yenidoğan döneminde ve 1'i de doğum 
sonrası dönemde ölmektedir. 
Cinsiyete göre, erkeklerin (3,3) kız çocuklarının ölümlerine göre (3.1) hafif bir ağırlığı 
vardır. 
Perinatal ölüm oranı İspanya'da azalan bir eğilim göstermektedir. Perinatal ölüm 
yaşamın ilk yedi günü içinde cenin ölümlerini ve canlı doğumların ölümlerini içerir. 

18.2. ÖTENAZİ 
İspanya'nın milletvekilleri kongresi yeni ötenazi yasalarını tartışıyor, zira ötenaziyi  

savunan lobiciler ülkede kampanyalarını yoğunlaştırıyorlar. 



 

 
 

Komünist Parti'nin ve büyük parti Podemos'un siyasi bir koalisyonu olan Unidos 

Podemos (UP), Ocak ayı ortalarında Kongre'ye belirli koşullar altında yardım 

edilmesine izin verecek bir yasa tasarısı sundu. 

Unidos Podemos tasarısı, 18 yaşından büyük hastaları ve “dayanılmaz” psikolojik 

veya fizyolojik acı çeken yetişkinlerin ölmel için tıbbi yardıma erişebilmelerini 

önermektedir. 

Katalonya bölgesel parlamentosunun temsilcileri tarafından Kongre’ye kaydedilmek 

için kısa bir süre sonra yapılacak bir başka tasarı da var. Katalonya parlamentosu, 

federal yasa tasarısını - UP önerisine benzer şekilde - federal ceza kanununu 

ölmekte olana tıbbi yardıma izin verecek şekilde değiştirmeyi kararlaştırdı. 

ÖLÜM,OTOPSİ 

 
          Altta yatan temel hastalığın doğrudan ölüm nedeni ile klinikopatolojik korelasyonu 

gözden geçirilmektedir. Otopsi oranı 1993 yılında% 20 iken 2015 yılında% 5.1'e 

düştü. Tıptakibilimsel ve teknolojik ilerlemelere rağmen, hala klinikopatolojik 

farklılıklar olduğu görülmektedir. Otopsi muayenesi hem klinik pratiğin ve tanısal 

performansın denetlenmesindehem de eğitim açısından önemli bir rol oynamayı 

sürdürmektedir.Bir multidisipliner komite tarafından yapılan değerlendirme, 

klinikopatolojik korelasyon çalışması için daha güvenilir bir sistemdir. 

 

18.3. İSPANYA’DA GEBELİK VE DOĞUM 

İspanya'daki hamile kadınlar için bakım standardı hem özel sektörde hem de kamu 

sektörlerinde oldukça kabul görmektedir.Tıbbi ilişki oranı,yani hamileliği, doğum 

öncesi randevuları ve hastane taramalarını doğrulamak için bir doktor veya ebe ile ilk 

randevu (comadrona / llevadora) oldukça yüksektir.Evde doğumlar popüler hale 

gelse de İspanya'daki doğumların çoğu bir hastanede gerçekleşir.Bir uyarı: 

 Eğer özel bir kliniğe doğum yapmak isterseniz, hamile kalmadan önce sağlık 

sigortası yaptırmanız tavsiye edilir, aksi takdirde sigorta şirketi bulmak zor olabilir. 



 

 
 

18.4. ÇOCUK BAKIMI 

    Çocukların ihtiyaçlarına ve biyolojik ailenin durumuna bağlı olarak, altı çeşit 

koruyucu ailelik vardır: 

1. Acil koruyucu aile ve tanı: Bu teşvik,doğduğu aileden ayrılmayı öneren 

koşullar üzerinde bir çalışma yapılırken,çocuğun bir aile ile birlikte yaşamasına 

izin verir.Bu koruyucu ailelik 6 yaşına kadar olan çocuklar içindir. Koruma, 

çocuğun ve asıl ailesinin durumunu incelemek için gerekli olan süre boyunca 

devam edecektir. 

2. Kısa süreli koruma:Çocuk, iki yıl içinde ailesine dönme amacı ile bir aile 

tarafından alınır. 

3. Uzun süreli koruma: The child is taken in by a family while his or her family 

setting of origin overcomes the problems that may require a longer period of 

recovery time. Fostering is for longer than two years. 

4. Hafta sonu ve tatillerde koruyucu ailelik: Bu koruma, devlet evlerinde 

yaşayan ve bir aile ortamına ihtiyaç duyan dokuz yaş ve üstü çocuklar 

içindir.Çocuk aileyle sadece hafta sonları ve tatillerde birlikte yaşar. Bu 

koruma, çocuğa yararlı olduğu düşünülen süreyi uzatır. 

5. Eğitsel eylemler için beraber yaşayanların koruyuculuğu: Bu, özel eğitim 

ihtiyaçları olan kronik hastalıklar ve / veya davranış problemleri olan çocuk ve 

ergenler ve daha özel bakım gerektiren kardeş grupları içindir. Bu koruyucu 

ailelik durumlarında aile üyelerinin bu çocukların ve ergenlerin özel 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek derecede, eğitim ve deneyime sahip olacak  bir 

aile ortamını sağlayabilmesi gerekir. 

6. Kalıcı koruyuculuk: Çocuğun doğduğu aileden ayrılığının sürekli mi olup 

olmayacağına kara verilmeli ya da ilkinin mümkün olmadığı durumlarda evlat 

edinme öncesi koruyuculuk çocuğun ya da ergenin  daha çok yayarına 

olacaktır. 



 

 
 

18.5. KÜRTAJ 
İspanya'da Gebelik Uyarımlı Kürtajın Gönüllü Olarak Durdurulması, cinsel ve üreme 

sağlığı ve kürtajın 2/2010 sayılı Organik Yasası'nın 2. maddesi kapsamında 

düzenlenmiştirBu yasa, hamileliğin ilk 14 haftası boyunca kürtaj uygulamasını 

yasallaştırır. Kanun 5 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Önceki yönetmelik - 

9/1985 sayılı Yapısal Kanun - çeşitli konularda kürtajı reddetmiştir. Haziran 2010'daki 

muhafazakâr Halk Partisi, Anayasa Mahkemesine çeşitli hukuk hükümlerine karşı 

dava açtı. 

İstemli düşük ya da istenmeyen gebelik sonlandırma iki yöntemle yapılabilir: Tıbbi 

düşük - Mifepriston ve misoprostol gibi ilaç veya ilaçları kullanarak. Cerrahi kürtaj - 

Klinik veya hastane müdahalesi: aspirasyon, genişleme ve küretaj.

 

 
https://www.google.com/search?client=firefox-

b&biw=1024&bih=631&tbm=isch&sa=1&ei=rNjqWq2dFoXZ5gL4y4aQBw&q=embarazo+en+espa%C3%B1a&oq=embarazo+en
+espa%C3%B1a&gs_l=psy-ab.3...251418.257522.0.257946.18.17.0.1.1.0.114.1320.15j1.16.0....0...1c.1.64.psy-
ab..1.16.1246...0j0i67k1j0i30k1j0i19k1j0i8i30k1j0i24k1j0i5i30k1j0i5i10i30k1.0.7b864gEFIsA#imgrc=YqgVKaCvfiioBM: 

18.6. KAN NAKLİ 
Kan transfüzyonu, belirli bir zamanda, başka alternatifler ile değiştirilemeyen kan 

bileşenlerinin yokluğu olan hastaların tedavisi için endikedir. 

Bu nedenle, transfüzyonun gerekli olup olmadığına karar vermek için, aşağıdaki tıbbi 

kriterler daima dikkate alınmalıdır: bulguyu harekete geçiren sebep, ulaşılması 

gereken amaç, tetik mekanizmasını düzeltmek için alınacak önlemler, transfüzyonun 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1024&bih=631&tbm=isch&sa=1&ei=rNjqWq2dFoXZ5gL4y4aQBw&q=embarazo+en+espa%C3%B1a&oq=embarazo+en+espa%C3%B1a&gs_l=psy-ab.3...251418.257522.0.257946.18.17.0.1.1.0.114.1320.15j1.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.16.1246...0j0i67k1j0i30k1j0i19k1j0i8i30k1j0i24k1j0i5i30k1j0i5i10i30k1.0.7b864gEFIsA%23imgrc=YqgVKaCvfiioBM
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1024&bih=631&tbm=isch&sa=1&ei=rNjqWq2dFoXZ5gL4y4aQBw&q=embarazo+en+espa%C3%B1a&oq=embarazo+en+espa%C3%B1a&gs_l=psy-ab.3...251418.257522.0.257946.18.17.0.1.1.0.114.1320.15j1.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.16.1246...0j0i67k1j0i30k1j0i19k1j0i8i30k1j0i24k1j0i5i30k1j0i5i10i30k1.0.7b864gEFIsA%23imgrc=YqgVKaCvfiioBM
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1024&bih=631&tbm=isch&sa=1&ei=rNjqWq2dFoXZ5gL4y4aQBw&q=embarazo+en+espa%C3%B1a&oq=embarazo+en+espa%C3%B1a&gs_l=psy-ab.3...251418.257522.0.257946.18.17.0.1.1.0.114.1320.15j1.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.16.1246...0j0i67k1j0i30k1j0i19k1j0i8i30k1j0i24k1j0i5i30k1j0i5i10i30k1.0.7b864gEFIsA%23imgrc=YqgVKaCvfiioBM
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1024&bih=631&tbm=isch&sa=1&ei=rNjqWq2dFoXZ5gL4y4aQBw&q=embarazo+en+espa%C3%B1a&oq=embarazo+en+espa%C3%B1a&gs_l=psy-ab.3...251418.257522.0.257946.18.17.0.1.1.0.114.1320.15j1.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.16.1246...0j0i67k1j0i30k1j0i19k1j0i8i30k1j0i24k1j0i5i30k1j0i5i10i30k1.0.7b864gEFIsA%23imgrc=YqgVKaCvfiioBM


 

 
 

neden olabileceği olası olumsuz etkilerin yanı sıra. olası tedavi edici alternatifler ve 

etkinliği. 

 

Buna karşılık, Transfüzyon Ağı'nda gönüllü ve başkaları için  1,7 milyon kan bağışı 

kaydedilmiştir, bu da 1.000 kişi başına 36,9 bağış endeksi anlamına gelir. Son otuz 

yılda 1000 kişi başına düşen bağış oranı 16,9 puan artmıştır. 

 

18.7. ORGAN NAKLİ,ORGAN BAĞIŞI 
Vericilerin profili ölüm sebebine bağlı olarak değişmiştir: Kazalar, vasküler beyin 

hastalıkları 1992'de% 39.0'dan% 65.1'e, Trafik kazalarına bağlı travmatik beyin 

yaralanması sonucu ölen bağışçıların sayısı,1992 yılında% 43.0'a yükseldiğinde, 

bağışçıların sadece% 4.2'sini temsil etmekteydi. Böbrek transplantasyonu en sık 

yapılanıdır (2,905) ve bunu karaciğer transplantasyonu takip etmektedir (1,162). 

Her yıl yaklaşık 3,000 Hematopoietik Progenitör nakli gerçekleştirilmektedir (2015 

yılında 3,068). İspanyol Kemik İliği Bağışçı Kayıt Bürosu, 200.678 donörden 

oluşmaktadır. Bir milyonda kişi başına organ bağışçılarının oranı 39,7'dir, bu da 

1,851 bağışçının kesin değerleri anlamına gelir.Önceki yaşlardan itibaren yükselen 

trendi takip eden ortalama yaş 60.0 yıldır. Cinsiyete göre, 10 bağışçıdan 6'sı erkek, 

4'ü kadındır.  



 

 
 

KAYNAKLAR 
Giriş: 
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/model_sanitari_catala/
pacte_nacional_de_salut/pacte_nacional_salut_acords_ang.pdf 
 

Sağlık Bakım Sistemi:  
http://www.renewinghealth.eu/departament-de-salut-generalitat-de-catalunya 
 

Sağlık Ödemesi: 
https://www.expatica.com/es/healthcare/Getting-healthcare-in-Spain_101467.html 
 

Korunma: 
http://chrodis.eu/good-practice/prevention-health-promotion-strategy-spanish-nhs-
framework-addressing-chronic-disease-spanish-nhs-spain/ 
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/guiadus/ 
 

Hemşire Eğitimi: 
http://www.nurseeducationinpractice.com/article/S1471-5953(17)30026-4/fulltext 
https://www.bancsang.net/receptors/banc-sang/es_index/ 
 
Evde Bakım: 
http://www.careforme.es/about-our-nurses 
 
Ruhani Bakım: 
http://www.academia.edu/23738606/Implementing_Spiritual_Care_at_the_end_of_lif
e_in_Spain 
 
Mevzuat: 
http://www.eurecnet.org/legislation/spain.html 
 
Sağlık Çalışanları: 
https://www.justlanded.com/english/Spain/Articles/Jobs/Health-professionals 
 
Ötenazi: 
https://www.bioedge.org/bioethics/new-euthanasia-debate-in-spain/12181 
 
Kürtaj: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Spain 
 
Fostering:  
https://web.gencat.cat/en/tramits/que-cal-fer-si/adopto-i-o-acullo-un-infant/acolliment-
familiar/ 
 

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/model_sanitari_catala/pacte_nacional_de_salut/pacte_nacional_salut_acords_ang.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/model_sanitari_catala/pacte_nacional_de_salut/pacte_nacional_salut_acords_ang.pdf
http://www.renewinghealth.eu/departament-de-salut-generalitat-de-catalunya
https://www.expatica.com/es/healthcare/Getting-healthcare-in-Spain_101467.html
http://chrodis.eu/good-practice/prevention-health-promotion-strategy-spanish-nhs-framework-addressing-chronic-disease-spanish-nhs-spain/
http://chrodis.eu/good-practice/prevention-health-promotion-strategy-spanish-nhs-framework-addressing-chronic-disease-spanish-nhs-spain/
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/guiadus/
https://www.bancsang.net/receptors/banc-sang/es_index/
http://www.careforme.es/about-our-nurses
http://www.academia.edu/23738606/Implementing_Spiritual_Care_at_the_end_of_life_in_Spain
http://www.academia.edu/23738606/Implementing_Spiritual_Care_at_the_end_of_life_in_Spain
http://www.eurecnet.org/legislation/spain.html
https://www.justlanded.com/english/Spain/Articles/Jobs/Health-professionals
https://www.bioedge.org/bioethics/new-euthanasia-debate-in-spain/12181
https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Spain
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