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Siyasi ve İdari Yapı 

Çek Cumhuriyeti 12 Mart 1999 tarihinde NATO'ya 1 Mayıs 2004 tarihinde de Avrupa Birliği'ne 

katıldı. 2016 yılında ülkenin resmi adı olan Çek Cumhuriyeti kısaltarak Çekya yapılmıştır. Ülke 

yeni ismini Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumlara bildirmiştir. Resmi yazışmalarda 

Çek Cumhuriyeti kullanılmaktadır. Çekya bir tür kısaltma olarak kullanılmaktadır.  

Çekya, bugün, insan haklarına dayalı, çoğulcu ve demokratik siyasi sistemi haiz bir ülkedir. İki 

kanatlı parlamenter bir sisteme sahiptir. Ülkede yasama yetkisi, 4 yıl için seçilen 200 

milletvekilinden oluşan Meclis ile 1/3 ünün yenilenmesi için her iki yılda bir seçim yapılan ve 

6 yıl için seçilen senatörlerden oluşan 81 üyeli Senatodan müteşekkil Parlamento tarafından 

yönetilmektedir. 

Genel Ekonomik Durum 

  

Dış Ticaret 

2020 yılında 192 milyar dolarlık ihracatla dünyada 28. sırada olan ülkenin ihracat yaptığı 

başlıca ülkeler; Almanya, Slovakya, Polonya, Fransa ve Avusturya’dır. Ülkenin ihracatında 

Türkiye %1,2 pay ile 18. sıradadır.  

Ülkenin ihraç ettiği başlıca ürünler; otomobiller, otomatik bilgi işlem makinaları bunlara ait 

birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen makinalar, 

karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri 

almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar, izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik 

iletkenlerdir.  



2020 yılında 170 milyar dolarlık ithalatla dünya ithalatında 27. sırada olan ülkenin ithalat 

yaptığı başlıca ülkeler; Almanya, Çin, Polonya, Hollanda ve Slovakya’dır. Ülkenin ithalatında 

Türkiye %0,7 pay ile 22. sıradadır.  

İthal ettiği başlıca ürünler; telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya 

vermeye mahsus diğer cihazlar, otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya 

optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen makinalar, karayolu taşıtları için aksam 

ve parçalar, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar, büro makina ve 

cihazlarında kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuarlardır. 

 

Türkiye – Çekya Dış Ticareti 

Çekya’nın 2004 yılındaki AB üyeliğine kadar, 3.10.1997 tarihli Serbest Ticaret Anlaşması 

çerçevesinde şekillenen Türkiye- Çekya ticari ilişkileri, bu tarihten itibaren Gümrük Birliği 

esasına dayanarak yürütülmektedir.  

Çekya ile ekonomik ilişkilerimizin mal ticareti üzerinde yoğunlaştığı ve ikili ticaret hacminin 

özellikle iki ülke arasında Gümrük Birliği’nin tesis edildiği 2004 yılından sonra hızla artmakta 

olduğu görülmektedir.  

2020 yılında ülkeye ihracatımız 1,1 milyar dolardır. Toplam ihracatımızdaki payı %1 olup 34. 

sıradadır. Çekya’ya ihraç ettiğimiz başlıca ürünler; karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, 

oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları, otomobiller, İzole edilmiş teller, 

kablolar ve diğer elektrik iletkenler, alüminyumdan çubuklar ve profiller ön plana 

çıkmaktadır.  

2020 yılında ülkeden ithalatımız 2 milyar dolardır. İthalatımızdaki payı %1,3 olup 20. 

sıradadır. Belli başlı ithal kalemlerini ise otomobiller, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, 

otomatik bilgi işlem makinaları bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri 



koda dönüştüren ve işleyen makinaları, monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları, 

sıvılar için pompalar ve sıvı elevatörleriden oluşturmaktadır. 

 

 



 

 


