
 

 

 

 

 

 

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 

 

 

 

 

2018 YILI İspanya-Türkiye Ticaret Verileri 

 

 

 

 

 

 



İSPANYA VE TÜRKİYE ÜZERİNE TİCARET ARAŞTIRMASI 

 

İspanya Ekonomisi 

GSYİH (Trilyon Dolar) 1.393 

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%) 2,0 

Nüfus (milyon) 46,7 

Nüfus artış hızı (%) 0,0 

Kişi Başına GSYİH (PPP, Dolar) 42.061 

Enflasyon Oranı (%) 0,8 

İşsizlik Oranı (%) 14,1 

İhracat (milyar Dolar) -nominal 325,4 

İthalat (milyar Dolar) - nominal 363,0 

Para Birimi Avro 

Kaynak:Economist Intelligence Unit (EIU), 2020 

Başlıca ticaret ortakları: Fransa, Almanya, Çin, İtalya, Portekiz, İngiltere, ABD, Hollanda 

Başlıca İhracat Kalemleri: Otomobiller, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, kara 

yolu taşıtları için aksam ve parçalar, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 

(dozlandırılmış), eşya taşımaya mahsus araçlar, domuz eti, turunçgiller, zeytinyağı ve fraksiyonları, taze 

üzüm şarabı, tekstil, helikopterler, uçaklar vb. 

Başlıca İthalat Kalemleri: Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar), 

otomobiller, kara yolu taşıtları için aksam ve parçalar, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere 

hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış), petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, telefon cihazları, ses, görüntü 

veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar, tekstil, bakır cevherleri ve konsantreleri. 

2. İKİLİ İLİŞKİLER 

YILLAR İHRACAT İTHALAT DENGE HACİM 

2018 7.708 5.492 2.216 13.200 

2019 7.664 4.227 3.437 11.891 

2018/2019 

% Değişim 

-0,57 -23,03 55,1 -9,92 

Kaynak: TUİK (Milyar Dolar) 

2019 yılında İspanya‘ya ihracatımız 7 milyar 664 milyon Dolar, ithalatımız 4 milyar 227 milyon Dolar ve 

ikili ticaret hacmimiz 11 milyar 891 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar 2018 yılına kıyasla 

ihracatımızda % 0,57 azalış, ithalatımızda % 23,03 azalış ve ikili ticaretimizde de % 9,92 oranında azalışa 

tekabül etmektedir. 

 

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

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



mahsus motorlu taşıtlar (Türkiye, İspanya’nın tekstil ve konfeksiyon ithalatında ÇHC’nin ardından ikinci 

sırada gelmektedir). 

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Otomobiller, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, işlenmemiş çinko, siklik 

hidrokarbonlar, propilen ve diğer olefinlerin polimerleri, helikopterler, uçaklar, uzay araçları (uydular dahil), 

eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları, petrol yağları ve bitümenli 

minerallerden elde edilmiş yağlar, canlı büyükbaş hayvanlar (at, eşek, katır ve bardolar hariç), demir veya 

alaşımsız çelikten profiller, kauçuktan yeni dış lastikler. 

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

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

Madrid Ticaret Müşavirliğimiz 2018’de belirtiği verilerine göre, İspanya’da faaliyet gösteren yaklaşık 85 

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

yatırım tutarı 221 milyon Dolar’dır. 

2019 yılında ülkemize gelen İspanyol turist sayısı önceki yıla kıyasla % 44,56’lık artış kaydederek 257.342 

kişi olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

 

2018 yılı İspanya ve Türkiye Ticareti 

2018 yılında İspanya’nın Türkiye’den ithal ettiği ürünlerin bir kısmı aşağıdaki tabloda görülmektedir.  

Kaynak:https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c724%7c%7c792%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1

%7c1%7c1%7c1 

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7C724%7C%7C792%7C%7CTOTAL%7C%7C%7C2%7C1%7C1%7C1%7C2%7C1%7C1%7C1%7C1%7C1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7C724%7C%7C792%7C%7CTOTAL%7C%7C%7C2%7C1%7C1%7C1%7C2%7C1%7C1%7C1%7C1%7C1


 

2018 yılında İspanya, Türkiye’den 97 kalem üründe ithalat gerçekleştirmiş ve değeri 8.409.582 USD’dir. 

Yine aynı yılda İspanya dünya genelinden toplamda 391.056.705 USD değerinde ithalat gerçekleştirmiştir. 

İspanya’ya ihraç ettiğimiz ürünlerin arasında 1.705.029 USD değer ile demir yolu makine ve parça imalat 

sanayi 1. sıradadır. Bunu 2. sırada 1.639.817 USD ile tekstil sektörü takip etmektedir.  

 

İspa

nya 

ve 

Tür

kiye

’nin 2018 yılı ithalat verilerinin karşılaştırılması tablodadır 

 

İspanya ve Türkiye’nin mal ithalatının sektörlere göre dağılımı aşağıdadır 

 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler/tabloOlustur.do 

 

İspanya ve Türkiye’nin mal ihracatın sektörlere göre dağılımı aşağıdadır 

 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler/tabloOlustur.do 
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Aylara göre 2018 yılı Kütahya-İspanya arasındaki ihracat aşağıdadır 

 

Kaynak:https://iz.tuik.gov.tr/#/showcase/SC-2851FY777F34D2R/db-2fo7b9a02eedcr4?filters=18792%3D2018%2619716%3D43%20-

%20K%C3%9CTAHYA%2619283%3D11%20-%20%C4%B0spanya&token=8d79727fff862a891ce574d27220bfebbf66fecd 

 

 

Aylara göre 2018 yılı Kütahya-İspanya arasındaki ithalat aşağıdadır 

 

Kaynak https://iz.tuik.gov.tr/#/showcase/SC-2851FY777F34D2R/db-2fo7b9a02eedcr4?filters=18792%3D2018%2619716%3D43%20-

%20K%C3%9CTAHYA%2619283%3D11%20-%20%C4%B0spanya&token=8d79727fff862a891ce574d27220bfebbf66fecd 

 

 

https://iz.tuik.gov.tr/#/showcase/SC-2851FY777F34D2R/db-2fo7b9a02eedcr4?filters=18792%3D2018%2619716%3D43 - KÜTAHYA%2619283%3D11 - İspanya&token=8d79727fff862a891ce574d27220bfebbf66fecd
https://iz.tuik.gov.tr/#/showcase/SC-2851FY777F34D2R/db-2fo7b9a02eedcr4?filters=18792%3D2018%2619716%3D43 - KÜTAHYA%2619283%3D11 - İspanya&token=8d79727fff862a891ce574d27220bfebbf66fecd

