İSPANYOL EĞİTİM
MATERYALİ
(İNGİLİZCE
VERSİYONU)

I. GENEL BÖLÜM
1.ÜLKE ÖZELLİKLERİ
1.1.COĞRAFYA
İspanya, Pirene Dağları'ndan güneye, İspanya'yı Afrika'dan ayıran
Cebelitarık Boğazı'na kadar uzanan İber Yarımadası'nın çoğunu kaplar.
Doğuda İspanya'nın Balear Adaları da dahil olmak üzere Akdeniz yer
almaktadır. İspanya ayrıca Kuzey Afrika'daki iki şehri ve Atlantik'teki
Kanarya Adaları'nı da yönetmektedir..
İspanya'nın iç kısmı, çapraz olarak geçen dağlık alanlarla çevrili
yüksek ve kuru bir platodur. Nehirler kıyılara yayılarak iyi tarım arazileri
oluşturur. Yine de, ülkenin iç kesimi yazın çok sıcak, kışın çok soğuk ve
kurak olur. Kuraklık yaygındır.
Bitkiler ve ağaçlar kuzeybatı kıyısında, Galiçya'da ve Biscay Körfezi
boyunca o kadar iyi büyürler ki, bu alana Yeşil İspanya denir. Dağların
hapsettiği iç kısımda sık sık yağmur görülür. Kayın ve meşe ağaçları
burada yetişir. Çok sayıda koy ve körfez kıyı şeridini kırmaktadır.
İspanya'nın güneyi ve doğu kıyıları, bereketli Endülüs ovasından
Pirenelere kadar sık sık sirok rüzgarları denilen ılık rüzgârlarla
süpürülür. Bu rüzgarlar kuzey Afrika’dan kaynaklanmakta ve Akdeniz
kıyılarındaki sıcaklıkları iç kesime göre daha yumuşak tutmaktadır.

1.2 DEVLET VE BÖLGESEL ORGANİZASYON
İspanya bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve bir refah devletidir. Sosyal
pazar ekonomisine sahibiz.
Birlikte yaşama modelimizin değerleri: özgürlük, adalet, eşitlik, dayanışma,
siyasi çoğulculuk, onur ve temel haklara ve kamu özgürlüklerine saygı
duymak.
Egemenlik, İspanyol halkına, yani bütün İspanyollara karşılık gelir; devlet
yetkilerini türetir: yasama, yürütme, yargı.
Parlamento sistemini temel alan bir parlamenter monarşi ve bir hükümet
sistemi kurar.
Devletin birliğini ve özerk toplulukların özerkliğini belirler (Bölgeler)

Büyük Ulusal Amblemi

https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/spain/#spain-madrid.jpg

3

1.3 ZAMAN VE İKLİM KUŞAKLARI
Sıcak - ılık yazlar ve serin - ılıman ve yağışlı kışlar ile karakterize edilen sıcakyaz 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.

https://www.climatestotravel.com/climate/spain
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2. ÜLKE TARİHİ
İnsanlar tarihin ilk çağlarından beri İspanya'ya Avrupa, Afrika ve
Akdeniz'den göç ettiler. M.Ö. 8. yüzyılda gelen Fenikeliler, yarımadaya
"Span" veya gizli topraklar adını verdiler. M.Ö birinci yüzyılda Romalılar
İspanya'yı fethetmişti.
İspanya, daha çok Avrupa'dan gelen Germen halkları olan Vandaller ve
Vizigotlar tarafından takip edilen Romalıların yönetimi altında Hristiyan
oldu. Visigoth yöneticileri kendi aralarında savaştılar ve M.S., 711’de
Afrika’dan gelen Müslümanlar İspanya’yı istila ettiler.
Müslüman hükümdarlar yeni mahsuller ve sulama sistemlerini tanıtıp
ticaret arttıkça İslam kültürü İspanya'ya yayıldı. Matematik, tıp ve felsefe
daha da gelişerek, onuncu yüzyılda zirveye çıktı - İspanya'daki İslam
egemenliğinin altın çağı.
1492'de İspanya'nın kuzeyindeki Hristiyan krallıkları Müslümanları ele
geçirdi ve Katolik dinini yaydı. Amerika'dan gelen gümüş ile
zenginleştirilen İspanya daha da güçlendi. Daha sonra 1815'te sona
eren Napolyon Savaşlarında toprak ve güç kaybetti.
1930'ların İspanya İç Savaşı'nda 500.000'den fazla insan öldü. Muzaffer
General Francisco Franco, 1975'teki ölümüne kadar acımasız bir
diktatör olarak hüküm sürdü. Kısa süre sonra İspanya, kendisini
modern, endüstriyel ve demokratik bir Avrupa ülkesine dönüştürmeye
başladı.

http://www5.csudh.edu/global_options/375students-sp96/spain/history.html
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3. ÜLKE POLİTİKASI
İspanya siyaseti, 1978 Anayasası tarafından belirlenen çerçeve altında
gerçekleşmektedir. İspanya'da hükümet biçimi, parlamenter monarşidir,
yani, başbakanın resmi 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.

3.1 SİYASİ DURUM
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.

https://www.cnbc.com/2018/06/05/spain-has-a-new-government-but-politicalinstability-is-not-over.html
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4. EKONOMİ
4.1 PARA BİRİMİ

Oluşturulduğu

Kaldırıldığı

İlk döviz

tarih

tarih

kuru

Para birimi

Euro

2002

n/a

1 euro = 166.386 pesetas

Peseta

1869

2002

5 pesetas = 2 escudos
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4.2 ÜCRETLER,MAAŞ ORANLARI
● 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’de İspanya’daki minimum ücretler:
Günlük asgari ücret: EUR 23.59
Aylık asgari ücret: EUR 707.60 (14 ödemeye dayalı olarak veya 12'ye dayalı
825,65 EUR)
Yıllık asgari ücret: EUR 9,906.40

4.3 SOSYAL DESTEK,EMEKLİLİK
İspanya'da yasal olarak emekli olmak için durumunuz en iyi uyan bir ikamet
seçeneği seçmeniz gerekir.Bazı insanlar her 90 günde bir giriş çıkış yaparak
turist (kısa süreli) vizeleriyle yaşamayı tercih ederler.

4.4 İSPANYA’DA YAŞAM MALİYETİ
İspanya'da yaşama maliyeti ABD'ye göre% 15,21 daha düşüktür (tüm şehirler
için toplu veri, kira dikkate alınmamaktadır). İspanya'daki kiralar, Birleşik
Devletlere göre% 41,42 daha düşüktür (tüm şehirler için ortalama veriler).

4.5 TİPİK İSPANYOL ÜRÜNLERİ
Zeytin yağı
İspanyol jambonu
İspanyol peyniri
Kanlı sosis ve İspanyol sosisi
İspanyol balığı ve deniz ürünleri
İspanyol meyve ve sebzeleri
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İspanyol zeytin yağı

İspanyol jambonu
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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.

İspanya'da dini çoğulculuk

https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Spain
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6.ÜLKENİN TATİLLERİ VE GELENEKLERİ
6.1 GELENEKSEL AİLE, HÜKÜMET DESTEĞİ
İspanyol halkı tarihsel olarak çok aile odaklıdır. Utah State Üniversitesi
İşbirliği Uzatması'na göre ailenin ihtiyaçları bireylerin kaygılarından
daha önemlidir ve bireyin öz saygısı ve kimliği aile üyeleriyle olan
ilişkisinden büyük ölçüde etkilenir.

6.2 EVLİLİK,BOŞANMA,KAYITLI İLİŞKİ
Aile kavramı olan familizm, İspanyol topluluğunun merkezindedir ve
büyükanne ve büyükbabaları, teyzeleri, amcaları ve kuzenleri içerecek
şekilde komşular; ve kiliseler gibi toplum için önemli olan
organizasyonlar dahil çekirdek ailenin ötesine uzanır. Ulusal Sağlık
Enstitüleri'ne göre familizmin üç ana yönü vardır: aile yükümlülükleri;
destek ve duygusal yakınlık; ve referans olarak aile veya aile
beklentilerine cevap verme ihtiyacı.

6.3

RESMİ OLMAYAN ÇOCUK İÇİN BAKIM

İspanya'da, çocuk bakımı hizmetleri her zaman eğitim bağlamında
sağlanmıştır. Bu nedenle, eğitim alanı dışında sağlanan çocuk bakım
hizmetleri

ailelerin

sorumluluğundadır.

Eğitim

Sisteminin

Genel

Düzenleme Yasası (LOGSE) (BOE-A-1990-24172), kamu yöneticilerini,
ilk (0-2 yaş) ve ikinci (3-5 yaş) eğitim aşaması için yeterli yer
sağlandığını garanti altına almaya teşvik eder.
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7. ÜLKENİN YAŞAM TARZI
7.1. GENEL
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.

7.2 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.

7.3

İNSANLARIN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ

Kişisel alan:
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).
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7.4

İLETİŞİM ÖZELLİKLERİ. GÖRGÜ KURALLARI

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

7.5

YEMEK

Vejeteryan Yemekleri
Pa Amb Tomaquet (Pan Con Tomate); Calçots: Escalivada:
Et yemekleri: Butifarra: Escudellla: Xai Rostit; Embutidos
Balık yemekleri: Esqueixada: Fideuas: Paella
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: Romsco: Alioli:
Tatlılar:Crema Catalana: Mel I Mato: Panellets
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Fideua

Allioli

14

7.6

SPORT,LEISURE

Sport in Spain in the second half of the 20th century has always been
dominated byfootball. Other popular sport activities
includebasketball,tennis,cycling,handball,motorcycling,Formula One,water
sports,rhythmic gymnastics,golf,bullfighting andskiing
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