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G İ R İ Ş

Sayın Türk ortakları, sayın okuyucular,

Türkiye gittikçe Çek Cumhuriyeti’nin daha da önemli ortağı ola-
caktır. İnanıyorum ki bu yayın, her ne kadar bir çok Çek ve Türk 
fi rmaları birbirlerini çok iyi tanısa da, karşılıklı yakın tanımaya ve 
bir araya gelmeye de vesile olacaktır. Türkiye’de enerji, makinecilik, 
taşıt ithalatı ve otomotif sanayisi belirgin Çek izleri taşımaktadır. 
Bir çok diğer alanda Türkiye’nin hızlı gelişen modernizasyonundan 
kaynaklanan fırsatlar mevcuttur ki Türkiye bazı yönlerden AB bazı 
ülkelerinin ekonomik ve altyapı düzeyine ulaşmış hatta onu aşmış-
tır. Çek bakış açısından en azından birkaç örnek sunmak istiyorum: 
Konya ili Çek imalatı olan en modern tramvaylar ile övünebiliyor 
ki Çek şehirlerdeki halkın seyahat ettiği tramvayları bile aşmak-
tadır. Çek şirketi AŽD Praha tarafından İzmir’de gerçekleştirdiği 
kent trafi ğin akıllı komutası, ülkenin geriye kalanında ve bölgede 
modernizasyon için örnek teşkil edebilir. Diğer taraftan geleneksel 
tekstil ve gıda dışında gün geçtikçe çok daha fazla Çek vatandaşı 
“Made in Turkey“, tüketim ürünleri almaktadır ve Çek turistler için 
Türkiye’nin çekiciliği hakkında söz etmeye bile gerek yok.  
2014 yılındaki Çek Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki karşılıklı 
ticaretin bir evvelki yılın başarısına bağlı tarihi olarak en yüksek de-
ğerine 74,85 mld. CZK (2,7 mld USD) ulaştığına şaşmamak gerek. Yıl 
arası % 9,4 ciro artışı söz konusudur, türk ihracatta hatta % 21,6. Söz 
konusudur. Doğu Akdeniz bölgesinde Türkiye bizim için en önemli 
ticari ortağımızdır. Ticaretimizin iki yönlü sokak olması çok önemli-
dır, bu ekonomilerimizin tamamlamayıcılığın bir göstergesidir.  
Bundan sonraki karşılıklı ekonomik işbirliğin gelişimi için çok iyi ko-
şıullarımız mevcuttur. Bir taraftan 75 milyondan fazla tüketicili güç-
lü Türk piyasası Çek ithalatçılar için büyük bir çağrıdır. Türkiye’nin 
devam eden ekonomik büyüme ve 2015 yılın ilk döneminde AB en 
hızlı büyüyen Çek ekonomisinin yenilenmesi uygun makroekono-
mik ortam oluşturmaktadır. Çek Cumhuriyeti yatırım ve girişim için 
cazip ortam sunmaktadır – faal kurumlar, istikrarlı banka sektörü, 
sabit döviz, ekonomik ortamin genel istikrarı ve AB çerçevesinde 
uygun fi yat maliyetleri. Merkezi konumu açışından Çek Cumhuri-
yeti Türk yatırımcı ve girişimcileri için diğer AB ülkelerine örneğin 
Almanya’ya açılmaları için üs olabilir. Aynı şekilde Türk girişimciler 
Çek üreticileri ile birlikte kendilerinin çok iyi bildikleri yakın Doğu, 
Kafkasya ve Orta Asya bölgesine girebilirler.
Ticari Odaların, şirket dernekleri, Czech Trade ajansı aktifl iği ve 
Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğun desteği sayesin-
de diğer ülkenin piyasasına girmeye kurumsal çevre ve destek ve 
ben bunu bundan sonra da kuvvetlendirmek istiyorum. Yukarıda 
belirtilen karşılıklı ticaretin “success stories-başarı hikayeleri” dışında 
birlikte geliştirebileceğimiz dallar da mevcut: çevre teknolojileri (atık 
boşaltma dahil), medical teknolojileri, gıda, nanoteknoloji ve diğerleri.
Sayın okuyucu ve Çek Cumhuriyeti’nin ticari ortakları, son olarak 
Sizlere girişimlerinizde bol başarılar ve de Çek Cumhuriyeti ile olan 
iletişimin getireceği kültürel zengilik dilerim. 

Pavel Kafka

Çek Cumhuriyeti Ankara Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi  
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T.C. Prag Büyükelçisinin Mesajı

Türkiye ve Çek Cumhuriyeti başta NATO olmak üzere uluslararası 
kuruluşlar nezdinde müttefi k, AB bağlamında ise partner olan dost 
iki ülkedir. Siyasi ve ekonomik ilişkiler mükemmel düzeyde seyret-
mekte olup, her geçen yıl daha da gelişmektedir. İkili ve çok tarafl ı 
işbirliğimiz birçok alanda sürdürülmektedir. 
Çek Cumhuriyeti ile ikili ekonomik ve ticari işbirliğimizin yasal te-
melini Ocak 2006‘dan bu yana, AB ile yürüttüğümüz Gümrük Birliği 
teşkil etmektedir. Yasal altyapı, 15 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe 
giren Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’yla 
tamamlanmıştır. Çek Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz 
henüz mevcut potansiyelin altında bulunmakla birlikte, özellikle son 
dönemde, somutlaşmaya başlayan süratli bir gelişme eğilimindedir. 
Bu çerçevede, ikili ticaret ve karşılıklı yatırımlar artmaya, iki ülke 
yatırımcılarının bir diğerine ilgisi yükselmeye devam etmektedir.  
2014 yılında, toplam ticaret hacmi 3,42 milyar ABD Doları’na yüksel-
miş; ülkemizin Çek Cumhuriyeti‘ne ihracatı 1,29 milyar ABD Doları; 
Çek Cumhuriyeti‘nden ithalatı ise 2,12 milyar ABD Doları olmuştur. 
Enerji, yatırım ilişkilerimizde lokomotif görevi görmektedir. Çek fi r-
maları ağırlıklı olarak Türkiye’de enerji sektörüne ilgi göstermekte ve 
yatırımlarını bu alanda yoğunlaştırmaktadırlar. 2014 sonu itibariyle 
ülkemizde 30’a yakın Çek sermayeli şirket bulunmaktadır. Sözkonu-
su şirketlerin toplam yatırım tutarı yaklaşık 2,5 milyar ABD Doları 
seviyesindedir. Çek yatırımcının ülkemize yönelik ilgisine karşılık, 
ülkemizin Çek Cumhuriyeti’nde ciddi olarak değerlendirilebilecek 
bir yatırımı bulunmamaktadır. Büyük çoğunluğu küçük ölçekli 
işletmeci ve esnaf olarak nitelenebilecek, gıda, tekstil, hediyelik 
eşya sektörlerinde iştigal eden sözkonusu vatandaşlarımızın toplam 
yatırım miktarının 100 milyon ABD Doları civarında olduğu tahmin 
edilmektedir.
Gelişmiş bir sanayi altyapısına sahip olan Çek Cumhuriyeti‘nde, 
ortak teknoloji geliştirmenin yanısıra, altyapı projeleri, ulaşım, tekstil, 
gıda, turizm, demir-çelik, mühendislik ürünleri, makine-ekipmanlar, 
otomotiv ve yan sanayi, enerji-taahhüt projeleri, denizcilik alanında 
işbirliği imkânları mevcuttur. Çek mamul ve yarı mamulleri diğer 
Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında kalite ve fi yat avantajı nedeniyle 
Türk sanayisine cazip işbirliği imkânları sunmaktadır. Bu bağlamda, 
Çek Cumhuriyeti ile beraber üçüncü ülkelerde ortak projelere gidil-
mesi mümkündür.
Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki ticarî ve ekonomik ilişkilerin 
önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğine yürekten inanıyorum. 

Ahmet Necati Bigalı

T.C. Prag Büyükelçisi
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09.10  Petrol ve doğal gaz çıkarmada destekleyici 

faaliyetler

 SIGMA GROUP a.s. 43
20.42 Parfüm ve kozmetik ürünler imalatı 

 ALPA, a.s. 46
20.51 Patlayıcı imalatı 

 Austin Detonator s.r.o. 36
 Explosia a.s. 39
23.13 Üfürme cam imalatı 

 CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o. 4
23.60 Beton, çimento ve alçı ürünleri imalatı 

 Statical s.r.o. 39
24.20  Çelik boru, boru,içi boş kesitler ve ilgili 

boru yapıları imalatı 

 Modřany Power, a.s. 40
25.11 Metal yapılar ve parçaları imalatı 

 EST Stage Technology, a.s. 22
25.30 Kalorifen kazanları dışında buhar kazanı imalatı 

 Modřany Power, a.s. 40
25.40 Silah ve mühimmat imalatı

 Explosia a.s. 39
25.62 Makine ile işleme

 Statical s.r.o. 39
25.72 Kilit ve demir eşya imalatı

 BLUE RAY a.s. 13
26.50  Ölçüm,test ve navigasyon cihaz imalatı;zaman 

ölçer cihaz imalatı

 NEWTE spol. s r. o. 15
26.51 Ölçüm,test ve ve navigasyon cihaz imalatı 

 ZAM - SERVIS s.r.o. 9
 Jihostroj a.s. 31
27.10  Elektrikli motor, jeneratör transformatör, elektrikli 

dağıtım ve kontrol donanımı imalatı 

 AŽD Praha s.r.o. 2
27.11  Elektrikli motor,jeneratör 

ve transformatör imalatı 

 ZEZ SILKO, s.r.o. 29
27.12 Elektrikli dağıtım ve kontrol donanımı imalatı 

 Hansen Electric, spol. s r.o. 16
 ZAM - SERVIS s.r.o. 9
 ZEZ SILKO, s.r.o. 29
27.90 Diğer elektrikli donanım imalatı 

 T Machinery a.s. 19
 ZEZ SILKO, s.r.o. 29
28.10 Genel amaçlı makine ve donanım imalatı

 Hansen Electric, spol. s r.o. 16
28.12 Hidrolik ve pnömatik donanım imalatı 

 Jihostroj a.s. 31
28.13 Diğer pompa ve ve kopresör imalatı 

 SIGMA GROUP a.s. 43
28.14 Diğer boru armatürleri imalatı 

 I.B.C. Praha spol. s r.o. 40
 Modřany Power, a.s. 40

28.22 Kaldırma ve manipülasyon donanımı imalatı 

 EST Stage Technology, a.s. 22
28.25  Sanayi tipi soğutma ve havalandırma donanım 

imalatı 

 ZVVZ MACHINERY, a.s. 26
28.40 Metal işleme ve diğer işleme makine imalatı 

 TOS VARNSDORF a.s. 48
28.41 Metal işleme makine imalatı

 BLUE RAY a.s. 13
28.92 Madencilik, kazı ve inşaat dalı için makine imalatı 

 FERRIT s. r. o. 25
 T Machinery a.s. 19
28.93 Gıda,içecek ve tütün işleme makineleri imalatı 

 J 4 s.r.o. 43
28.99 Özel amaçlar için diğer makine imalatı 

 J 4 s.r.o. 43
30.30  Uçak,uçak motorları, uzay aracı ve ilgili 

donanım imalatı

 Jihostroj a.s. 31
33.20 Sanayi makine ve cihaz montajı

 EST Stage Technology, a.s. 22
 ZVVZ MACHINERY, a.s. 26
 ZAM - SERVIS s.r.o. 9
37.00 Atık su ile ilgili faaliyetler

 SIGMA GROUP a.s. 43
46.10 Toptan satışı aracılık vasıtasıyla veya temsilen 

 CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o. 4
47.10 Uzmanlaşmamış dükkanlarda perekende satış

 CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o. 4
51.00 Havacılık

 Letiště Praha, a. s. 35
52.20 Ulaştırmada yan faaliyetler

 Letiště Praha, a. s. 35
52.21 Karayolu ulaştırması ile ilgili faaliyetler

 AŽD Praha s.r.o. 2
64.11 Merkezi bankacılık

 Česká exportní banka, a.s. 23
64.99 Diğer fi nansal aracılar 

 Česká exportní banka, a.s. 23
68.20  Taşınmaz malların şahsina ait veya kiralanmış 

olarak kiralanması ve idaresi

 BLUE RAY a.s. 13
71.11 Mimari faaliyetler

 Pontex, spol. s r.o. 32
71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık

 ENVIROS, s.r.o. 20
 ZVVZ MACHINERY, a.s. 26
71.20 Teknik testler ve analizler 

 Statical s.r.o. 39
82.30 Konferans ve ticari fuarlar

 Veletrhy Brno, a.s. 11
84.22 Savunma alanında faaliyetler

 Explosia a.s. 39

Bu yayında kendi ürün ve hizmetleri sunan Çek şirketleri, 

ihracati genişletmek ve Türkiye‘de ticari ortakları edinmek istemektedirler. 

Firmalar burada NACE - dal kodlarına göre yer almaktadir.

Çek ihracatçıları





Mariánské Lázně – kolonad

Jindřichův Hradec

Kale Křivoklát

G İ R İ Ş

TEMEL GÖSTERGELER
Nüfusu 10 538 275 (Aralık 2014)
Yüzölçümü  78 864 km2

Başkenti  Praha (Prag)
Yönetim biçimi  Parlamenter cumhuriyet
Dili  Çekçe
En yüksek zirve noktası Sněžka (1602 d.s.ü.)
Zaman dilimi   Orta Avrupa zamanı GMT + 1, 

yaz zamanı GMT + 2
Para birimi  Çek Kronu (Kč/CZK) =100 kuruş 

1 lira = 8,869 CZK (31.7.2015 tarihi 
itibari ile)

Internet tanıtım uzantısı:  .cz

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Miloš Zeman’dır.

ÜYELİK
Çek Cumhuriyeti AB, Birleşmiş Milletler, NATO, DTÖ, Uluslararası 
Para Fonu, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası, İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ve ayrıca 
diğer birçok örgüte üye.   

DÜNYA MIRASI UNESCO
UNESCO Dünya kültür mirası listesi şu şehirleri kapsamaktadır: 
Prag, Český Krumlov, Kutná Hora, Litomyšl şatosu, Telč, Ledni-
ce-Valtice bölgesi, Zelená Hora – Aziz Jan Nepomucky kilisesi, 
Holašovice, Kroměříž (şato ve bahçeleri), Olomouc’ta Kutsal Üçlü 
Sütünü, Brno Tugendhat vilası (mimari Ludwig Mies van der 
Rohe), Aziz Prokop bazilikası ve Třebíč Yahudi mezarlığı. Gayri 
maddi anıt olarak 2010 yılında Slovácký verbuňk ve 2011 yılında 
Kralların Gezisi kayıt altına alınmıştır. Daha fazla bilgi  
www.unesco-czech.cz. bulabilirsiniz.

ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER
Çekler, büyük sayıda önemli şahsiyetleri dünyaya kazandırdığı çok 
kültürel bir ulus olarak tanımlanmaktadırlar. En önemli hükümdarlar 
ve devlet başları arasında imparator Karel IV, Cumhurbaşkanlar T.G. 
Masaryk a Václav Havel vardır. Dünyaca ünlü şahsiyetler arasında 
bilimadamları Jaroslav Heyrovský (kimya alanında Nobel ödülüne 
sahip), kontak lensleri icaat eden Çek kimyager Otto Wichterle, ve 
AİDS hastalığına karşı ilaç bulan Antonín Holý vardır. Dünyada ün 
bulanlar da işadamı Tomáš Baťa veya ABD eski Dışişleri bakanı Ma-
deleine Albright. Kültür alanında bestecileri Bedřich Smetana, Leoš 
Janáček, Antonín Dvořák ve Bohuslav Martinů, yazarları Franz Kaf-
ka, Karel Čapek, Jaroslav Seifert (Nobel ödülü sahibi), Jaroslav Hašek, 
Bohumil Hrabal ya da Milan Kundera’yi sayabilir; Miloš Forman (Çek 
Cumhuriyetinde doğdu), Jiří Menzel, Jan Svěrák gibi Oskarlara sahip 
Çek fi lm yönetmenleri de sayabiliriz. Tabii ki ressamları František 
Kupka, Alfons Mucha ya da eşsiz tarza sahip fotoğrafçi Jan Saudek’i 
göz ardı etmemek gerek. Spor alanından da Çek sporcular örneğin 
Emil Zátopek, Věra Čáslavská, Martina Navrátilová, Jaromír Jágr, 
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Yararlı bilgiler 
Çek Cumhuriyeti Devlet Sembolleri

Milli bayrakBüyük ulusal amblem

Çek Cumhuriyeti’ne ulaşım ve Çek Cumhuriyetinde konaklama 

şartları hakkındaki diğer pratik bilgilere www.czech.cz adresinden 

ulaşabilirsiniz. 
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Petr Čech, Barbora Špotáková ya da Petra Kvitová, Martina Sáblíková 
veya Eva Samková tanınırlar.   

PRATİK BİLGİLER
Telefon kodu: +(420). Telefon numaraları hakkındaki daha ayrıntılı 
bilgi www.zlatestranky.cz. web sayfasından temin edebilirsiniz.
Çek Cumhuriyeti’nde mobil ağ lisanları şu şirketlere tahsis edilmiş-
tir: O2 Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone 
Czech Republic a.s. a Air Telecom a.s.
Çek Cumhuriyetinde en çok Eurocard/Mastercard a Visa kredi 
kartları kullanılmaktadır.
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DIŞ TİCARET*)

Dış ticarette evvelki yıların 
trendi devam etti - ihracat 

ithalattan önce gelmiştir. 2013 yılı ile karşılaştırdığında ihracat 
% 13,9, ithalat % 12,5 arttı. Ticari bilanço aktif ile 441 milyar CZK 
(21,3 milyar USD) ile bitti ve 2013 nazaran 90 milyar CZK (4,3 milyar 
USD) daha yüksekti. En yüksek olumlu bilançoyu makine ve ulaşım 
araçları grubu ve sanayi ürünler grubu gösterdi. Tersine en olumsuz 
bilançoyu gıda, canlı hayvan, mineral yakıt ve de kimyasallar ile 
yakın ürünler göstedi. 

FİYATLAR
Tüketim fi yatların endeksi ile ölçülen enfl asyon oranı 2014 yılında 
% 0,4 idi, ve 2003 yılı itibariyle en düşük seviyedeydi. Ara dönem-
deki tüketim fi yatlarının toplam düzeyinin artışına etkisini gıda, 
alkolsüz içecekler, alkollü içikiler ve tütün kısmındaki fi yatları 
gösterdi. Fiyat düşüşü oturma (elektrik ve gaz fi yatlarının düşüşü 
etkisiyle), posta ve telkomünikasyonda (telefon hizmetlerinin fi yat 
düşüşü) oldu.    

 MAAŞLARDA GELİŞİM
Çalışanların (sayılan kişilere göre – tam zamanlı değer) ortalama 
aylık brüt nominal ücreti 2014 yılında 25 607 Çek Kronu (cca 1234 
USD) ulaştı, nominal olarak % 2,4 reel olarak % 1,9 daha yüksekti. 
Girişim ve girişim dışı çevrelerinde reel olarak ücret % 1,9 yükseldi.  
Kron değerinin düşme ile EURO ve USD bazındaki ortalama ücret 
düşüş gösterdi . 

Jana Bondyová

Çek İstatistik Kurumu

www.czso.cz

* USD hesabı için Çek Ulusal Bankasının yayınlamış olduğu 

bilgilere göre ortalama aylık kur baz alındı. 

2014 yılı içerisinde
Çek ekonomisinin gelişimi 

Çek ekonomisi iki yıllık gerilemeden sonra kapasitesini yükseltti. Bu hem 

GSYH hem de brüt katma değerin yükselmesi ile gösterdi. Her iki göstege bir 

evvelki yıla göre her 3 aylık dönemlerde artış gösterdi.

GAYRISAFI YURTİÇİ HASILA
2013 yılı ile karşılaştırıldığında 2014 yılında 
GSYH % 2,0 daha yüksekti. Özellike yurtdışı 
talepleri (+ 1,3 puan yüzdesi), brüt sermaye ve 
de ev ile hükümetin giderleri yükselmesinde 
katıkıda bulundu. Brüt katma değer yıl arası 
dönemde % 2,7, 4.dönemde % 2,9 olarak artış 
gösterdi. Buna katkısı yarısından fazlası ile ima-
lat alanı, biraz daha düşük seviyede bankacılık 
ve sigortacılık dışında diğer birçok alanda oldu. 
 2011 ve 2012 yıllarının gayrisafı yurtiçi hasıla-
nın tek büyüme faktörü net ihracat idi. Ancak 
ev idaresinin nihai tüketim ve sabit sermaye 
oluşma giderlerin düşüşünü telafi  etmesi için 
yeterli değildi

SANAYİ 
2014 yılında sanayi üretimi bir evvelki yıla göre 
% 5,0 artış gösterdi. Ara yıl artışı bir çok alan gös-
termiştir özellikle bilgisayar, elektronik ve optik 
makine ve teçhizat imalatı (% 18,1 artış), motorlu 
araçlar imalatı (% 13,5 artış), diğer ulaştırma araç 
ve teçhizatları (% 4,5 artış) ve kimyasal madde ve 
kimyasal etkin maddeler (% 9,5 artış) alanların-
da. İmalat sanayisi ara yıl içerisinde % 6,7 daha 
yüksekti. 2013 yılın seviyesi altında kalanlar ise 
madencilik (% 97,0), kiyafet imalatı (% 94,3), 
odun işlenmesi ve elektrik imalatı ve dağıtımı 
(% 96,5), ısı ve klimalı hava (% 97,0). 

Kaynak: Çek İstatistik kurumu, Çek Ulusal Bankası (ČNB); Genel not: r/r = yıl arası değişen katsayı; 1) Revizyondan sonraki bilgiler, v metodice ESA 2010 (Evropský systém národních měn), 2014 yılı tahmini; 2) Popülasyonda 
işsizlerin oranı = 15-64 yaş arasında iş arayanların sayısı/15-64 yaş arasındaki nufüs sayısı % (k  31.12.); 3) HICP (Harmonised Index of Consumer Prices), AB metotlarında enfl asyon düzeyi; 4) EURO olarak gösterilen yurdışı 
ticaretin bilgileri Çek Ulusal Banka tarafından hesaplanan ortalama kur ile Çek Kron olarak hesaplanan aylık değerlerin toplamıdır; 5) Çek Ulusal Bankası (ČNB)

Çek Cumhuriyeti‘nin makroekonomik göstergeler

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GSYİH (ortalama fi yatlar)1) CZK milyar 4 015,3 3 921,8 3 953,6 4 022,5 4 041,6 4 077,1 4 260,9

GSYİH1) %, real, r/r 2,7 -4,8 2,3 2,0 -0,9 -0,5 2,0

Sanayi üretim %, r/r -1,8 -13,6 8,6 5,9 -0,8 -0,1 5,0

İşsizlik 2) % r/r 6,0 9,2 9,6 8,6 9,4 8,2 7,5

Enfl asyon düzeyi %, r/r 6,3 6,7 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4

Enfl asyon (HICP)3) %, r/r 6,3 1,0 1,2 2,1 3,5 2,7 0,1

İhracat 4) USD, mil. 146 406,0 113 176,0 133 020,0 162 897,0 157 167,0 162 302,4 174 478,5

İhracat 4) %, r/r 19,3 -22,7 16,9 22,5 -3,5 3,3 7,5

İthalat 4) USD, mil. 142 172,0 105 256,0 126 600,0 152 122,0 141 515,0 144 319,9 153 131,4

İthalat 4) %, ortalama 20,0 -26,0 19,4 20,2 -7,0 2,0 6,1

Ticari bilanço 4) USD, mil. 4 234,0 7 920,0 6 420,0 10 775,0 15 652,0 17 982,6 21 347,1

CZK/EUR 5) 24,942 26,445 25,290 24,586 25,143 25,974 27,533

CZK/USD 5) 17,035 19,057 19,111 17,688 19,583 19,565 20,746



The company BLUE RAY a. s. specializes in development and manufacturing of multi-axis CNC 
machining centres BRAY® of own patented design for machining, trimming, drilling and boring of a 

wide range of materials: aluminium I composites I plastics I polystyrene I honeycomb I fiberglass I 

clays I wood.

Range of BRAY® CNC machining centres application includes production of moulds, models, 

patterns with key focus on automotive, aerospace, navy and foundry industries.

Our customers are our partners! As an engineering company with own independent research & 

development programme we always seek new opportunities to provide complete turnkey solutions 

to fit the needs of our partners. 

CNC machining centres BRAY® are developed for universal use covering wide range of materials 

and operations as well as effective application of innovative technologies.

Company BLUE RAY a.s. also produces CNC centres under the brand SAHOS®. This brand continues

to feature machines intended particularly for machining of models. These include the DYNAMIC
machine and the innovated MACH machine, suitable for machining of polystyrene and cutting of 

plastics.

New compact 5-axis CNC centre BRAM

BLUE RAY a.s. Business Unit Pistin 134, 373 46 Pistin, Czech Republic, sales@bray.cz

Partner for the Turkish Market HAVI MAKINA CNC Teknik Servis

www.sahos.cz           and        www.bray.cz 
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G İ R İ Ş İ M C İ L İ K

TÜRKIYE GELENEKSEL TİCARİ 
ORTAKTIR
Karşılıklı ilişkilerin geleneği geçen yüzyilin 
başlarına kadar uzanmaktadır – o dönem-
de yeni kurulmuş devletler – Çekoslovak 
Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti karşı-
lıklı ilişkileri kurdular. Daha 1922 yılında ilk 
devletlerarası ticari anlaşma hazırlandı ve 1924 
yılında ‘‘Çekoslovakya ve Türkiye Dostluk 
Antlaşması‘‘ imzalandı ve bu antlaşma Türkiye 
ve Çek Cumhuriyeti arasında hala geçerliliğini 
korumaktadır. 
Savaş öncesi döneminde bile Çek fi rma-
lar Türkiye’ye makine sanayi donanımları 
gönderiyordu. Bu bağlamda sık sık Uşak’ta 
1926 yılında Çek fi rmaların katkısıyla ilk şeker 
fabrikası açılmış ve yine savaş öncesi dönemin-
de Ankarada bira fabrikası ve Çanakkale’de 
seramik fabrikası inşaa edilmiş. Sonraki yıllar-
da Türk piyasasında örneğin tekstil makineleri, 
dizel jeneratörleri girdi ve bazı durumlarda 
(JAWA motosikletleri ve Skoda araçları) 
Türkiyede’de yerel üretime başlandı. Geçen 
yüzyılın 70 .-80. yıllarda Çek fi rmaların katı-
lamlarıyla 1000 MW kapasiteli en büyük termik 
santralı inşaa edildi. Diğer Çek Cumhuriye-
tinden sağlanan sanayi ürünleri Kırşehir lastik 
imalat fabrikası ve Afşin Elbistan B elektrik 
santralı için temin edildi.

KARŞILIKLI TİCARİ İLİŞKİLERİN 
ANLAŞMA DÜZENLEMELERI 
Şu anki Çek Cumhuriyeti ve Türkiye arasın-
daki ticari ve ekonomik ilişkilerin antlaşma 
çerçevesi Çek Cumhuriyetinin AB üyeliğinden 
ve Türkiyenin AB üyeliğine adaylığından 
ortaya çıkmaktadır. Bu yönde en önemli kurum 
AB ve Türkiye arasında Gümrük Birliğidir, 
Türkiye AB ortak piyasasına sanayi ürünleri 
ile girmiştir.Tarım ürünleri, kömür ve çelik 
ürünleri ticaretini AB ve Türkiye arasındaki 
serbest ticaret anlaşması güvencesindedir. Çek 
Cumhuriyeti’nin 1 Nisan 2004 yılında AB gir-
mesiyle bu AB ve Türkiye arasındaki düzenle-
meler Çek Cumhuriyeti için de geçerlidir. 
Ekonomi alanındaki işbirliğin gelişmesindeki 
önemli enstrüman ise Çek Cumhuriyeti ve 
Türkiye arasındaki Karma Ekonomik Komis-
yonudur, faaliyetlerini 1976 yılından olan 
Ekonomik, Teknik, Sanayi ve Bilim İşbiriği 
Antlaşması sabitlemektedir. 
Diğer Çek Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki 
ekonomik anlaşma dokümanları şunlardır: 
15. 12. 2003 tarihi itibari ile yürürlükte olan Ge-
lir üzerinden alınan vergilerde. Ifte vergilendir-
meyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olma 

Çek Cumhuriyeti ve Türkiye

anlaşması ve 18. 3. 2012 tarihi itibari ile yürürlükte olan yatırımların 
karışılıklı teşviki ve korunması anlaşması. Uluslararası karayolu 
ulaşımı, habva ulaşımı, turizm alanında işbirliği ve diğer anlaşmalar 
konusunda da anlaşma yapıldı. 

ÇEK CUMHURİYETİ VE TÜRKİYE ARASINDA TİCARİ DEĞİŞ 
TOKUŞLAR
Türkiye Güney Doğu Avrupada Çek Cumhuriyeti’nin en önemli 
ortakları arasındadır. Karşılıklı ticari değiş tokuşun üstelik üzun sü-
reli belirgin bir artış meyili mevcut. Son on yılda Çek-Türk ticaretin 
cirosu (USD olarak) üç kat yükseldi. Milenyum başından beri ise 
nerdeyse 15 kat. Ticari değiş tokuşun dengeli olması büyük avantaj-
dır, son yıllarda Çek ihracatin değeri üstündü. 
Son zamanlardaki Çek ihracatin en önemli kalemleri arasında oto-
motif sanayi ürünleri yani 1500 ila 3000 cm3 hacime sahip parçalar 
ve motorlu araçlar mevcut, bundan başka otomatik işletme teçhi-
zatları-hafi za birimleri, sonra özel raçlar ve kamyonlar için lastikler, 
elektrik devir cihazları, monitörler, ampüller, bataryalar, dalga, 
pompa, kompresörler, çekme çelik. Sabit ihracat kalemlerden ise 
televizyon ekranlarıdır. Enerji donanımları (türbinler, jeneratörler 
vs.) önem kazanmaktadır. 
Türkiye’den ihracatta ulaşım araçlarında artış söz konusu özellikle 
otomotif sanayi alanında. Diğer ihracat ürünleri arasında demir 
ve çelik ürünleri, giyim ve diğer tekstil ürünleri mevcut. Sonraki 
sıralarda beyaz eşyalar ve geleneksel Türk ihracat spesiyalleri – gıda 
(meyve, kuru meyve, baharat vs.) dahil elektrikli cihazlar mevcut. 

ÇEK CUMHURİYETİ VE TÜRKIYE ARASINDAKI TİCARİ 
İŞBİRLİĞİN PERSPEKTİFLERİ 
9 Nisan 2015 gerçekleşen 6. Çek – Türk Karma Kmomisyon oturumu 
bir kaç açıdan bundan sonraki ticari işbirliği için kilit toplantı olarak 
değerlendirmek mümkün. 
Toplantı Çek ve Türk tarafl arının şu ana kadarki karşılıkli ticareti 
çok olumlu yönde değerlendikleri teyit etti. Geçen yılın sonunda 
yıllık değer 3,5 milyar USD – Çek Kronu değeri ise 72 milyar rekor 
düzeyde aşmış. Karma komisyonu eşbaşkanları, Türkiye Başbakan 
Yardımcısı Ali Babcan ve Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Jan Mládek 2017 yılında ticari değiş tokuşun beş milyar USD – Çek 
Kronu 120 milyar- ulaşabileceği konusunda hemfi kir oldular.  

arasındaki ticari ilişkiler

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere Çek Cumhuriyeti ve Türkiye 
arasındaki ticari değiş tokuşun geliştirilmesinde 2014 yılında rekor 
ciroya ulaşıldı.  
Türkiye 2011 – 2014 dış ticaret gelişimi ve 2015 yılı tahminleri

mil. USD CZ ihracat CZ ithalat Ciro

2001 128 172 300

2006 543 582 1 125

2011 1 356 1 296 2 652

2012 1 699 1 101 2 800

2013 2 210 1 146 3 356

2014 2 153 1 308 3 461

2015* 2 250 1 350 3 600

Kaynak: ČSÚ1), MPO ČR2)* Projeksiyon 



STRIAGRAF – STRIATTER 1000TM

Camın inhomojenlikleri görüntülenen ve kaydeden 
üst düzey donanımı

Striagraf tip Striatter 1000 cam örneğinin striagra-
mı otomatik olarak yapan donanımdır. Striagramın 
anlamı örnek boyunca cam kalınlığında alınan 
damarlanma,kabarcık ve diğer inhomojenliklerin 
kaydı. Örneklerin değerlendirilmesinde odanın 
karartılmasına gerek duyulmaz. Striatter 1000 
2 ila 12 mm kalığında ve 25 mm kadar enindeki 
cam örnekleri için tasarlandı. Striagram üretilen 
camın tüm eninden (8000mm kadar) maksimum 
1000 mm uzunluğundaki birkaç cam örneklerinin 
tek tek ölçülmesine göre kurulu. Örnek striagrafin 
üst kısmındaki daldırma sıvı ile dolu cam kabın 
içerisine konulur. Operatör bilgisayarda test ve 
örnek bilgilerini girip otomatik değerlendirmeyi 
çalıştırır. Optik sistem ölçüm yapılan örneğin 
boyunca hareket eder ve tek tek görüntü alınır. 
Görüntü alımı sona erdikten sonra verilerin oto-
matik değerlendirmesi gerçekleşir, bileşen kayıtlar 
tamamlanır ve test protokolü düzenlenir. 

NEWTE spol. s r. o.,  Jateční 847, 415 01 Teplice, Çek Cumhuriyeti 
Tel.: +420 417 531 449, Faks: +420 417 536 531, E-mail: newte@newte.cz, www.newte.eu
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız dahil Türk temsilcileri Çek Cumhuriyeti 
hükümetinin ihracat stratejileri çerçevesinde Türkiye ile olan ticari 
işbirliğine büyük bir önem verdiğini açıklamasını olulu şekilde 
kabul ettiler. Çek tarafından özellikle enerji ve maden donanımla-
rı, araçlar, elektrikli cihazlar ve otomotif sanayisi ürünleri en çok 
gelen ürünlerden. 

ÇEK VE TÜRK FIRMALARIN İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMELERİ 
için önümüzdeki dönemlerde şu ana alanlar önerildi: enerji, maden 
sanayisi, altyapı gelişimi, petrokimya ve kimya sanayisi, çevre koru-
ma donanımları ve diğer sanayi alanları. 
Çek Türk işbirliğinin ana profi li geleneksel olarak enerjidir, geçen on 
yılda Çek fi rmaları önemli Türk enerji kapsitelerin inşaasına katıldılar, 
örneğin SOMA 6 x 165 MW. Günümüzde Çek fi rmaları örneğin ČEZ 
ve Energo-Pro elektrik üretiminde ve dağıtımında önemli yatırmcıla-
rıdır. Şu anda Türkiyede Vítkovice Power Engineering,  Doosan Škoda 
Power, Ferrit ve diğerlerin katılımyla buhar santrallerin inşaatları de-
vam etmektedir. Bu alanda önemli olan husus Çek ve Türk fi rmaların 
üçüncü piyasalrda işbirliği içersinde iş yapmalarıdır. 
Önümüzdeki yıllarda büyük olasılıkla Çek fi rmaları ulaşım altyapı 
tedarikçileri olarak faaliyetlerini geliştireceklerdir. Bu alanda Škoda 
Transportation tarafından Konya için tramvayları tedarik etmesi, 
Türk demiryollarını modernizayonu için AZD’nin faaliyetleri ve 
kentsel ulaşım geliştirilmesinde diğer Çek fi rmaların katılımı büyük 
bir önem taşıyor.
Karma Komisyonunda ele alınan bir diğer olanak ise tarım, turizm 
ve çevre koruma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi idi. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türk piyasında 
mevcut Çek fi rmaları desteklemektedir. Artık 
geleneksel olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
himayesinde Çek heyetler karma komisyon-
lara katılmaktadırlar. Aynı şekilde Çek Ticari 
Odasının Türk ortakları ile birlikte organize 
ettiği 6. Çek – Türk Ticari Karma Komiyonu 
oturumu da gerçekleşti, Çek fi rmaların ticari 
misyonu eşlik etti. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
geleneksel olarak Türkiyedeki önemli fuarlarda 
resmi olarak Çek katılımcıları getiriyor, örneğin 
bu yıl Mart’ta gerçekleşen EURASIA RAIL, 
Nisanda İstanbul’da EXPOMED ve Mayısta 
İzmir’de MINEX.  
6. Ticari Karma komisyonu oturumu esnasın-
da ve Çek heyetin başkanın Türk ortakları ile 
görüşmelerde her iki taraf Çek Cumhuriyeti ve 
Türkiyenin geleneksel ticari ortaklar oldukları-
nı ve iki ülkenin arasında sorunlarının olmadı-
ğını vurguladılar ve bu da ekonomi alanında 
karşılıklı aktivitelerin geliştirilmesine odaklan-
masına imkan tanıyor.   

Vladimír Bärtl

Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Yardımcısı

www.mpo.cz

Not: 1)ČSÚ - Çek İstatistik Kurumu, 2)MPO ČR - Çek 

Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı



DÜNYACA TANINMIŞ ELEKTRIK
VE ELEKTRONIK TEÇHIZAT

Hansen Electric, spol. s r.o., özellikle patlayıcılık 
tehlikesi olan ortamlar için öngörülmüş elektrikli 
teçhizatların geliştirme, yapım, üretim, kurulum 
ve servisini sağlamak için gerekli modern tekno-
lojilere ve gelişmiş KNOW – HOW bilgilerine sahip, 
gelişmiş bir şirkettir. Maden sistemlerinin komple 
elektrik donanımını içeren geniş üretim programı

ŞIRKETIN TEMEL ÜRÜNLERI:

��  patlayıcı olmayan transformatör takımları

��  doğrudan anahtarlama veya kontrollü elektrik 
motoru başlatımı için patlayıcı olmayan dağıtıcılar

��  patlayıcı olmayan frekans değiştiriciler

��  sondaj makineleri, yükleyiciler ve başka maki-
neler için patlayıcı olmayan dağıtıcılar

��  konuşma bağlantısının yanı sıra programlana-
bilir kumanda, monitörleme ve madendeki tek-
nolojik proseslerin görselleştirmesini sağlayan 
kıvılcım güvenlikli kumanda sistemleri

��  450A/1200V kadar vakumlu kontaktörler

Üretim faaliyetlerinin yanı sıra, şirket programına 
elektromotor, jeneratör ve transformatörlerin ser-
vis ve genel onarımları da dahildir.

Ürünlerinin yaklaşık %65‘i Polonya, Rusya, Ukray-
na, Kazakistan, Türkiye, Meksika ve diğer ülkelere 
ihraç edilmektedir. 

Şirketin güçlü bir araştırma-geliştirme bölümü 
mevcuttur, bu sayede teçhizatlar müşteri talepleri-
ne uyarlanabilir ve her yıl bazı yeni ürünler moder-
nize edilerek geliştirilir.

Ana üretim programı şu teçhizatlardan oluşmaktadır:

�  PATLAYICI OLMAYAN TRANSFORMATÖR TAKIMLARI

Güç: 2500kVA kadar

Primer gerilim: 3300V, 6000V, 11000V

Sekonder gerilim: 660V, 1100V, 3300V, 4160V

Çıkış sayısı:10 kadar

Teçhizat, dijital koruma sistemlerinin izlenme ve parametrizasyonunda, 

koruma parametrelerinin, ölçülen değerlerin, işletim ve arıza durumlarının 

saklanmasında kullanılan sanayisel bir PC ile donatılmıştır.

�  YÜZEYE BİLGİ İLETİMLİ PATLAYICI OLMAYAN SN DAĞITICILAR

Gerilim: 3~50 Hz do 660/1100/3300V 

Korunaklı çıkış sayısı: 10 kadar

�  KONTROLLÜ BAŞLAMA EZSO (SOFTSTART)‘LI PATLAYICI OLMAYAN 

Gerilim: 3~50 Hz, 660/1100V kadar 

Toplam akım: 2х 400А 

Elektrik motorunun azami

anahtarlama kapasitesi: 1100V 

altında 2х630kW veya 4х315kW

�  PATLAYICI OLMAYAN FREKANS DEĞİŞTİRİCİLER

Gerilim: 400V, 660V, 1100V

Nominal çıkış akımı: 250А‘e kadar

Çıkış gerilimi frekansı: 4 ÷ 120Hz

Soğutma: su ile – 4l/min, %100 In 

kadar yük altında

�  KIVILCIM GÜVENLIKLI APD1 KUMANDA SİSTEMİ

Sistemin ana işlevleri:

•  Program yönetimi, parametrizasyon 

ve konveyör hatlarının kumandası

•  Makinelerin acil duruşu ( blokaj )

•  Hat boyunca konuşma bağlantısı

•  Sinyalizasyon 

•  Monitörleme ve görselleştirme

•  Ölçülen değerlerin ve parametre 

değişimlerinin arşivlenmesi

•  Komple sistem teşhisi ve yüzey veya 

madendeki kumanda mahalinden 

arıza lokalizasyonu

•  İntranet ve internetten erişim

� VAKUMLU KONTAKTÖRLER 80A, 200А, 400А, 450А, VOLTAJ 660/1100/3300V
HANSEN ELECTRIC, spol. s r.o.

Těšinská 2977/79C, 74601 Opava

Çek Cumhuriyeti

Tel.: +420 553 816 958

Faks: +420 553 816 930

www.hansen-electric.czwww.hansen-electric.cz

NİTELİKLİ ŞİRKET ÇALIŞANLARI, SÜREKLİ 

İNOVASYON, MODERN TEKNOLOJİLERİN 

KULLANIMI VE KALİTE YÖNETİMİNDE MÜ-

KEMMELİYETÇİLİK, MEVCUT VE GELECEK 

MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN İYİ BİR İŞBİRLİĞİNİN 

GARANTİSİNİ TEŞKİL EDER.
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Birçok Çek fi rma örneklerinden 1868 yılı itibaren geleneği sürdüren 
ve Çek Cumhuriyetinde pompalama teknolojilerin en önemli üre-
ticilerden olan SIGMA GROUP a.s. şirketidir. Şirketin ana üretim 
alanı klasik ve nükleer enerji pompalarıdır. Şirket hem tek parça 
teslimatları hem de tasarım,montaj,işletmeye sunma ve servis dahil 

pompalama istasyonların komple yatırım 
üniteleri sunmaktadır.
Aralık 2013 yılında SIGMA GROUP, Türk 
EUAŞ için, iki besleme pompa tedariki için 
prestijli bir sipariş elde etti. Bu besleme pom-
paları Orhaneli (kömür santrali 1x210MW) 
santralin modernizasyonu için ayrılmış. 
Dünyanın büyük rakiplerine bakıldığında bu 
kontratı almak büyük bir başarıdır. SIGMA 
tedarikçi seçimlerindeki ana kritelerinden olan 
pompa konstrüksiyon şartları ve öncelikle 
istenilen verimi sağlama şartlarının tamamını 
yerine getriyordu. 
Tedarik içeriğinde demontaji, montaji, işletmeye 
sunma ve işleyiş testi dahil iki besleme agrega-
ların teslimatı (pompa, motor, frekans konvek-
törü, yağlama ekipmanları, çekvalfl arı) vardı. 
Bir agreganın değişimi santral faliyette iken 30 
gün içerisinde gerçekleşmek durumundaydı. 
SIGMA bu projeyi Türk ortakları ile birlikte 
gerçekleştirdi. 

Türkiye’deki Çek
projelerinden örnekler
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Veletrhy Brno, a.s. Orta Avrupa‘da en önemli fuar idaresidir. Ana 
faaliyeti ise kendi sergi alanında fuar ve sergi düzenlemek ve fuar 
hizmetleri sağlamak. Veletrhy Brno geçen 1928 yılında başlayan ge-
leneği sürdürmekte, geçen yüzyılın ellinci yıllarında ise Çekoslovak 
makinecilik sergisi ve ardından Uluslararası makine fuarı düzen-
lemeyi başarmışlar. Devamlı gelişim ve modernizasyon sayesinde 
2000 yılından itibaren fuar, konger, spor aktivite, konser veya siyasi 
zirve toplantıları için çok uygun modern bir sergi alanı olmuştur. 
Brno fuar alanında 13 sergi salonları ve 130 000 metrekarelik net 
sergileme alanı mevcut olup dünyanın en büyük sergi alanların ara-
sında yer almaktadır (23.sıra). Her yıl Brno sergi alanında 1 milyon 
ziyaretçının ziyaret ettiği yaklaşık 50 ticari fuar gerçekleşmektedir. 
En önemli fuarlardan ise Avrupa sanayi fuarı olarak kabul edilen 
MSV – Uluslararası makine fuarıdır. Veletrhy Brno sergileme kısım-
larının montaji dahil komple fuar hizmetleri sunmaktadır. 
Fuar portfölyonun temeli profesyonel fuarlarıdır. Orta Avrupa‘nın 
en prestijli ve en önemli olanı ise her yıl düzenlenen ve 1.500 
katılımcı ile 53 ülkeden 75.000 ziyaretçısı olan Uluslararası maki-
ne fuarıdır. Düzenli katılım % 50 payıyla Çin, Tayland,Hindistan, 
Kore Türkiye’ye ait. En önemli fuar temaları arasında ise ziraat ve 
ormancılık fuarlarıdır, bunların başında TECHAGRO fuarı gelmek-
te, sonra moda, ayakkabı ve deri ürünleri fuarı STYL a KABO, gıda 
fuarı SALİMA, savunma teknoloji fuarı İDET, ahşap işleme sanayisi 
fuarı WOOD-TEC ve eletroteknik ve elektronik fuarı AMPER yer 
alıyor. Bu fuarların büyük çoğunluğu ‘‘UFI approved event‘‘ yani 

uluslararası fuarlar standartı ile uyum içerisin-
de yapılmaktadır. 
Brno fuarında Türk fi rmaları tüm Avrupa müş-
terileri ve ortakları özellikle büyük yoğunlukta 
Polonya ve Almanya fi rmaları ile karşılaşma 
olanakları mevcuttur. Fuarda fi rmanin tanıtımı 
yeni ürünleri sunmanın en ideal platformudur. 
Katılımcı Türk fi rmaların bir diğer avantajı 
Türk ürünleri için basitleştirilmiş gümrük 
işlemleridir. 
MSV’nin Türk Ticaret ve Sanayi Bakanlığı 
tarafından desteklenen yurtdışı fuarların resmi 
listesine ‘‘prestijli fuar‘‘ olarak yer alacağına 
dair Türk Büyükelçiliği tarafından teyit edildi. 
Aynı zamanda Ekonomi Bakanlığının ulusal 
moda defi lesi formatında Styl/Kabo’da özel 
Türk programı yapma fi krini destekleyeceğine 
dair bilgisi verildi. 
Moda, ayakkabı ve deri ürünleri sektöründeki 
Türk üreticileri için STYL-KABO fuarı mutlaka 
çok ilginç ticari bir alna olacaktır. Burası yeni 
moda koleksiyonları tanıtmak için bir fırsattır. 
Fuar sadece uzmanlar, işadamları, mağaza ve 
butik sahipleri ve idarecileri için düzenlenmek-
te ve kesinlikle B2B karakteristiğe sahip.  

Trade Fairs Brno yurtdışı 
fuarların resmi listesinde
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2014 yılında CzechInvest acentası dış ve yerel yatırımcılar ile neredeyse 87 

milyar Çek Kronluk toplam 147 yatırım projesinin görüşmelerini bitirdi. Bu 

hacme dayanarak en çok uzun süreli işsizzlikle savaşan Moravya–Silesya ve 

Usti bölgesinde 16 bin yeni istihdam olanağın ortaya çıkması beklenmektedir.

CzechInvest – 2014 yılında Çek
Cumhuriyetinde yatırıma destek 

Sektör Sayısı
Yatırım

(mil. CZK)
Çalışma 
yerleri

Motorlu araç üretimi 50 26 121,64 8447

Metal işleme 18 7 584,03 663

Makine 13 4 156,15 617

Gıda 11 5 318,34 404

ICT 8 30,08 515

Kimya ve petrokimya 7 5 450,24 124

Kağıt ve ve ağaç işleri 7 4 056,11 302

Hizmetler 5 124,10 1938

Diğer 4 1 106,95 202

Tekstil 4 2 982,42 609

Elektrikli teçhizatlar 3 435,06 182

Elektronik 3 92,94 293

Kauçuk 3 23 115,80 1424

Metal olmayan maden 
ürünler

3 1 146,85 35

Biyoteknolojik ve tıp 
teknolojisi

2 1 777,01 392

İlaç 2 1 624,30 420

Diğer ulaşım araçları 2 1 217,02 121

Plastik 2 617,10 45

Sektörlere göre 2014 yılında aracılık edilen yatırım projelerin sayısı

Dönem
Proje 
sayısı

Yatırım meblağsı 
(mil. CZK)

Çalışma 
yerleri

2009 49 14 065,08 3957

2010 60 14 586,79 7027

2011 72 31 716,99 10 461

2012 81 20 372,55 8271

2013 108 47 949,38 10 519

2014 147 86 956,14 16 733

2014 yılında Czech Invest acentası tarafından 
aracılık edilen yatırım projeleri 

Dış yatırımcıların artan aktivitesi özellikle 
otomotif sanayisinin başı çektiği Avrupa 
piyasasının adım adım canlanması ile alakalı-
dır. Çek fi rmalar da aktiftir. Söz konusu olan 
özellikle makine, tekstil ve gıda fi rmalarıdır. 
CzechInvest yatırımcıların daha uygun yatırım 
teşviklerine erişebildikleri ve projelerin bir 
çoğunu ilk yarıyılda kaydetti. 
Yerel yatırımcıları bir kenara bırakırsak Çek 
Cumhuriyetine en çok yatırımcı geleneksel ola-
rak Almanya ve ABD’den gelmektedir. Yatırım 
yapılan araşlarda kesinlikle ilk sırada Kore var-
dir. Nexen Tire ve Hyundai Mobis ile birlikte 
diğer iki Kore yatırımcısı DONGHEE Czech ve 
Hanwha Advanced Materials Europe toplam 
25,77 milyar Çek Kronu yatırm yapmakta ve 
2 429 istihdam fırsatı yaratmaktalardır. 
Geleneksel olarak sektörel tüm göstergelerde 
motorlu araç üretimi baş göstermektedir. 2014 
yılında bildirilen yatırmlara dayanarak bu 
sektöre ait 50 projeden derhal 26,12 milyar Çek 

kronu elde edilir ve 8 447 istihdam yeri oluşturur. Önem taşıyanlar-
dan da metal işleme, kauçuk ve makine sanayisidir. 
En çok istihdam yeri Moravya–Silesya bölgesinde doğacak. Yirmi 
altı toplam 15,89 milyar Çek Kronluk yatırım projesi burada 3 851 Fo
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Orijin ülke
Firma 
sayısı

Yatırım 
meblağsı(mil. 

CZK)

Çalışma 
yerleri

Çek Cumhuriyeti 39 21 023,96 2801

Almanya 26 7 745,24 3107

ABD 13 3 134,27 2900

Holanda 11 8 199,45 1057

Fransa 7 2 119,87 579

İspanya 6 1 336,97 379

Itálya 5 824,80 158

Japonya 5 1 346,73 314

İsviçre 5 1 232,39 344

Büyük Britanya ve Kuzey Irlanda 5 1 858,45 422

Kore (Kore Cumhuriyeti) 4 25 768,84 2429

Belçika 3 2 019,65 70

Avusturya 3 4 207,86 376

Kanada 2 642,10 163

Lüksemburg 2 1 146,22 157

Diğer 11 4 349,34 1477

Orijin ülkelere göre 2014 yılında aracılık edilen yatırım projelerin sayısı istihdam yeri yaratacaktır. Buna benzer bir sayı 
Usti bölgesinden de beklenebilir. 2014 yılında 
görüşmesi bitirilen ve 30,99 milyar Çek Kronu 
değerinde olan on dokuz yatırım projesi bura-
da 3 231 istihdam yeri yaratacaktır. 
Geçen yıl CzechInvest tarafından aracılık 
edilen on en önemli yatırımların başında 
sözü edilen Nexen Tire var, ikinci olarak 
2,65 miliyar Çek Kronu ile Rožnov pod 
Radhoštěm ve Kopřivnice’de bulunan Brose 
CZ var ve üçüncü Hradec Králové bölgesinde 
olan 2,63 milyar Çek Kronu ile Continental 
Automotive var. En önemli on yatırımcı 
arasında üç Çek firması da girmiş bulunuyor 
- AL INVEST Břidličná, KARSIT HOLDING 
a Lovochemie, a.s.,ama aynı zamanda da 
biyoteknolojik firma Mölnlycke Health Care 
ProcedurePak. Yeni stratejilerine göre Cze-
chInvest özellikle biyoknolojiye daha fazla 
odaklanmak istiyor.  
2015 yılın ilk aylarında CzechInvest acentası 
yatırımcıların oldukça büyük ilgisini kaydetti. 
Acentaya bir başka projelerini planlayan var 
olan yatırımcılar da başvurmaktadır. 

CzechInvest

www.czechinvest.org

Not: 1 USD = 20,746 Kč (2014 yılı Çek Ulusal Bankasının 

belirlediği ortalama kur) 



ENVIROS, S. R. O., 
MEMBER OF ENVIROS GROUP, NA ROVNOSTI 1
130 00 PRAGUE 3, CZECH REPUBLIC, TEL.: +420 284 007 498
FAX: +420 284 861 245, E-MAIL: office@enviros.cz

www.enviros.cz

European Funds
Emission Trading and Climate Protection

Energy Efficiency and Renewable Energy Sources
National, Regional and Local Energy Policies, Strategies and Planning

Industrial and Municipal Energy Efficiency
Energy Audits and Feasibility Studies

Energy Certification of Buildings
Management of Sustainable Energy Efficiency Credit Lines for International Finance Institutions

Energy Management at the Level of District and Local Administrations
LEED and BREEAM Certification Schemes

Energy Management (Monitoring & Targeting)
Cleaner Production and Resource Efficiency

Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Environmental Due Diligence (EDD)

Environmental Impact Assessment (EIA)
Energy Performance Contracting (EPC)

Energy and Environmental Legislation 
Thermal Imaging Studies 
and Measurements

Authorized Controls 
of Boilers and 

AC Systems

ENVIROS, s.r.o.,
a member of ENVIROS 

Group has many satisfied clients,
particularly in the following areas 

of energy and environmental consulting:
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Bu makalenin amacı Çek Cumhuriyeti‘nde ve Türkiye’deki ticari şirketlerinin yasal 

mevzuatini biraz daha yakından tanıtmaktır. Her iki ülkedeki ticari şirket biçimle-

ri, tanımları ve ana karakteristik özelliklerine değineceğiz. Bundan başka Çek 

Cumhuriyeti’nde şirket kurma işleyişine odaklanıp son olarak da Çek Cumhuriye-

ti ve Türkiye yasal mevzuatları arasındaki temel farkları da belirteceğiz

TİCARİ ŞİRKET TİPLERİ
Ticari şirketlerin yasal mevzuatı Çek yasal düzeninde Ticaret Yasasın-
da yer almaktadır. Ona göre ticari şirketleri 4 temel biçime ayırmak-
tadır: Kolektif şirket, komandit şirket (şahsi şirket) ve limited şirket, 
anonim şirket (sermaye şirket). Ticari şirketlerin Türk yasal düzeni 
01.07.2012 tarihi itibari ile yürürlükte olan yeni Ticaret Kanunu’nda yer 
almaktadır. Çek yasal düzen gibi Türk yasal düzeni de her iki ülkede 
en sık kurulan limited şirketi ve anonim şirketi diye ayırmaktadır. Bir 
sonraki açıklamada en geniş çaplı şirket tiplerine odaklanacağız. 

TİCARİ ŞİRKETİ KURMA VE YARATMA 
Çek Cumhuriyeti’ndeki ticari şirketler, imzaların resmi şekilde 
onaylı şirket (kuruluş) sözleşmesi (kuruluş senedi) ile kurulur, ano-
nim şirket ve limitet şirketi durumunda şirket (kuruluş) sözleşmesi 
(kuruluş senedi) noter senedi şeklinde hazırlanır. Çek Cumhuriye-
tinde ticari sicile kurucu kaydı prensibi uygulanmakta yani şirketler 
ancak ticari sicil kaydı gerçekleşince kurulur. Ticari sicil kamuya 
açıktır, ticari şirketler hakkında en önemli bilgileri içermektedir (adı, 
ikamet yeri, ortakları, katılım payı meblağı vs.) ve şirketin ikamet 
yerine göre ilgi bölhe mahkemesi tarafından yönetilir. Ticari şirketler 
hakkında bilgileri aynı zamanda http://obchodnirejstrik.cz/ veya 
http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx internet sayfa-
larında mevcuttur, elektronik olarak ticari sicile şirketler tarafından 
verilen belgeler de görülebilir. Ticari sicile kayıt kararı şirketin 
ikamet yerine göre ilgili bölgesel mahkeme verir. Kayıt önerisi 
http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx. adresinde bulu-
nan strandart bir form ile sunulur. Kanun gereği mecburi olan ekler 
(özellikle kuluş belgeleri – kuruluş senedi veya şirket sözleşmesi, 
faaliyet konusu belgesi, katılım payı ödeme belgesi - mesela katılım 
payı idarecisinin ödendiğine dair beyanı, katıl payı ödeme hakında 
onay belgesi, şirketin ikamet yeri ile ilgili belge, yönetim kurulu üye-

leri hakkında belgeler – üye-
lerinin adli sicilde bir kaydın 
olmadığına dair beyanı, vs.) 
önerinin bir parçası olmak 

zorundalar. Ticari şirketin ticari sicile kayıt 
olma önerisi iligili sicil mahkemesine şirketin 
kurulduğu tarih itibariyle veya ticaret sertifi -
kası ya da diğer ticaret yetki belgesini aldıktan 
en geç 90 gün içerinde yapılmalıdır. Ticari sicile 
tescili için gerekli şartlarından anonim şirket-
leri durumunda 12 000 CZK (cca 1 100 TL) ve 
diğer ticari şirketler durumunda 6 000 CZK 
(cca 550 TL) mahkeme masrafl arın ödenmesi-
dir. Kayıt çerçevesinde kurucular yasa gereği 
talep edilen tüm belgeleri sunmak zorundalar. 
Bunların arasında özellikle imzaları resmi 
olarak onaylanmış şirketin kuruluşu hakkında 
kurucuların yazılı kararı, yer almaktadır. Sirket 
mukkavelesi (anonim şirket durumunda), te-
mel sermayenin kısmen ödendiğine dair banka 
onay yazısı, ve diğerleri. Anonim şirket ayrıca 
şirketin kuluşu için kurucuların tüm gerekli 
formalitelerini (faaliyet yetkisi, noter imzalı 
kuruluş kararı, temel sermayeyi karşılama şekli 
vs.). Yerine getirdiklerine dair denetçi beyanı 
sunmak durumundadır. Yeni Ticari Kanunun 
kabulü, şirket kurmayı kolaylaştırdı ve aynı 
zamanda tüm prosedürü hızlandırdı.

LİMİTED ŞİRKETİ
Çek Ticaret Kanunu limitet şirketi temel 
sermayesi her bir ortağın yatırımı ile oluşan ve 
ticari sicile katılımın ödendiği hususu işlenene 
kadar ortakların şirketin mesuliyetleri garan-
tiledikleri bir şirket olarak tanımlamaktadır. 

şirketlerin mevzuat farklılıkları 
Çek Cumhuriyeti ticari
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Sahne teknolojisinde tam hizmet 
sunmaktayız:
�  teknik destek

�  teknik çözüm ve çalışma uyarlaması

�  inşaat işletmesi için proje dokümantasyonu

�  üretim dokümantasyonu

�  imalat

�  montaj

�  personel eğitimi

�  garanti ve garanti sonrası servisi

Tiyatro ve sahne teknolojilerin 
prestijli tedarikçisi

EST Stage Technology, a.s., Komenskeho 427, 664 53 Ujezd u Brna, Czech Republic

Tel.: +420 724 371 202, Faks: +420 544 254 747, info@eststage.com, www.eststage.com  
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G İ R İ Ş İ M C İ L İ K

Limited şirketi tek bir kurucu kurabilir ancak 
limited şirketi olarak başka bir limited şirketin 
tek kurucusu veya tek ortağı olamaz. Tek bir 
gerçek şahis en fazla üç limited şirketinin sahi-
bi olabilir. Çek Cumhuriyetinde limited şirketi 
en fazla 50 ortağa sahip olabilir. Türk limited 
şirketi bir veya daha fazla gerçek yada tüzel 
kişi kurabilir ancak maksimum ortak limiti 
Çek Cumhuriyeti ile aynıdır. Çek Cumhuri-
yetindeki limited şirketinin temel sermayesi 
minimum 200 000 CZK (cca 18 360 TL) ve her 
bir ortağın katılımı minimum 20 000 CZK (cca 
1 836 TL) olmalıdır. Türk limited şirketin temel 
sermayesi minimum 10 000 TL olmalıdır. Çek 
yasal düzenine göre ortaklar sicil tescilinden 
önce katılım patlat en azından bir kısmını 
ödemeliler, yani tüm sermaye fazlası (aciyo) 
ödenmeli ve her maddi katılım payı en az % 30 
odenmeli. Maddi katılım payların ile maddi 
olmayan katılım payların toplam 100 000 CZK 
(cca 9 180 TL) değerinde olmalı. Eğer limited 
şirketi tek kurucu tarafından kurulmuşsa temel 
sermaye ticaret sicil kaydına işletmeden önce 
ödenmelidir. Her iki ülkede limited şirketin 
yetkili organı temsilciler ve genel kuruldur.

ANONIM ŞIRKET
Çek Ticaret Kanunu anonim şirketini nama 
yazılan, belli sayıda nominal değerinde hisse-

lerinden oluşan sermayeli şirket olarak tanımlar.  Şirket yükümlülük 
ihlali için tüm sermayesi ile sorumludur, bunun tam tersine her bir 
hissedarin şirket yükümlülükleri için mesuliyeti belirtilmemiştir. 
Anonim şirketi her iki ülkede sadece bir gerçek veya tüzel kişi da 
kurabilir. Çek yasal mevzuat anonim şirketi kurma 2 yönteme ayırt 
etmektedir. İlk yöntem (daha sık uygulanan) hisseleri halka sunma-
dan tek defalık kurulan şirket. Bu kurucuların tüm hisseleri nama 
yazılarak sermaye ile kurulup temel sermayenin en az 2 000 000 CZK 
(cca 183 600 TL) olmasıdır. İkinci yöntem ise hisseleri halka açık su-
narak kurulan ve sermayesi en az 20 000 000 CZK (cca 1 836 000 TL) 
olan anonim şirketidir (zincirleme kurulum). Bu durumda kurucular 
tüm temel sermayeyi nama yazdırmazlar fakat hisseleri kamuya 
sunup, sunulan hisseler ve hisseleri edinme şartlari ile ilgili bilgiler 
ile birlikte geniş kitleye (yani halka) arz ederler. Bu çok karmaşık bir 
sistem olduğundan Çek Cumhuriyeti’nde anonim şirketin zincirle-
me kurulumu pek sık görülen bir olay değil. Buna benzen ayırımı 
Türk yasal mevzuatta da mevcut (halka açık anonim şirket ve halka 
kaplı anonim şirket). Çek anonim şirketi organları genel kurul, yö-
netim kurulu ve gözetim kuruludur. Türk anonim şirketi organları 
genel kurul ve yönetim kuruludur. 

Hukuk Bürosu Advokátní kancelář 

Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.

www.hjf.cz

Member of Czech Service International

www.czech-service-international.com

1 TL = 10,892 CZK , 03.05.2013 tarihli Çek Ulusal Bankasının kuruna dayanarak



Çek İhracat Bankası, Çek Cumhuriyeti'nin ihracatlarını destekleme amaçlı özel bir
bankadır (EXIM bankası). Bütünüyle Çek Cumhuriyeti'ne aittir. 

Banka, Çek Cumhuriyeti firmalarının katıldığı uluslararası ticari işbirliğini destekler.

Çek firmaları ve yurtdışı ortaklarına yurtdışı ticaret ve yatırımları ile ilgili bileşik finans
hizmetleri sunmaktadır. 

Çek İhracat Bankası, Çek üretiminin yurtdışı alıcılarına şu hizmetleri sunmaktadır:

GARANTİLER:
� Geçici teminat – Bid bond
� Avans teminat mektubu – Advance payment guarantee,
� Kati teminat – Performance bond,
� Alıkoyma garantisi  – Retention Money Guarantee, 

Retention Bond.

KREDİLER:
� Doğrudan alıcı kredisi (kredi yurtdışındaki alıcıya verilir) 

– Direct export buyer credit (credit is granted to a foreign buyer),
� Dolaylı alıcı kredisi (kredi yurtdışındaki alıcının bankasına verilir) 

– Indirect export buyer credit (credit is granted  to the foreign buyer's bank),
� Alıcı ihracat kredilerinin refinansmanı – Refinancing of buyer's export credit.

Finansman ihracat finansmanı uluslararası kuralları „Arrangement on Officially 
Supported Export Credits“ göre uygulanır. 

Sunulan ürünlerin çoğu, yine bütünüyle Çek Cumhuriyeti'ne ait EGAP – İhracat 
garanti ve sigorta a.ş.  (Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP)) tarafından
sigorta edilir.

Sizi ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz www.ceb.cz internet sitemizde görmekten
memnunluk duyacağız. 

Çek ihracatçılar ve yurtdışı ortakları için bileşik finansal hizmetler

Çek ve yurtdışı müşterilerimize optimal ekonomik
işbirliği şartları oluşturarak uluslararası piyasada
rekabet güçlerini arttırıyoruz.

Česká exportní banka 
[Çek İhracat bankası], a.s., 
Vodičkova 34, 111 21 Prag, 
Çek Cumhuriyeti,
tel.: +420 222 843 111, 
mail ceb@ceb.cz, 
fax: +420 224 226 162

www.ceb.cz
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1. DİREKT VERGİ
Gerçek kişi gelir vergisi vergi mükellefl eri ikameti Çek Cumhuriye-
tinde bulunan veya çoğunlukla burada bulunan tüm gerçek kişilerdir. 
Vergilendirme dönemi takvim yılıdır. Verginin temeli devletin istih-
dam geliri, iş geliri, kira geliri, sermaye geliri ve diğer gelirler olarak 
ayırdığı tüm gelirlerdir. Oran % 15‘tir. 2013 – 2015 yılları arasındaki 
vergilendirme döneminde limit üstü gelir yani gerçek kişilerin aylık 
gelirini 100 000 Çek Kronu /3 930 USD aşan gelir için % 7 vergi artışı 
uygulamaya konulacaktır (ortalama aylık ücretin 4 katı).
Tüzel kişi gelir vergisi vergi mükellefl eri genel merkez veya yöne-
timin bulunduğu yere bağlı olan tüm tüzel kişilerdir. Vergilendirme 
dönemi takvim yılı veya ihtiyaç halinde diğer oniki aylık bir dönem-
dir. Verginin temeli kâr’dir, yani ilgili vergilendirme dönemine bağlı 
gelirler ve giderlerin arasından gelen fark. Gelir ve giderler Çek ulu-
sal muhasebe standartlarına dayanarak tespir edilir. Gelirden sadece 

vergi olarak kabul edilebilen giderleri düşmek 
mümkün yani gelirlerin teminine ve muhafaza-
sına yarayan giderler. Varlık düşmesi münferit 
gerçekleştirmektedir. Oran % 19‚ dur.
Bundan başka gayrimenkul vergisi, yol vergisi 
de vardır.

2. DOLAYLI VERGİ
Katma Değer Vergisi AB yasası ile uyumludur. 
Şu anda KDV‘ye kayıt mecburiyeti yılda 1 mil. 
Çek Kronu/39 299 USD’den yüksek cirosu olan 
şahıslar için belirtilmiştir. Daha düşük ciroya 
sahip şahıslar kayıt konusunda serbesttirler. 
Oranlar % 10, % 15 ve % 21‘dir.
Tüketim vergileri de ilgili yönergeler ile uyum-
ludur. Tüketim vergisine minerál yağı, ispirto, 
bira, şarap, tütün ürünleri, elektrik, katı yakıt 
(kömür ve kok kömürü) ve doğalgaz tabidir. 

 Zdeněk Hrdlička

Maliye Bakanlığı

www.mfcr.cz

Not: 1 USD = 25,446 CZK (Nisan 2015 tarihinde Çek 

Ulusal Bankası tarafından belirtilen ortalama kur)

Çek Cumhuriyeti vergi sistemi temel noktalarda AB ve 

OECD ülkelerinin sistemleri ile benzerlik göstermektedir.

YARARLI LINKLER 

Maliye Bakanlığı www.mfcr.cz

Çek Vergi İdaresi www.fi nancnisprava.cz

OECD Vergi Veritabanı www.oecd.org/ctp/taxdatabase

OECD Ücreti vergisi www.oecd.org/ctp/tax-policy/taxing-wages.htm 

Çek Cumhuriyeti vergi sistemi 
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Dönem USD (bin) Yıl arası endeksı USD (%)

2005 39 595 078 115.8

2006 50 656 985 127.9

2007 66 588 521 131.4

2008 78 723 730 118.2

2009 60 635 649 77.0

2010 72 606 952 119.7

2011 89 163 034 122.8

2012 85 099 298 95.4

2013 87 467 453 102.8

2014 95 900 752 109.6

Makine ve ulaşım araçlarının ihracatı (SITC 7) 

Kaynak: Çek İstatistik Kurumu

Çek Cumhuriyetindeki makine sanayisi hem gayri safi  yurt içi hasıla, 

hem de dış ticaret dengesi, hem de istihdam için kilit önem taşımak-

tadır. Rekabet edebilen makine sanayisi yabancı yatırımcıların ilgi 

odağıdır bundan dolayı araştırma ve geliştirmenin desteklenmesi 

bu sanayi düzeyinin arttırılması ve sürdürülmesi için belirleyicidir.

Çek Cumhuriyeti’ndeki sektör, imalat sanayisi-
nin büyük çoğunluğunda ve ziraat, ulaştırma, 
orman, metal işleme, metalurji, maden, tekstil, 
kağıt, gıda, inşaat gibi diğer sektörlerde de 
kullanılabilen yedek parça ve ekipmanları 
dahil makinelerin geniş yelpazesini içermekte-
dir. 2014 yılında makine ve ulaşım araçlarının 
(SITC 7) ihracatı 95 milyar USD aşmış, ki bu 
geçen senenin Çek Cumhuriyeti’nin toplam 
ihracat hacminin % 55 fazlası oluşturuyor.
 
GELENEK
Çek Cumhuriyeti’ndeki makine sanayisinin 
geleneği, Dünya savaşları dönemleri arasında 
o zamanın Çekoslovakya, dünyanın en önemli 
on makine sanayili ülkeler arasında yer almış, 
ülkenin yıllardır süregelen bir gelenekten 
gelmektedir. Yaklaşık 150 yıldan fazla bu 
alanda bir çok radikal değişiklikler yapılmıştr 
ve bu hem üretimin teknolojik güvenliği hem 
de üretim yapısı düzeyinde hem de girişimcilik 
platformu çerçevesinde. Büyük bir değişiklik 
1989 yılında olmuştur, bu dönemde makine 
şirketleri hem geleneksel piyasanın kaybından, 
yeni yabancı rakiplerinin girmesinden (uygun 
sermaye donanımı ve know-how ile) ya da 
mülkiyet yapısından kaynaklanan elverişsiz 
vaziyeti çözmek zorunda kaldılar.   

BUGÜN
Global ekonomik kriz yüzünden o sektörde 
ihracat neredeyse beşlik bir düşüş gösterdiği 
2009 yılı haricinde son on yıl içerisinde imalat 
sanayisi daha doğrusu tüm Çek ekonomisi artış 
gösterdi. Hemen 2010 yılında pazar canlan-
dı ve makine ile ulaşım araçlarının ihracati 
72,6 milyar USD, olup, yılın ara dönem endeksi 
% 126,2 oldu. Bu trend sonraki yıllarda da 
devam etti. 2014 yılında ihracat 95 milyar USD 
(yılın ara döneminde % 119,7) ulaştı.
Makine sanayisi sektörü Çek Cumhuriyeti’ndeki 
imalat sanayisindeki çoğu dal gibi ihracata 
yöneldiğinden uzun süredir (10 yıldan fazla) 
ticari bilançosunun aktif dengesini göster-
mektedir (2014 yılında 29,7 milyar USD). Dış 
ticaretin bölgesel yapısı açısından en büyük 
rakipsiz ortağı Almanya olup ardından onu 
Fransa, İngiltere, Rusya, Slovakya, Hollanda ve 
Polonya izlemektedir.

Prestijli CECIMO (European Committe for Cooperation in the Machi-
ne-Tool Industry) birliğine Orta ve Doğu Avrupanın (CEE) devletleri-
nin arasında bir tek Çek Cumhuriyeti tek üyedir. Makinecilik alanın-
daki Çek Cumhuriyeti’nin önemini vurgulayan 2014 yılında Temmuz 
ayı sonunda Prag’da gerçekleşen en önemli Avrupa fi rmalarının 60 
başkanın da yer aldığı tüm CECİMO ülkelerinin oturumu idi. 

GELECEK
Makine sanayisi ekonomik devire karşı yüksek derecede hassasiyeti 
olan özelliğini barındırmakta. Çek ekonomisinin durumu aynı şekilde 
de yabancı ortaklarımızın durumu doğrudan talepleri etkilemektedir. 
Her ne kadar Çek makine sanayisi kendini dünya global krizinden 
çabucak kurtarmışsa da, Çek Cumhuriyeti’nde kurulmalarına etkisi 
olan yabancı yatırımların araştırma ve geliştime enstitülerin dışında, 
makine sanayisindeki araştırmalarla birlikte gelen yeni teknik bilgiler 
ve yeni patentlere göre üretim seçimini yoğun bir şekilde daha yüksek 
katma değerli makine ve ekipmanlarına yönlendirmekte.   

Çek makine sanayisi
– hem gelenek hem gelecek
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On milyonluk Çek Cumhuriyeti global ölçekte farkedilir şekilde yer 
almaktadır. 2014 yılında dünyanın en büyük 13. araç üreticisi olmuş-
tu. Çek Cumhuriyetinde 1000 kişeye düşen 118 özel araç üretilmiş ve 
bu bizi Slovakya’nin ardından dünyada 2.sıraya yerleştirmektedir. Bu 
açıdan da otobüs üretiminde de dünyada ilk sırada yer almaktayız. 
Çek ülkeleri tarihinde karayolu taşıtlarında 2014 yılında neredey-
se 1,3 milyon adete ulaşan en büyük imalat kaydedildi. Özel araç 
(1 246 506 adet) ve otobüs (3 891 adet) imalati de destek olarak 
bunun belirleyici parçası oldu. 
Otomotiv Sanayi Birliği’ne göre 2015 yılında üye şirketlerin top-
lam hasılatı Çek otomotiv sanayisi tarihinde en yüksek hasilat idi. 
852,6 milyar Çek Kronu’na ulaşmıştır (34,6 milyar USD). 2014 yılı ile 
karşılaştırıldığında % 14,9 artış söz konusudur. Aynı zamanda Çek 
Cumhuriyeti ekonomisi çerçevesinde Otomotiv Sanayi Birliği kendi 
konumunu güçlendirdi çünkü Çek Cumhuriyeti sanayi imalati hasi-
latina payı 2013 yılındaki % 19,8’dan 2014 yılında % 21,3’yükseldi. 
Otomotiv Sanayi Birliği’nin diğer ‘‘üye olmayan‘‘ şirketler dahil Çek 
otomotiv sanayisinin toplam imalatı 2014 yılında neredeyse 991 mil-
yar Çek Kronu idi (40,2 milyar USD). Otomotiv sanayinin bu şekilde 
sanayi faaliyetlerin Çek Cumhuriyeti’nin gayrisafi  yurtiçi hasılaya 
payı yaklaşık % 7’dir.   

İMALATIN % 85 İHRACATA GİDİYOR
İhracat Çek otomotiv sanayisi için tamamen esastır. İmalatinin 
% 85’nini ihraç etmektedir. İhracat hasılatın gelişimi kopyalayıp 
2014 yılında 630,0 milyar Çek Kronu değerinde yine tarihi maksimu-
ma ulaştı. (25,6 milyar USD). Bir evvelki yıl ile karşılaştırıldığında 

% 5,9 artış gösterdi. Otomotiv Sanayi Birliği 
şirketlerinin Çek Cumhuriyeti’nin toplam ihra-
catinda payı 2013 yılında % 19,9’e yükselmiştir. 
Çek otomotiv sanayisinin önemli parçası araç 
grubu, parça ve ekipmanlar üreticileridir. 2012 
yılında tedarikçilerin otomotiv sanayisinin 
toplam hasılatına payı % 46,3 idi. Dönem arası 
tedarikçi sektörü hasılatı % 11,3 artış göstererek 
267,8 milyar Çek Kronu’na (13,4 milyar USD) 
yükseldi. İhracati da % 10 yükselip 239,8 milyar 
Çek Kronu‘na yükseldi. Gelir ve ihracat beşinci 
yıl artıyordu. Bu şekilde adım adım ekonomik 
gerileme öncesindeki en başarılı yıl olan 2007 
yılındaki değerlere yaklaştılar. 
Otomotiv Sanayi Birliği şirketlerindeki çalışan 
sayısı 112 000 kişiye sabitlendi ve ekonomik 
gerileme dönemi öncesindeki duruma yaklaş-
mıştır. Üye olmayan şirketler dahil otomotiv 
sanayisi yaklaşık 155 000 kişiyi istihdam et-
mektedir. 2013 yılında sanayi faaliyetlerindeki 
çalışan sayısında % 11 olarak payı vardır ancak 
Çek Cumhuriyeti’nin sanayi imalatinin % 23,5 
hacim yaratmıştır.  
Otomotiv Sanayi Birliği’nin şu anda 146 üye 
şirket ve organizayonu var. Bunların çoğu (101 
şirket) parça ve ekipman üreticisidir. Nihai 
üretici sayısı 1’dir ve 32 şirket ve organizas-
yon araştırma geliştirme yapmaktadir veya 
otomotiv sanayi alanında hizmet ya da eğitim 
sağlamaktadirlar. En büyük üye şirketi Skoda 
Auto’dur ancak Otomotiv Sanayi Birliği’nin 
şirketlerinden üçte ikisi küçük ve maksimum 
500 çalışanı olan orta şirketlerdir.  

Daha fazla bilgi için: 

Otomotiv Sanayi Birliği

www.autosap.cz

Not: 1 USD = 24,639 CZK (Çek Ulusal Bankasının 

Temmuz 2015 ortalama kuru)

Otomotiv sanayi Çek Cumhuriyeti’nin dış ticari bilançosuna ve 

gayrisafi  yurtiçi hasılanın oluşumuna pozitiv etkisi olan 

ekonomi canlandırmasının motorudur. 

Araç Kategorisi 2010 2011 2012 2013 2014

Özel ve hafi f araçlar M1 a N1 1 072 263 1 194 981 1 174 267 1 128 473 1 246 506

Kamyonlar N2 a N3 1410 1302 1499  763 821

Otobüsler M2 a M3 2711 3562 3229 3691 3891

Motosıklet ve moped L 749 782 2319 1354 1075

Römörkler O3 a O4 772 1080 1505 1251 1633

Çek Cumhuriyeti karayolu araç üretimi (adet / yıl)

Çek Otomotiv Sanayisi 
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Katı yakıt rezervleri sayesinde Çek Cumhuri-
yeti tedariklerine çok fazla bağımlı olduğu ham 
petrol ve doğal gaz ithal etmektedir. Nükleer 
santralleri, kömür santralleri, ısı santralleri, 
büyük su santralleri ve endüstriyel santraller 
elektrik enerjisi kaynağın temelidir. Bu karışımı 
yenilenebilen kaynaklar özellikle rüzgar ve fo-
tovoltaik santraller ve bundan başka biokütle ve 
biogaz yakan kaynaklar tamamlamaktadır. Son 
yıllardaki en büyük artış fotovoltaik kaynaklar 
alanında oldu. Ayarlı destek sistemi ve teknoloji 
fi yatları sayesinde 2009 ve 2010 yıllarında bu 
kaynaklarda neredeyse 2 GW kuruldu. 
Çek Cumhuriyetinin son yıllarda elde ettiği 
Avrupa ve dünyanin elektrik enerjisi en büyük 
ihracatçısı olduğuna dair güncel rakamlar da 
teyit etmektedir. 2005 yılı itibariyle elektrik ih-
racati % 30 artış göstermiştir. Çek Cumhuriyeti 
2014 yılında ürettiği elektriğin % 20 ihraç etti 
yani 16,3 mld. kWh. Çek elektriğin en büyük 
alıcı Avusturya, Almanya ve Slovakya idi. 
Oto, elektronik ve makine sanayisi ürünlerinin 
dışında da Çek Cumhuriyeti’nin başka önemli 
bir ihracat potansiyelin olması makroekonomik 
açısından avantajdir. Sadece gaz ya da petrol 
gibi ham maddeleri ithalati dışında bu stratejik 
emtialari (ki diğer ham maddelerine göre belli 
bir katma değerine sahip) da ihraç etmesi enerji 
güvenliği açısından çok önemlidir. 
 
PİYASA DÜZENLENMESİ 
Çek Cumhuriyeti’nde elektrik enerjisi piya-
sası iletim yapısı, dağıtım yapısı, elektrik ve 
direkt hat santrallerin inşasi olasılıklarına olan 

Çek Cumhuriyeti Avrupa

düzenleyici yaklaşıma dayana-
rak gerçekleşir. Elektrik iletim 
ve dağıtım ve sistem hizmetleri 
fi yatları, himayeli müşteriler 
için elektrik fi yatları ve tedarikçi 

fi yatları enerji piyasasının bağımsız düzenleyicisi – Enerji Düzen-
leme Kuruwmu- düzenler. Enerji tedarikine dair uygun taleplerin 
tamamını karşılamak amacı ile rekabetin mümkün olmadığı enerji 
kollarında tüketicilerin menfaatleri koruma ve ekonomik ihale 
desteği onun yetkinliğindedir. Özel yasal mevzuata göre kurum, li-
sansin tahsis etmesine, değiştirmesine, iptal etmesine ya da fi yatların 
düzenlenmesine karar verir.  

PAZARDAKİ EN BÜYÜK OYUNCULAR
Çek Cumhuriyeti’ndeki elektrik üretimini öncelikle ČEZ anonim 
şirketi (yaklaşık % 75) ve diğer 100 bağımsız üreticisi sağlamaktadır.  
Fosil yakıtlı termik santralleri dışında Çek Cumhuriyeti’nde nükleer 
santralleri Temelín ve Dukovany, su, güneş, rüzgar, santraleri ve de 
biokütle yakan santralleri da çalışmaktadır. 

DEVLET ENERJİ KONSEPTİ 
Güncelenen devlet enerji konsepti, Çek Cumhuriyeti‘nin uzun süreli 
enerji vizyonu ve güvenlik, rekabet edebilirliği ve sürdürülebilirlik 
gibi Çek Cumhuriyeti enerji stratejik hedefl erini belirler. Risk ve 
fırsat analizleri dahil, AB’de ve bölgedeki gelişimi bağlamında Çek 
Cumhuriyeti‘nin enerji gelişimi temel dayanağı ve beklenen trend-
leri tarif eder. Buna dayanarak öncelikli alanları ve her bir branş 
için ölçülebilen hedefl eri förmüle eder, enerji güvenliği ve rekabet 
edebilirliği sağlayan dengeli kaynak karışımı belirler. Isıtma sana-
yisi transformasyonu, altyapı yenilenme ve güçlendirilmesi (akıllı 
şebeke ve uluslararası entegrasyon sistemlerinin kalkınması dahil), 
Temelín nükleer santral (ya da nükleer santral Dukovany) yeni 
bloklarının inşasi ve yenilenebilen kaynakların gelişimi için şartla-
rın yaratılmasına öncelik tanınmaktadır. Enerji verimi ve tasarruf 
alanı, enerji dayanıklılığı ve kriz mekanizmaları kuvvetlendirme de 
büyük bir önemle vurgulanmaktadir. Çek Cumhuriyeti ham madde 
politikasi bu şekilde devlet enerji konseptinine bağlanarak stratejik 
ve enerji ham maddelerin akıllıca, tutumlu çıkarmasından ve kulla-
nımından bahsetmektedir.

enerjisisinin önemli oyuncusu
Enerji karışımı şekli sayesinde Çek Cumhuriyeti üye AB ülkeleri arasında 

enerji ham maddelerin ihracatina en az bağımlı ülkelerin arasında yer 

almaktadır. Enerji üretimin büyük bir kısmı kendi katı yakıt rezervlerinden 

(Çek Cumhuriyeti’nin bir kısmını ihraç ettiği özellikle maden kömürü) ve 

nükleer santrallerin üretimininden gelmektedir. 

Elektrik enerjisinin gayri safı 
üretimi 

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Kara kömür GWh 6 052,0 5 832,4 4 198,4 4 134,3 2 824,0 2 745,0 1 989,1

Linyit GWh 42 936,1 40 389,6 36 951,3 29 167,5 27 947,7 23 366,2 13 497,2

Doğalgaz GWh 1 125,7 3 624,6 3 914,4 3 973,4 4 043,5 4 126,6 7 101,1

Diğer gazlar GWh 1 080,4 1 130,5 1 130,5 1 130,5 1 130,5 1 130,5 1 130,5

Çekirdek GWh 27 998,2 31 495,1 31 495,1 30 384,2 31 495,1 41 177,9 43 204,5

Diğer yakıtlar GWh 814,8 848,6 917,4 1 294,5 1 446,3 1 446,3 1 446,3

OZE GWh 5 902,8 10 122,3 11 548,8 13 742,0 15 125,6 17 638,7 20 173,0 

Toplam GWh 85 910,0 93 443,2 90 156,0 83 826,4 84 012,7 91 631,2 88 541,7

Çek Cumhuriyeti karayolu araç üretimi (adet / yıl)

Not.: Diğer gazlar – kok fırını gazı, yüksek fırın gazı, metan drenajli gaz ve diğerleri; Diğer yakıtlar – petrol ürünleri, sanayi atıkları ve alternatif yakıtlar, katı kentsel atık (yenilenmemış), atık ısı
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ZEZ SILKO, s.r.o., Pod Černým lesem 683, 564 01 Žamberk
tel.: +420 465 673 111, faks.: +420 465 612 319, e-mail: zez@zez-silko.cz, www.zez-silko.cz

ENERJİ 
KONTROL ALTINDA

  Güç kondansatörü 
  Güç elektroniği kondansatörleri

  Endüksiyon ısıtıcı kondansatörleri
  Koruyucu damperler

  Reaktor enerji kompenzasyon dağıtıcıları
  Reaktor enerji kompenzasyon bileşkenleri



A N A  D A L L A R

Çek Cumhuriyetinde zirai ve ormancılık tekno-
lojileri imalatçıları yaklaşık yüzü buluyordur. 
Zirai ve ormancılık derneğinin tahminlerine 
göre zirai teknolojileri imalatçıları Çek Cumhu-
riyetinde 10 000 kişiyi istihdam etmekte ki bu 
20 yıl öncesindeki sayısına göre üçte biridir. 
Zirai teknolojileri ithalatçıları konfederasyonu 
ve Zirai ve ormancılık teknolojileri birliğin 
incelemesine göre 2014 yılında bir evvelki yılın 
2 304 adet traktöre nazaran 2453 adet traktörün 
satışı yapıldı, yani artış % 6,5 oldu; aynı dönem-
de bir evvelki yılın 175 adet toplama makinesi-
ne nazaran 166 adet satış yapıldı, yani yıl arası 
düşüş % 5,1 oldu. Gerçek şu ki 2009 ve 2010 
yılında satışlarda şiddedli düşüş oldu ve 2014 
yılı rakamları yaklaşık 2006 yılı düzeyindedir. 

DIŞ TİCARET
Çek fi rmalar uluslararası ticarete gittikçe daha 
fazla girmekteler, 2008 yılına kadar yurtdışı 
makinelerin ithalatı neredyse aynı tempoda 
artıyordu ve Çek üreticileri dış piyasalarda 
kendilerini gösterme konusunda başarılı oldu-

Zirai teknolojisinin Çek imalatçıları

lar .Yerli satışlarda olduğu gibi 
dış ticaret de 2009 ve 2010 yılına 
yaklaşık % 30 olarak düşüş gös-
terdi. 2011 yılında bir canlanma 
oldu ve bu trend de sonraki yıl-
larda devam etti. A.ZeT güncel 

bilgilerine göre ithalat ve ihracatın düzeyi aynı kalıyor: Kron olarak 
(15 milyar Kron, cca 577 mil. EUR 2013 yılında) ithal edilenlerin 
hacmi tam tersi ihracat edilenle neredeyse aynıdır. 
Ihracatta Zetor markalı traktörler önemli rol oynamaktadırlar. Firma 
yaklaşık % 86 üretimin ihraç ediyor kalanını Çek Cumhuriyetinde 
ve Slovakya’da satar. Diğer önemli ihratcatçılar toprağın işlenmesi 
için makine imal eden Česká Skalice’da bulunan Farmet; bu emtialar 
(kultivatör, kompaktör, geçitler) en çok ithal edilen kalemler arasın-
da yer alır. Diğer imalatçı ve ithracatçıların arasında en göze çarpan 
Bednar FMT Praha, sonra OPaLL Agri Dolní Životice ve SMS CZ 
Rokycany. AGRIO Křemže irigatör ile, ZDT Nové Veselí başarı ile 
romörk ve yarı romörklerin ithalatı ile öne çıkıyorlar. Diğer ihracat 
nesnelerin arasında hasat makinesi, önyükleyici, gübre serpme ma-
kinesi, aletler dahil küçük zirai mekanizasyon paleti yer alır. Biraz 
daha spesifi k teknniğin örneğin kütük frezi veya yağlı çekirdekleri 
işleme rafi neleri imalatı başarılıdır. Ahır teknolojileri konusunda 
FARMTEC Jistebnice, Bauer Technics Tábor ve AGE České Meziříčí 
üreticilerinden bahsetmek gerek. 
Yerel ve dış ticaretin önemli faktör Çek üretilerin önemli Avrupa 
fuarlarında kendileri tanıtmalarıdır. Bunların arasında son yirmi yıl 
TECHAGRO / SILVA REGINA / ANIMAL VETEX / BIOMASS Brno 
uluslararası fuar yer edindi ve Avrupa bağlamında alanda en önemli 
aktiviteleri olan SIMA Paris ve AGRITECHNICA Hannover fuarların-

başardılar, yeni makineleri tanıtıyorlar 
Geçmişte zirai makineleri önemli ihracat unsurları arasında yer alıyordu 

ancak sonra Çek üreticileri birçok piyasadan uluslarası rakipleri iteledi. 

Buna rağmen bu sofi stike imalat Çek fabrikalardan tamamen yok olmadı 

ve bugün yine öne çıkıyor. Firmalar talepleri daha çabuk karılıyorlar, yeni 

modelleri ve işleme kalitesi ile geliyorlar ve rakip fi yatları yanında 

uluslararası ticarette de kaybolmuyorlar. 
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Dış ticaretin gelişimi –ormancılık ve zirai makinelerin imalatı (v mil. CZK)
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da yer aldı. Çek Cumhuriyetinde düzenlenen tüm fuarların arasında 
TECHAGRO en başarılı olanıdır. 2014 yılında fuarın 83 bin metrekare-
sine 743 sergileyen yer aldı ve 120 bin ziyaretçı ise fuarı ziyaret etti. 

ALANIN GÜÇLÜ YANLARI, TRENDLER VE BEKLENTİLER
Tarım makineciliğimizin avantajı imalat fi rmaların yapısıdır: çoğun-
lukla köük veya orta ölçekteki kurum söz konusudur ve bunlar talep-
lerine kolayca cevap verebilecek, seri üretimde de makinelri müşteri-
nin taleplerine ve isteklerine bağlı olarak hazırlamaları mümkün. 
Bir sonraki dönem için güvenilir bir öngörü belirtmek çok komplike-
dir. Kriz sadece siparış ve imalatın düşüşünde belli olmadı, bu aynı 
zamanda ekonomik öngörülerin krizidir. Elbette bir canlanma söz 

konusu olabilir ama düşüş de gelebilir. Çek 
ekonomisi küçük ve açıktır, oldukça ihracata 
bağlıdır. Doğal olarak son birkaç yılın gelişimi 
tekrarlanması bankalardan ziraatçilerin yeniden 
yatırım yapma ilgisinin arttığını ve mekanizs-
yonun alımlarında pozitif trendin devam eden 
tempoda olması bizleri mutlu ederdi. 
Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde 
tarım, siyasi kararlara oldukça önemli düzeyde 
bağlı bir sektördür. Yerel kararlardan örneğin 
‘‘yeşil yakıtın‘‘ iptalı veya onaylama kararı ya 
da dingin şaraplarına vergi konulma kararı. 
Düzenli rekabeti mevcut yasalara sayesinde 
ziraatçıların çok fazla bağlı oldukları satış zinci-
lerlerin politikası çok etkiliyor. AB üye ülkeleri 
ayıran tartışmalı soru konuları zirai politikayi 
birlikte fi nanse etmek ki dengesiz ve adaletsiz 
müdahale ve hibeleri ile serbest rekabete zarar 
vermekle birlikte yüzlerce ziratçiyi et, tahıl, 
süt, sebze meyve imalatı ve iş motivasyonu 
azaltmaktadır. Farklı yaklaşımlar yüzünden 
Ortak zirai politikasına ait araçların tam hacmı-
nı düşüren değişklikleri uygulamak ne derece 
başarılı olunur bilinmez. 

Dušan Benža

A.ZeT Zirai ve Ormancılık Teknolojileri Derneği 

Sekreteryası Müdürü  

www.zetis.cz

Hidrolik sistemlerin ve motorlu araçlarda hidrolik 
devre teçhizatlarının tasarım, üretim, satış ve servisi

�  Hidrolik dişli pompa
�  Hidrolik dişli motor
�  Debi ayırıcılar
�  Havacılık teknolojileri tasarım, 

üretim, satış ve servisi

Jihostroj şu standartlara göre sertifika taşımaktadır: 
ISO 9001:2000, ISO 14001, ISO 9001:2003, NADCAP, 
AS 9100,  EASA 21 ve EASA 145.

Jihostroj, a.s.  Budejovicka 148, Velesin, Çek Cumhuriyeti

www.jihostroj.com



PONTEX Ltd., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, Çek Cumhuriyeti, tel.:  +420 244 096 735, +420 244 462 231, e-mail: pontex@pontex.cz

Kalite sistemi sertifi kasyonu ČSN EN ISO 9001:2009 göre yapılmıştır

Çek Cumhuriyeti, Prag’da mukim PONTEXCon-
sulting Engineers Ltd şirketi Çekoslovakya‘da 
ve yurdışında uzun süreli tercübeye sahip 
Pragoprojekt devlet şirketin mühendisleri ta-
rafından 1991 yılında kurulmuştur. Şirketin 
ana faaliyetleri her tipteki köprü tasarlama ile 
bağlantılıdır: betonarme köprüler, öngerilmeli 
beton köprüleri, çelik ve çelik-beton köprüler, 
yaya köprüleri, köprülerin yeninde yapılanması 

ve güçlendirilmesi.  PONTEX projelerin tam ha-
zırlığını ve danışma hizmetleri  (gerçekleştire-
bilirlik incelemeleri, inşaat izinleri projeleri ve 
yatırımcılar için ihale dokümantasyonu, inşaat 
fi rmaları için uygulama projeleri , inşaatların 
teknik denetimi ve izleme, inşaat yapıların 
teşhisi) sunmaktadır.  2010 yılından itibaren 
modern Avrupa normlarına göre köprü tasar-
lıyoruz ancak diğer uluslarası tüzüklere göre 

tasarımlar konusunda da tecrübeliyiz.  Asıl 
vurgulama daima yüksek teknik düzey, kali-
tenin sağlanmasına, eğitimi alan personelin 
şahsi yükümlülüğü ve müşteriler ile uzun sü-
reli iyi ilişkilere yapılır. Yurtdışı tecrübelerimiz 
ve referanslarımız arasında bulunan ülkeler: 
Almanya, Avusturya, Ingiltere, Holanda, Slo-
vakya, Polonya, Orta Doğu, Malezya, Tayvan, 
Azerbaycan, Ukrayna ve Rusya.

ŞİRKET PROFİLİ

� KÖPRÜLER VE YAYA KÖPRÜLERI  �  KARAYOLU, OTOYOL, YEREL ULAŞTIRMA 

  �  YAPILARIN DİYAGNOSTİK ARAŞTIRMALARI  �  ELEKTRO YAPILAR 

  �  MÜHENDİSLİK YAPILARI  �  YAPISAL INŞAAT KÖNSTRÜKSİYONU 

  �  İNŞAATLARIN TEMELİ  �  TEKNİK DENETİM VE İNŞAATLARIN TEFTİŞİ

  �  YÜK TESTLERİ  �  KÖPRÜLERE TEMEL VE OLAĞANDIŞI İNCELEMESİ 

PROJE, MÜHENDİSLİK, DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ

VE İNŞAAT ALANINDA TEŞHİS

www.pontex.cz
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riyel kabiliyetini uzun süre boyunca 
muhafaza etmektedirler. 
Bu kaplamanın diğer klasik dezen-

fektanlara nazaran büyük avantaji ise uzun 
süren etkisi. Uygulanmış dezenfektan sölüsyon 
saatlerce etki ederken kaplamanın etkisi ise 
aylar sürer. Liberec bilimadamları bu şekilde 
medikal kurumlarda enfeksiyonların yayılma 
tehlikesini azaltmış olacaklar. 
Şu anda güncel olarak tekstil materyallere uy-
gulama yapılmakta ve etkileri gerçek medikal 
ortamda test edilecek olup diğer testler de 
yapılmaktadır. 
Çek patent yayınlandıktan sonra bu uygala-
maya bir kaç fi rma ilgi gösterdi. Kendi fi rma-
ların ürünlerinde uygulamayı kullanmaya ilgi 
gösteren bir çok fi rma ile işbirliği yapılmakta-
dır. Ayrıca gerçek şartlarda test edilen ve uzun 
süreli etkisi test edildiği birkaç hastane ile kar-
şılıklı işbirliği yapılmaktadır. Yurdışı fi rmaları 
(Almanya, İngiltere) de ilgi göstermiştir. 

Jaroslava Kočárková

Liberec Teknik Üniversitesi

www.tul.cz

Liberec Teknik Üniversitesi bilimadamlarının hesabına nanomateryal-

leri araştırma alanından bir başarı daha eklendi. Uzun süreli şekilde 

bakterileri, virüsleri ve mantarları yok eden özel bir kaplama geliştir-

diler. Kaplama etkili bir biçimde HİV virüsünü da yok etmektedir.

Kaplama çözelti halinde sürülmekte. Sentez patent ile korunmakta-
dır, hem Çek hem de Dünya patentine sahip. Kaplama steril ortamı-
na önem verilen her yerde kullanılır. Çeşitli materyallerde kullanmak 
mümkün (yer döşemeleri, duvarlar, cam, plastikler, metaller, tekstil 
materyalleri) Hastane kurumlarında özellikle yoğun bakım üniteleri-
ne, ameliyathaneleri, neonatoloji üniteleri ve benzerleri yani ameli-
yattan sonra bağışıklığı düşük olan hastaların olduğu alanlarda kul-
lanılır. “Ortalama 100-300 nanometre kalınlığında olan antibakteriyel 
nano kaplamaları çeşitli yüzey tiplerine kovalent bağ ile sabitlemek 
mümkün. Biri onu mekanik şekilde ortadan kaldırmadığı sürece bağ 
sıkı ve sabit kalıyor. Uygulanan çözelti temizleme, yıkama ve diğer 
rutin bakımına dayanıklıdır. Mesela tekstil ürünlerine uygulandıktan 
sonra etkisini kaybetmeden 50 yıkamaya kadar dayanıklıdır,“ ifade 
etti tıp uygulamaları ekibinin şefi  Irena Lovětínská Šlamborová.
Nano kaplamaları, iki parçası da kovalent bağı (anorganik kısım 
– silikon dioksit ve organik kısım – polimetil metakrilat) ile bribir-
lerine bağlanmış hibrid organik- anorganik polimerden yaratılmış. 
Anorganik kısımda iyon bağlar vasıtası ile gümüş, bakır ve çinko 
katyonları sabitlenir. Hücre duvarından bakteri veya virisün içerisi-
ne goril anında DNA’ya tepki verip ve hücreyi öldüren aktif bileşen 
gümüş katyonlarıdir. Çinko ve bakır katyonları gümüş katyonu ile 
karşılıklı birbirlerini destekleyip nano kaplamanın yüksek antibakte-

Virüsleri yok eden
antibakteriyel nano kaplama 
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Uygun fi yatlı uluslararası düzeyde hizmetler, emniyet, yüksek standartlar. 

Butün bunları Çek Cumhuriyeti hem kongre hem de motivasyon turizm 

alanında sunabilmektedir. Tüm Çek Cumhuriyetindeki hoş tarihi alanlarda 

bulunan modern kongre merkezleri ve lüks oteller gittikçe çok daha fazla 

dünyanin tüm MICE aktivite organizatörlerine kaliteli alan sunmaktadır. 

İster Prag ister küçük bir Çek kenti seçin her yerde tarihi yerlerin kulislerinde, 

kaplıca ve golf alanları yakınında Sizlere en iyi komfor sunulacaktır. 

Çek Cumhuriyeti uzun süredir kongre turiz-
mi için en uygun otuz ülkelerin arasında yer 
almaktadır hatta Prag en sevilen onbeş şehirlerin 
arasındadır. CzechTourism acentası Çek Cum-
huriyetine mümkün olduğunca çok kongrenin 
yapılması ve sunulan hizmetlerinin en kalitelisin-
den olması için uzun süredir çaba göstermekte. 
Bundan dolayı 2010 yılında Çek Turizm Merkezi 
– CzechTourism doğdu ki yerel ve yurt dışı 
piyasasında Çek Cumhuriyetini ideal turistik 
destinasyon olarak tanıtmaktadır ve sadece 
MICE aktivitelerin tanıtılmasına yönelik ayrı bir 
birim olan Czech Convention Bureau mevcut. 

CZECH CONVENTION BUREAU
İster kongre, konferans ister şirket toplantısı veya 
motivasyon seyahati olsun herhangi bir MICE 
aktivitenin düzenlenmesi düzgün bir planlama 
ve profesyonel organizasyona ihtiyaç duyar. Ha-
zırlık ve diğer işlerle müşterilere Çek Cumhuri-
yetindeki kongre ve motivasyon turizmin ulusla-
rarası platformu olan Czech Convention Bureau 
yardım eder. Asıl amacı Çek Cumhuriyetinin 
kongre ve motivasyon destinasyonu olarak tanı-
tılması ve yurtdışı ortak ve potansiyel müşterilere 
karşı marketing ve ticari aktivitelerin tam efektif 
koordinasyonu sağlaması. Czech Convention 
Bureau aynı zamanda tek tek bölgesel kongre 

ofi sleri himayesi altında tutmakta, Çek Cumhuriyetinin tüm bölgelerin 
tanıtımlarını birleştirmekte ve bu şekilde Çek Cumhuriyetinin sunduğu 
tüm kongre potansiyonelin kullanılmasına yardımcı olmaktadır. Şu 
anda projeye 12 bölgesel acenta – convention bureaux dahil. 
Fuar, basın ve tanıtım gezisi, workshop, road showlara katılım dışında 
Czech Convention Bureau Çek Cumhuriyetine MICE aktivite düzen-
lemeye ilgi gösterenlere ücretsiz bilgilendirme, danışma ve istişare 
faaliyetlerine de yönelmektedir. Çek Cumhuriyetinde herhangi bir MICE 
aktivitesini düzenlemeyi planlayan herkes için ana iletişim aracı olmak-
tadır, organizatörlerin ve kendi müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda ek 
hizmetlerin geniş yelpazesini sunmaktadır. İlgilenlere Czech Convention 
Bureau aktivite planlama, yer gösterme ve görme, sosyal aktivite hazır-
lıkları ve uygun ortak seçimi konusunda da yardımcı olabilmektedir.  
Bunun dışında Czech Convention Bureau ‘‘Adaylık kampanyaları‘‘ adlı 
projesi çerçevesinde CzechTourism’in yerel PCO (Professional Congress 
Organizer) ve DMC için ana ortakları olmuş ve aktif şekilde Çek Cumhu-
riyetine mümkün olduğu kadar en yüksek kongre sayısını elde etmeye 
çalışıyor. Bunların dışında Czech Convention Bureau Çek Cumhuriyeti 
için Çek Cumhuriyetinin tarihinde en uzun süren kongreyi elde etmiş du-
rumda – IUGG (Uluslararası jeodezi ve jeofi zik birliği) kongresi Prag’da, 
Haziran ve Temmuz 2015 yılında 11 gün boyunca gerçekleşecektır. 

İletişim

Česká centrála cestovního ruchu (Czech Convention Bureau), CzechTourism

Vinohradská 46, 120 41 Praha 2

Telefon: +420 221 580 111

E-posta: czechconvention@czechtourism.com

www.czechconvention.com Fo
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Çek Cumhuriyeti – ideal kongre
ve motivasyon destinasyonu



35Ç e k  C u m h u r i y e t i  –  T i c a r i  o r t a ğ ı n ı z

1.  A limousine will drive you to the airport or back home free of charge

2.  We will arrange your check-in, including luggage

3.  A private, luxurious lounge with all-inclusive refreshments will be reserved for you

4.  A limousine will take you all the way to the aircraft

5.  Once you try our services, you will not want to fly any other way
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ÇEK CUMHURİYETİ SANAYI BİRLİĞİ   

Değerleri yaratanların temsilcisi

Büyük ölçüde sanayi ve ulaştırmayı temsil eden Çek 

Cumhuriyeti‘nin en büyük işveren birliğidir. 800 binden fazla 

çalışana istihdam yaratan 28 kol birliği ve toplamda 1600 üye 

fi rmaları birleştirmekte. 

Üyelerinin ortak çıkarları savunmak, girişim için optimal şartları 

yaratma hedefi  ile hükümetin ekonomi ve sosyal siyaseti 

etkilemek, ki girişim etik kurallarına riayet edilirken üyelerimizin 

rekabet edebilme olanakları yükseltilmesi ve Çek toplumun 

uzun süreli refahı elde turmak görevidir. 

Kamu maliyesi, faal ve ucuz kamu idaresi, motivasyonel ve basit 

vergiler, araştırma, en üsüt düzeyde gelişim ve yenilenme, 

modern eğitim, esnek iş piyasası, ulaştırma ve altyapı geliştirme, 

etkili ihracat desteklemesi, emniyetli, güvenilir ve ulaşılabilir 

enerji ve yaşam çevresi konusunda sürdürülebilir koruma 

öncelikleri arasındadır.

Kanuni sorunları ile ilgili kanaatları belirtmekte ve savunmakta. 

Hükümet, işverenler ve birimlerinin temel siyasi, ekonomik ve 

sosyal temaları hakkında görüşme platformu olan Ekonomik ve 

Sosyal Anlaşma Konseyi’nde üyelerin çıkarlarını savunup 

koordine etmektedir.

İş heyetleri, konferans, iki tarafl ı ve çok tarafl ı görüşmeleri ve 

üyelerinin fuar, sergi ve profesyonel seminerlere katılım şekli ile 

Çek ve dış sübjelerinin arasında ticari ekonomik ilişikileri 

bağlama işlerini organize ederek sağlamaktadır.

Özellikle Avrupa Girişimcilik Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE) 

üyesi olarak ve OECD (BIAC) Sanayi ve Ticaret İstişare Komitesi 

çerçevesinde Avrupa ve uluslararası organizasyonlarında Çek 

Cumhuriyeti işveren ve girişimci çıkarlarını förmüle etmekte ve 

savunmaktadır. Anlaşmalara dayanarak yurtdışındaki ortak 

sanayi birlikleri, ticaret odalari ve diğer ekonomik enstitütüleri 

ile aktif bir şekilde işbirliği yapmaktadır. 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Freyova 948/11, 190 00 Praha 9

Telefon: +420 225 279 111

E-posta: spcr@spcr.cz

 l Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ulaştırma Birliği ve ilgili birlikler ile  

   ilgili daha fazla bilgi: www.spcr.cz web adresinde bulabilirsiniz.  l  

ÇEK EKONOMİ ODASI 

Çek Ekonomi Odası yasa gereği girişimci kamunun menfaatlarını 

teşvik etmekte ve korumakta, ihtiyaçlarını sağlayıp, gelişimlerini 

desteklemektedir. Ülke çapında bölgesel odalar, birlikler, meslek 

ve tüccar derneklerinden oluşmaktadır. Üyelerin geniş skalası 

uluslararası destekçi faaliyet ve programlar dahil olmak üzere 

spesifi k hizmetleri kullanabilmekte.  

Üyelik mecburiyeti olmamasına rağmen Çek Ticaret Odası, 

üyelerine ve üye olmayanlara Avrupa Birliği ülkeleri ticaret 

odalarının standartları ile örtüşen hizmetleri vermektedir:

l  Firmaların uluslararası ve ikili temas faaliyetlerinin organizas-

yonları (outgoing a incoming heyetleri)

l  Çek Cumhuriyeti devlet erkanının yurdışı resmi ziyaretlerinde 

eşlik edecek ticari heyetlerin organizasyonu 

l  Yurtdışı fuar ve sergilerde Çek Cumhuriyeti’nin resmi katılımı 

fırsatı ile girişimcilerin ziyaret misyonları

l  küçük ve orta büyüklükteki Çek fi rmaları için dış yatırımcı 

misyonu

l  iş alanı ve bölgelere yönelik seminer, workshop, iş forumları ve 

buna benzer faaliyetlerin organizasyonu 

l  Avrupa Birliği program ve faaliyetlerine katılım

l  Çek Cumhuriyeti ve yurtdışında ticari ortakları arama, dış 

ticaret alanında danışmanlık 

l  dış piyasalara girerken aktif destek

l  ihracat serfi kasyonu sağlama

l  yurtdışı piyasa analizleri

l  Odanın web sayfalarında yabancı şirketlerinin teklif ve 

taleplerinin yayınlanması 

Hospodářská komora České republiky 

Freyova 27, 190 00 Praha 9

Telefon: +420 266 721 300

E-posta: office@komora.cz

 l Daha fazlası: www.komora.cz l  

Kuruluşlar kendini tanıtıyor
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ÇEK-TÜRK MÜŞTEREK TİCARET ODASI

Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası, Türkiye Cumhuriyeti ile ticari 

ilişkileri geliştirmek amacıyla Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’nın izniyle 2006 yılında kurulmuş kar amacı gütmeyen bir 

kuruluştur. Misyonumuz iki ülke arasındaki ticaretin artırılması için 

yerel işletmelere destek olmaktır.

Rolümüz ve Görevimiz

l  Türk-Çek iş dünyasının canlandırılması,

l  Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine 

katkıda bulunmak,

l  Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında sıkıntıların yaşandığı 

dönemlerde Türk-Çek iş dünyasının sözcüsü olmaktır. 

Çek-Türk Ticaret Odasının Türk Firmalari İçin Hizmetleri

l  Ürünlerin pazara satışı 

l  Satış Danışmanlığı

l  İş Gezisi

l  Fuar Asistanlığı

l  Şirket Kurmak ve Geliştirmek

l  Vize & Çalışma / Oturma İzni

Aramıza Neden Katılmalısınız?

l  Bizler, iş odaklı çalışan profesyonelleriz.

l  Sizlere kapsamlı servisler sunuyoruz.

l  Sizlere yeni piyasalarla ilgili olarak yardımcı oluyoruz.

l  Hem Çek Cumhuriyeti (Prag) ve hem de Türkiye Cumhuriyeti‘nde 

(İstanbul) ofi slerimiz bulunmaktadır.

Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası; iş dünyasına geniş yelpazede 

kaliteli hizmet sunma anlayışı ve ticari iş birliği ağını geliştirmek için 

Prag merkez bürosu ve İstanbul şube olmak üzere iki farklı noktada 

faaliyetlerine devam etmektedir. Yeni pazarlara girerken size 

yardımcı olmaktan büyük memnuniyet duyacağız.

Česko-turecká smíšená obchodní komora

Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Telefon: +420 221 506 300

İstanbul İletişim Bürosu

İnönü Cd. No: 19/9-11

Gümüşsuyu Taksim, İstanbul,

Türkiye Cumhuriyeti

Telefon: +90 212 244 84 94

E-posta: komora@ctsok.eu

 l Daha fazla bilgi için: www.ctsok.eu l  

ÇEK CUMHURİYETİ ULUSLARARASI TİCARET 
ODASI

Uluslararası Ticaret Odası – ICC 1919 yılında Paris’te kurulmuş-

tur. Görevi, dünya ticaretinin deteklenmesi. Bugün 120 ülkeden 

binlerce fi rma ve birlik içermektedir. Çek Cumhuriyeti ICC 12 

yıldan uzun süredir hizmetlerini sunmaktadır. 

Prestij – ICC’nin ulusal komiteleri vasıtası ile girişimciler ilgilerini, 

görüş açılarını ve fi kirlerini İCC’nin de danışma statüsü en üst 

düzeyde olan Birleşmiş Milletler, AB, DTÖ, OECD dahil olmak üzere 

en üst düzeydeki organ, enstitüler ve hükümetlere iletebiliyorlar.

 

Kurallar – ICC uluslararası ticaretin bu kurallara göre yapıldığı 

kuralları yaratmada sarsılmaz bir yetkiye sahip. Kurallar günük 

ilişkilerde kullanılmakta ve tüm dünyadaki uluslararası ticaretin 

ayrılmaz parçası olmuştur. Mesela Incoterms® 2010, banka 

deneyimleri kuralları, örnek uluslararası sözleşmeleri.

Ortaklık – ICC çok geniş hizmet yelpazesini sunmakta, aralarında 

Paris İCC Tahkim Divan çerçevesinde yapılan tahkim duruşmaların 

yapılması da dahil. Bundan başka eğitim faaliyetleri düzenlemek-

te, danışma hizmetleri sağlamakta ve yurtdışı ortakları ile buluşma 

için alanlarını yaratatmaktadır.

Bölgesel toplantılar – bu faaliyetlerin amacı Çek diplomasisini 

desteklemek, Çek ihratcaçılara ticari ve yatırım fırsatları tanıtmak, 

Çek ithalatı çeşitlendirmede yardımcı olmak ve yararlı ticari 

temasları sağlamak.

Uzmanlık kursları – uluslararası ticaret yapma ile ilgili temalar 

özellikle: Incoterms® 2010, banka garantileri ve URDG 758, 

dokümanter kredi ve Standby, uluslararası satış sözleşmesi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ile ICC ČR “Çek 

Cumhuriyeti’nin rekabet edebilirliği stratejisi ve 2012–2020 

dönemleri için Çek Cumhuriyeti ihracat stratejileri“ belgesini 

yaratmıştır.

Mezinárodní obchodní komora Česká republika

Thunovská 12, 118 00 Praha 1-Malá Strana

Telefon: +420 603 188 026

E-posta: icc@icc-cr.cz

 
 l Daha fazla bilgi için: www.icc-cr.cz l  



EXPLOSIA A.S. PATLAYICI, BARUT VE ENERJİ 
MALZEMELERİNİN SİVİL VE ASKERİ KULLANIM 
UYGULAMALARI ALANINDA ETKİN BİR ÜRETİM 

VE TİCARET ŞİRKETİDİR. 

Explosia a.s., Çek Cumhuriyeti piyasasının 
patlayıcı ve barut sektöründe lider fi rma 
konumunda olup, gerek AB ülkelerine, gerek 

AB dışı ülkelere önemli bir ihracatçıdır. 
Firma 1920 yılında kuruldu, 2010 yılında 

90. yıldönümünü kutluyor.

YÜKSEK KALİTELİ PATLAYICI MADDELER SUNUYORUZ:
� PERMON DAP � PERMON � EMSIT
� OSTRAVIT � PERUNIT � SEMTEX
� SLAVIT � INFERNIT � STARTLINE 

� PERMONEX � VESUVIT

LOVEX markası altında el silahları, tüfekler ve 

av tüfekleri için birçok farklı tipte yüksek kaliteli 

tek ve çok bileşenli barut üretmekteyiz.

TÜM ÜRÜNLERİMİZİ MÜŞTERİLERİMİZİN TALEPLERİ 
DOĞRULTUSUNDA GÜVENİLİR BİR ŞEKİLDE TEDARİK 

ETMEKTEYİZ. 

Explosia a.s., Semtín 107, 530 50 Pardubice 

Çek Cumhuriyeti

www.explosia.cz

Sanayi Patlayıcıları Bölümü
Tel.: + 420 466 825 331

E-posta: explosives@explosia.cz

Fax: +420 466 822 939

Cephane Bölümü
Tel.: + 420 466 824 649

E-posta: propellants@explosia.cz

Fax: +420 466 822 943

İMALAT * GELİŞTİRME * İNŞAATLARİN
statik sabitleştirme birimlerin montajı

sarmal şekilli krank kolu ve 
duvar güçlendirme kıskacı

mevcut inşaatlardaki temel-
lerin taşınabilmesini güçlen-
diren sarmal şekilli mikro-
pilotlar 

statik sorunları giderme 
ve depreme karşı bina em-
niyetini artırma konusunda 
danışmanlık (antisismik)

statical@statical.eu
www.statical.eu
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Ürünleri:
•  Kapsamlı boru sistem desteği: tasarım, tedarik, ön üretim ve kurulum 
•  Boru tesisatı bileşenleri üretimi: dirsek, fi ttingler, buhar fi ltreleri ...
•  Mühendislik: detaylı tasarım, hesaplamalar ve boru tesisatı 

danışmanlığı, valfl er ve boru destek sistemi
•  Kurulum ve servis hizmetleri

Enerji dalı için boru hatı sistemleri

Komořanská 326/63, 143 14 Praha 4-Modřany
Firma Yetkilisi: Mr. Přemysl Anděl, Email: p.andel@modrany.cz

Tel.: +420 296 781 595, Mobil: +420 602 658 456

www.modrany.cz

I.B.C. Praha spol. s.r.o.
Karlštejnská 9, 252 25 Jinočany, Çek Cumhuriyeti 

tel.: +420 251 006 112  |  E-posta: ibcpraha@ibcpraha.cz  |  www.ibcpraha.cz

�  Küresel vanalar - yüzen küre veya yüzen sitli

DN 6 - 1400, PN 6 - 400 / NPS 1/8“ – 56“, CLASS 150 – 2500 Lbs

Kullanım ısıları: -196°C ~ 550°C

�  Sürgülü vanalar ve geri akış vanaları
DN 6 - 1000, PN 6 ~ 400 / NPS 1/8“ – 40“, CLASS 150 – 2500 Lbs

Kullanım ısıları: -196°C ~ 550°C

�  Kapama vanaları
DN 6 - 400, PN 16 - 400 / NPS 1/8“ – 16“, CLASS 150 – 2500 Lbs

Kullanım ısıları: -196°C ~ 550°C

�  Kelebek vanalara - merkezli, eksantrik, 2x eksantrik, 3x eksantrik

DN 40 - 2000, PN 16 - 100 / NPS 1 ½“ – 80“, CLASS 150 – 600 Lbs

Kullanım ısıları: -196°C ~ 550°C

�  Özel vanalar
Kontrol, kapama, emniyet ve geri akış vanaları, değişken vanalar,

sürgüler - özel müşteri ihtiyaçlarına göre tasarım ve üretim.

Enerji sektöründe, ısı tesislerinde, petrol ve gaz işleme tesislerinde, kimya sanayi ve diğer sanayi 

alanlarında kullanılmak üzere özel tasarlanmış endüstriyel vanaların sertifikalı üretici ve tedarikçisi.

Vanalar EN, DIN, API, GOST ve BS standartlarına göre tasarlanır, üretilir ve test edilir.
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ÇEK CUMHURİYETİ İŞVEREN VE GİRİŞİM 
BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU

Çek Cumhuriyeti İşveren ve Girişim Birlikleri Konfederasyonu 

(KZPS) tebaa birleşmeleri hakkındaki 83/90 Sb., sayılı kanuna 

dayanarak kurulan, açık bağımsız bir birliktir. İnşaat, tekstil 

sanayisi, küçük ve orta büyüklükte girişim, kooperatif, ziraat, 

maden ve akaryakıt sanayisi, ağaç işelri sanayisi, eğitim, sağlık, 

kültür ve sosala hizmetler alanından yedi temsilci işveren birliği 

birleştirmektedir. 982 000 çalışanları ile birlikte 23 000 fazla üye 

sübjeleri temsil etmekte ve yasalar ve diğer konularda üyelerinin 

specifi k menfaatlerinin desteklemekte. 

Konfederasyon üyelerinin girişim ve işveren ortak menfaatleri 

düzenlenmekte ve ilgili devlet organlarının, diğer işveren organi-

zasyonları ve birimleri ve özellikle Çek hükümeti ile müzakerelerinin 

çeşitli şekilleri ile etkileşimlerinde bağlantıları sağlamakta.  

Konfederasyon üyeliği serbesttir. Konfederasyonun üye organizas-

yonları birer şirketler değil, sadece işveren dernekleri ve birlikleridir

Çek Cumhuriyeti İşveren ve Girişim Birlikleri Konfederasyonu 

üyeleri:

Tekstil- Giyim- Deri Sanayi Birliği (ATOK), Çek ve Moravya 

Kooperatifl eri Birliği, Çek Cumhuriyeti Girişimci ve Tüccar Birliği, 

Çek Cumhuriyeti İnşaat Girişimcileri Birliği, Çek Cumhuriyeti 

İşveren Birliklerin Derneği, Maden ve Akaraykıt Sanayi İşveren 

Birliği, Çek Cumhuriyeti Zirai Birliği.

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1

Telefon: +420 222 324 985

E-posta: kzps@kzps.cz

 
 l Daha fazla bilgi için: www.kzps.cz l  

CZECHİNVEST-GİRİŞİM VE YATIRIM 
DESTEKLEME AJANSI 

CzechInvest ajansın vizyonu: 

“Çek Cumhuriyeti – Avrupa Birliği ülkelerinden en çok 

rekabet edebilen ülke“

CzechInvest, girişimi ve yatırımı destekleme ajansı, küçük ve orta 

büyüklükteki şirketlerin desteği, girişim altyapısı ve yenilikleri 

vasıtası ile Çek ekonomisinin rekabet etme unsurunu artırma 

hedefi  olan ve Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 

bağlı kısmi bütçeli devlet kuruluşudur. Üretim, stratejik hizmetler 

ve teknolojik merkezleri alanından yabancı yatırmcıları Çek 

Cumhuriyetine çekmeye çalışmakta ve Çek şirketleri büyüme 

konusunda desetklemektedir.     

Devlet, girişimçiler ve Avrupa Birliği arasındaki iletişimi kolaylaştır-

ma çerçevesinde CzechInvest hem Avrupa Birliği olanaklarından 

hem de devlet bütçeşinden tüm girişim destekleme alanını 

karşılamaktadır. 

CzechInvest Çek Cumhuriyetini yurtdışında yatırım açısından 

cazip bir bölge olarak tanıtmakta ve üst yönetim birimlerine 

yatırım talepleri sunabilen ayrıcalıklı bir organizasyondur. Anı 

zamanda çok ulusal şirket zincilerine girmek isteyen Çek fi rmaları 

da destklemektedir. 

Kendi hizmetleri ve gelişim programları vasıtası ile CzechInvest 

yerel fi rmaların, Çek ve yurtdışı yatırımcıların ve tüm girişimcilik 

ortamın gelişimine katkıda bulunuyor.  

Tüm hizmetler ücretsizdir. 

 

CzechInvest

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Telefon: +420 296 342 579

E-posta: fdi@czechinvest.org

l CzechInvest hakkında daha fazla bilgi için:  

   www.czechinvest.org l  
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ÇEK TİCARETİ DESTEKLEME 
AJANSI/CZECHTRADE

ULUSLARARASI TİCARETİNİZİ KALKINDIRIR/ 
DEVELOP YOUR INTERNATIONAL BUSINESS 

Devlet proexport ajansı CzechTrade, Çek Cumhuriyeti Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan kısmi bütçeli bir kuruluştur. Çek 

ve yabancı girişim sübjeleri arasında uluslararası ticaret ve karşılıklı 

işbirliğini geliştirmek ajansın temel hedefl erinden bir tanesidir. 

Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yurdışı ağı işbirliği ile 

profesyonel ekibimiz size vasıtası ile Çek Cumhuriyetinde uygun bir 

sağlayıcı veya ticari ortak bulabileceğiniz geniş hizmet yelpazesini 

sunmaktadır. Çek fi maları, son derece kaliteli ürünleri, teknolojileri 

ve hizmetleri olan güvenilir ortak ve sağlayıcı olarak nam saldı. 

On-line hizmetler

Çek Ticari Ortak Arama /Czech Business Partner Search

Talebinizi belirtebileceğiniz on-line formun olduğu web sayfasıdır. 

CzechTrade uzmanlar ekibi talebinize göre Çek Cumhuriyeti’nden mal 

ve hizmet sağlayıcıların iletişim bilgilerini bulmakta yardımcı olacaktır. 

Çek İhracatçıların Kataloğu 

Katalog Çek Cumhuriyeti’nde potansiyel ticari ortak bulabileceği-

niz Çek ihracatçıların resmi on-line veritabanıdır. Katalog 13 dilde 

olup http://exporters.czechtrade.cz adresinden ulaşılabilir. 

BusinessInfo.cz Portalı www.businessinfo.cz

Çek Cumhuriyeti’ndeki ticari faaliyetleri için bilgi, yardım veya temas 

bilgileri arayan yabancı girişimcilerin resmi sayfası. Portal dili – İngilizce. 

Diğer dillere çeviri Google translator uygulaması vasıtasıyla mümkün. 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Merkezi

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2, Çek Cumhuriyeti

Yeşil Hat: +420 224 907 820

E-posta: info@czechtrade.cz

Türkiye iletişim bilgileri

İstanbul Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilciliği (CT)

Abdi Ipekci Cad. 71

Çek Başkonsolosluk Binası Maçka

34 367 Istanbul, Türkiye

Telefon: +90 212 219 98 47

Mobil: +90 545 791 04 11

E-posta: michal.kosco@czechtrade.cz 

www.czechtrade.com.tr 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Logosu 

Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yurdışı ağı şunları 

sunmaktadır:

l  Kalifi yeli Çek sağlayıcılarının tanıtımı,

l  Çek Cumhuriyeti’nden outsourcing için yardım,

l  Çek fi rmaları ile ticari görüşmelerin organizasyonunu,

l  Uluslararası fuarlarda Çek fi rmaların tanıtımı,

l  Çek Cumhuriyeti’ndeki girişimcilik hakkındaki bilgileri,

l  Yatırım projelerinin gerçekleşmelerinde yarıdm,

l  Devletin yatırım yardımına aracılık,

l  AfterCare – Çek Cumhuriyetinde çoktan faal olan yabancı 

yatırımcılar için hizmetler, yeniden yatırımda destek .

ticari ortaklıkların bağlanmasında Yurdışı temsilcilik hizmetleri 

etkili yardım olarak kabul edilmektdir. 

 l Daha fazla bilgi için: www.czechtrade.eu. l

ÇEK CUMHURİYETİ BÖLGESEL KALKINMA 
MERKEZİ – ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Çek Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Merkezi (CRR ČR) Avrupa 

programları için yürütme ajansıdır. Entegre İşletme Programı, 

Teknik Yardım işletme programı ve tüm sınır dışı işbirliği program-

larının Avrupa fonlarını kullanma idaresi ve kontrolü onun 

sorumluluğunda.  

Çek Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Merkezi girişimciliği 

desteklemesi için Avrupa Komisyonu tarafından kurulan ve 

yönetilen öncesinde sadece Avrupa ancak şu anda dünya 

çapındaki en büyük ağın (Dünyanın 50’den fazla ülkede 600 üye) 

üyesi Enterprise Europe Network (EEN) ağın merkezlerinden 

birine ev sahipliğini yapmaktadır. Çek Cumhuriyetinde yedi 

kentte – Prag, Brno, Plzen, Ostrava, Most, Liberec ve Pardubice- on 

bir ortaktan oluşan konsorsiyum çalışmaktadır. Tüm merkezlerde 

girişim danışma ve destekleme alanında uzun süreli tercübesine 

sahip uzmanlar çalışmaktadır.  

EEN çalışanları ticari üretim veya teknolojik işbirliği arama 

konusunda dış şirketlere yardım sunmakta, fi rma veritabanların-

dan araştırma, Çek Cumhuriyetindeki girişim ortamı hakkında 

bilgi, Çek Cumhuriyetinde nasıl şirket kurulur bilgilerini, Çek ve 

Avrupa yasaları hakkında bilgi, Çek Cumhuriyetinde vergi 

konusunda ve de Avrupa ya da ulusal fi nansman kaynakları 

konusunda bilgi sağlıyorlar. Önemli fuarlar sırasında EEN ağı 

tarafından organize edilen uluslararası ticari görüşmeler tüm 

girişimcileri arasında çok popülerdir, örneğin Çek Cumhuriyetin-

de Brno Uluslararası Makine Fuarı (MSV) veya Prag’daki 

CzechBus Fuarı. 

Centrum pro regionální rozvoj ČR – Enterprise Europe Network 

Vinohradská 46, 120 00 Praha 2

Telefon: +420 234 006 232

E-posta: een@crr.cz 

 l Daha fazlası:  www.crr.cz, www.een.cz adreslerindedir l  



SIGMA GROUP a.s., Jana Sigmunda 79, 78350 Lutín, Çek Cumhuriyeti

tel.: +420 585 652 080, e-mail: export@sigma.cz

Sertifi kasyon EN ISO 9001:2008, 

EN ISO 14001:2007, EN ISO 18001:2007

www.sigma.czSIGMA GROUP a.s.

Türkiye’deki en önemli referanslar: Orhaneli santrali, SOMA santrali

�  1868 yılı itibariyle süregelen gelenekli şirket

�  termik ve de nükleer santraller için pompa (dağıtım pompa-

sı, soğutma pompası, yoğuşum pompası vs.) üretimi

�  büyük sulama projeleri için pompa üreticisi

�  şirket hem parça pompa temini hem de teklif ve işlteme 

optimalizasyonu dahil komple yatırım üniteleri sunmaktadır  

�  tam hizmet sunumu – montaj, faaliyete açmak, servis
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ÇEK TURIZM MERKEZI – CZECHTOURISM

Çek Turizm Merkezi – CzechTourism Çek Cumhuriyetini yurt içinde 

de dünyada da cazip turistik destinasyon olarak tanıtmaktadır. 

Bölgesel yönetimlerin önde gelenleri, turistik bölgelerinin 

temsilcileri, destinasyon işletmeleri, il ve ilçeler ve de girişimci 

camia onun ortaklarıdır. Çek Cumhuriyetinin eşsiz olduğu 

konusundaki tüm aktiviteleri ile yabancı kamunun ilgisini 

uyandırmaya çabalayarak ziyaret için ilham vermeye çalışmakta-

dır. Hedefl eri, turist akışlarını devamlı artırmak ve iç turizmi 

sistematik şekilde destekleme ve geliştirme.  

Bu yılki tüm pazarlama aktiviteleri Çek Cumhuriyetini öykülerin 

ülkesi yani sadece öyküleri keşfetmekle kalmayıp kendi öykülerini 

yaşayabileceğiniz bir ülke olarak tanıtan iletişim stratejisi üzerinde 

durmakta. Başarılı sonuçlara ulaşmak için yurtdışı temsilciliklerin 

ağlarını kullanmakta, aktif bir şekilde medya ile işbirliği yapmakta 

ve büyük fuarlarda seyahat ticareti alanındaki ortaklarına 

seslenmektedir. Medya temsilcileri ve tur operatörleri için ajans 

Çek’e eğitim seyahatleri organize etmektedir. Yerel uzman kamuya 

ve medyaya systematik olarak turizm alanından yenilikleri, 

trendleri ve analizleri sağlamaktadır. 

CzechTourism ajansı Yerel Kalkınma Bakanlığı’na bağlı devlet 

kısmi bütçeli bir kuruluştur. 

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

Vinohradská 46, P.O.Box 32

120 00 Praha 2

Telefon: +420 221 580 111

E-posta: info@czechtourism.cz

 l Daha fazla bilgiye: www.czechtourism.com

    adresinden ulaşabilirsiniz l  

ÇEK MERKEZLERI

Çek Merkezleri, Çek kültürel sahnesini uluslararası sahada yerleştir-

meye çalışmaktadır. 3 kıtanın 21 metropollerinde Çek 

Cumhuriyeti’nin yararına çalışmaktadırlar. Çek Cumhuriyeti’ni 

dünyada tanıtması için Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı‘na bağlı 

bir ajanstır ve EUNIC Avrupa kültür enstitüleri birliğinin de üyesidir.  

  

Çek kültürü ve yaratıcı endüstriyi tüm alanlarda temsil etmekte-

dirler. Yurtdışı kültür enstitülerinin, uzmanlarının ve birer birer 

sanatçıların Çek kuruluşları ile işbirliği bağlayıp geliştirmektedirler.

Eğitim, bilim ve araştırmada üniversiteler, yüksek okullar ve 

araştırma enstitüleri ile işbirliği yapıp, onların işbirliğinin gelişimine 

yardımcı olmakta, yurtdışındaki Çek bilimin başarılarını tanıtmakta-

dır. Dünyadaki Çek dilinin eğitimini ve yayılmasını desteklemekte. 

Iç ekonomik ilişkileri destekleme alanında Çek Cumhuriyeti’nin 

yurtdışındaki kurumsal düzeyde de özerk düzeyde ticari alakayi 

deskteklemektedirler.   

Çek Cumhuriyeti‘ni cazip turistik destinasyonu destekleme 

alanında ortakları ile birlikte özellikle yurtdışındaki bölgesel 

tanıtımları ile uğraşmaktadırlar.   

Çek Cumhuriyeti hakkında bilgi verme alanında, yurtdışı meslekten 

olmayan ve uzman kamu, medya ve uluslararası kuruluşları için 

iletişim merkezleri vaziyetini görmektedir.  

Česká centra

Václavské nám. 816/49

110 00 Praha 1

Telefon: +420 234 668 211

E-posta: info@czech.cz

 l Daha fazla bilgiyi: www.czechcentres.cz adresinde bulabilirsiniz  l



İletişim
ÇEK CUMHURİYETİNDEKİ ADRESLER

Çek Cumhuriyeti Prag Büyükelçiliği

Velvyslanectví Turecké republiky v České republice

Na Ořechovce 69, 162 00 Praha 616
Telefon: +420 224 311 402, +420 224 311 938 
E-posta: embassy.prague@mfa.gov.tr
http://prag.be.mfa.gov.tr

Ticaret Müşavirliği

Obchodní oddělení

Telefon: +420 224 311 944 
E-posta: dtpra@iex.cz  

Fahri Konsolosluğu

Honorární konzulát Turecké republiky

ul. Hlinky 118, 603 00 Brno
Telefon: +420 532 196 635, +420 604 522 069 
E-posta: honorary-consulate@psg.cz
martin.cernousek@mfa.gov.tr  

Fahri Konsolosluğu

Honorární konzulát Turecké republiky

8. pěšího pluku 2380, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: +420 602 448 011 
E-posta: martin.pecina@mfa.gov.tr  

Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası

Česko-turecká smíšená obchodní komora

Vodičkova 710/31
110 00 Praha 1
Telefon: + 420 221 506 300
E-posta: komora@ctsok.eu
www.ctsok.eu

BAKANLIKLAR 

Dışişleri Bakanlığı

Ministerstvo zahraničních věcí

www.mzv.cz

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Ministerstvo průmyslu a obchodu

www.mpo.cz

Tarım Bakanlığı / Ministerstvo zemědělství

www.mze.cz

Ulaştırma Bakanlığı / Ministerstvo dopravy

www.mdcr.cz

Maliye Bakanlığı

Ministerstvo fi nancí

www.mfcr.cz

Bölgesel Kalkınma Bakanlığı

Ministerstvo pro místní rozvoj

www.mmr.cz

Çevre Bakanlığı

Ministerstvo životního prostředí

www.mzp.cz

Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanlığı

Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz

Sağlık Bakanlığı

Ministerstvo zdravotnictví

www.mzcr.cz

Eğitim, Gençlik ve Beden Eğitimi Bakanlığı

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.msmt.cz

Kültür Bakanlığı

Ministerstvo kultury

www.mkcr.cz

Adalet Bakanlığı

Ministerstvo spravedlnosti

www.portal.justice.cz

Savunma Bakanlığı

Ministerstvo obrany

www.army.cz

İçişleri Bakanlığı

Ministerstvo vnitra

www.mvcr.cz



“Çek Cumhuriyeti 

ve Slovakya’da herkes 

evde ALPA’nın herhangi 

bir ürünü kullanıyor!”

Alpa, a.s.  |  Hornoměstská 378  |  594 25 Velké Meziříčí  |  Czech Republic  |  obchod@alpa.cz  |  +420 566 521 401  |  www.alpa.cz 

ALPA markasının portfölyosu 
ALPA markası altındaki portfölyo temelde tek seferde çözüm sunan masaj ürünlerine yöneliktir. 

Önemli kategorisini oluşturan Aviril ve Batole serisi çocuk cilt ürünleridir,bu ürünler hassas ço-

cuk cildine duyarlılık, güvenilirlik ve uygun fi yat dolaysıyla aranan ürünlerdir. Portfölyoda top-

lamda 130 çeşitli ürün mevcut. 

Orta Avrupa‘dan gelen yüzyıl onaylı kalite 
ALPA, a.s. şirketi, dosdoğru Avrupa Birliği’nin kalbi olan Çek Cumhuriyetinden gelmektedir. Çek Cum-

huriyeti yurtdışında sadece bira, bitkisel likör ya da makinecilik ile tanınmadı, aynı zamanda ALPA’nin 

da sık sık karşılaştırıldığı Bata şirketi ile de tanındı. 100 yıldan fazla ALPA neredeyse her Çek ve Slovak 

evin bir parçasıdır – bu rakamlarla hesaplamak mümkün olmayan bir kalite garantisidir. 

ALPA markasının tarihçesi
ALPA markasının başlangıcı ticari tescilli markanın tescilin yapıldığı 1913 yılına dayanmaktadır. Tarihteki 

önemi 2.Dünya Savaşı esnasında gıda biletlerinin de bu ürün için de geçerli olduğunu ve bir temel gıda ka-

dar gerekli olduğu gerçeğinden de görülebiliyor. Sadece 1931 yılında 4 807 750 şise ürün dağıtıma çıkmış. 

Savaştan sonra şirket şu anki Velke Mezirici mevkiisine yerleştirildi ve halen orada faaliyet göstermektedir.  

O günden sonra ALPA portfölyosuna yeni ürünleri ve ürün serileri ekledi ve başarılı bir şekilde Slovakya, Po-

lonya, Hırvatıstan, Makedonya, Sırbıstan, Macaristan, Ukaryna, Avustralya veya Kanada piyasalarına açıldı.
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DIĞER KURUMLAR

Çek Ulusal Bankası

Česká národní banka

www.cnb.cz

Çek İstatistik Kurumu

Český statistický úřad

www.czso.cz

Çek Cumhuriyeti Bilim Akademisi

Akademie věd ČR

www.cas.cz

TÜRKİYE CUMHURİYETİNDEKİ ADRESLER

Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği

Kaptanpasa Sokak No. 15, G.O.P., 06700 Ankara
Telefon santralı (ağ): +90 312 405 61 39 
E-posta: ankara@embassy.mzv.cz 
Ekonomi birimi: +90 312 405 6952
Ekonomi birimi: Commerce_Ankara@mzv.cz  
www.mzv.cz/ankara  

Çek Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu/Çamlibel/Mersin

I. Inönü Blv., No. 6 Mersin, Altinanahtarlar Apt. C Blok 
Çamlibel/Mersin
Telefon: +90 324 676 4470 
E-posta: mersin@honorary.mzv.cz, ubozkaya@hasnak.com.tr 

Çek Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu / Izmir

Cumhuriyet Bulvari No. 11
Meydan Apt. Kat: 4, Daire 11
35220 Alsancak - Izmir
Telefon: +90 232 368 0944 
E-posta: eozsoy@etemozsoy.com 

Çek Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu / Antalya

Zerdalilik Mahallesi, 1385 Sokak
Metin Kasapoglu 2, Apt. No. 20/1-4
07100 Antalya
Telefon: +90 242 3226183 
E-posta: antalya@honorary.mzv.cz
serdar.akaydin@aquasun.com.tr  

Çek Cumhuriyeti Istanbul Başkonsolosluğu

Abdi Ipekci Cad. 71, P.O.Box 35 
34367 Istanbul
Telefon santralı: +90 212 368 8034, 368 8035 
E-posta: istanbul@embassy.mzv.cz  
Konsolosluk birimi: Consulate_Istanbul@mzv.cz  
Ekonomi birimi: Commerce_Istanbul@mzv.cz  

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Istanbul Temsilciliği (CzechTrade)

Abdi Ipekci Cad. 71
Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Binası
Macka
34 367 Istanbul
Telefon: +90 212 219 98 47
www.czechtrade.com.tr 
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Önemli internet adresleri
Çek Cumhuriyeti hakkında genel bilgiler www.czech.cz Çek Cumhuriyeti bilgi ve tanıtım portalı

BusinessInfo www.businessinfo.cz Girişimcilik ve ihracat resmi portalı

Çek Cumhuriyetinde ticaret yapmak 
(Doing Business in the Czech Republic)

www.doingbusiness.cz
Girişimcilik ortamı, Çek ekonomisinin yapısı ve 
gelişimi hakkında genel bilgiler

Çek Cumhuriyeti Kamu İdaresi Portalı www.vlada.cz Kamu idaresi sistemi elektronik rehberi 

Firmaların iletişim bilgileri

ARES wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Çek Cumhuriyetindeki ekonomik kuruluşların idari 
sicili

Ticari sicil www.justice.cz/ias.ui/rejstrik Kuruluşların kamu listesi

Hoppenstedt Bonnier www.hbi.cz
Çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti önemli 
kuruluşları hakkında bilgiler

Inform.cz www.inform.cz Çek fi rmaları kataloğu

Kompass www.kompass.com Çek fi rmaları kataloğu

European Databank www.edb.cz Bilgi operatorü

Çek İhracatçıları http://exporters.czechtrade.cz/en Çek ihracatçıların adresleri 

Altın Sayfalar www.zlatestranky.cz Ev ve şirket telefon rehberi

Mevzuat

Iuridika http://iuridica.eunet.cz Hukuki hizmet ve kurumlarının adresleri

Çek yargının portalı www.justice.cz Mahkeme duruşmalarının süreçleri

Finans

Çek Ulusal Bankası www.cnb.cz Parasal, fi nansal ve makroekonomik bilgiler

Prag Menkul Kıymetler Borsası www.pse.cz Prag menkul kıymetler borsası hakkında bilgiler

RM-Sistemi www.rmsystem.cz Çek menkul kıymetler borsası

Çek Sigorta Şirketleri Derneği www.cap.cz Çek Cumhuriyetindeki sigorta şirketleri

Patria Finance, a.s. www.patria.cz Yatırım portalı

Çek Cumhuriyeti Vergi Müşavirleri Odası www.kdpcr.cz Vergi müşavirleri veritabanı

İstatistik

Çek İstatistik Kurumu www.czso.cz Resmi istatistik veriler ve çeşitli alanlardan bilgiler

Fuarlar ve sergiler

BVV – Brno Fuarları ve sergileri www.bvv.cz Önemli bilgiler dahil fuar ve sergiler listesi

Çek Cumhuriyeti Fuar ve Sergi Organizatörleri 
Birliği / SOVA ČR /

www.euroexpo.cz
Çek Cumhuriyeti ve yurtdışındaki fuar ve sergilerin 
organizasyonu

Çeşitli

Sınai Mülkiyet Kurumu www.upv.cz
İcaatlar/Patentler, ticari markalar,faydalı modeller, 
endüstriyel tasarım

Çek Cumhuriyeti Hibe Ajansı www.gacr.cz
Bilimin her alanındaki temel araştırmaların en iyi 
projelerine hibe tahsis eder

Reklam Ajanslarının Sicili www.registrra.cz/rra
Çek Cumhuriyetindeki reklam ve iletişim ajanslarını 
seçme ve işbirliği için danışma

Çek Postanesi www.ceskaposta.cz Posta hizmetleri hakkında bilgiler

Yabancıların Çek Cumhuriyetindeki uyumlarına 
yardım

www.ru.domavcr.cz Çek Cumhuriyetindeki yaşama dair tavsiyeler

Dış Yatırım Birliği www.afi .cz Yabancı yatırımcı giriş desteği

Kadastro www.cuzk.cz
Bilgilendirme sistemi, Çek Cumhuriyetindeki 
taşınmazlar hakkındaki bilgileri içermektedir

Çek Cumhuriyetinde yol ücreti www.mytocz.eu Yol ücretleri ve fi yatları hakkında bilgi

Ulusal Kalifi kasyon Sistemi www.narodni-kvalifi kace.cz
Çek Cumhuriyeti çapında tanınan kalifi kasyon 
listesi

Bölgesel Bilgi Servisleri Portalı www.risy.cz Bölgeler hakkında bilgi ağı

Çek Cumhuriyeti Otel ve Restoran Birliği www.ahrcr.cz Çek Cumhuriyeti oteller listesi




