
 
 
 
 

 
 
  
 

ÇALIŞMA DESTEĞİ 

  
 
 

 

 

 



 

 
 
https://openstreet
map.cz 

2 

I. GENEL BÖLÜM 

1. ÜLKENİN KARAKTERİSTİĞİ 
1.1 COĞRAFYA 
 

Jeomorfolojik açıdan Çek Cumhuriyeti, iki dağ sisteminin kesişiminde uzanır. 

Batı ve orta kısım, Çek Yaylaları ile doludur (Šumava, Krušné hory, 

Krkonoše, Jeseníky ve diğerleri). Batı Karpatlar (Javorníky, Moravskoslezské 

Beskydy vb.) Ülkenin doğu kesimine yaslanır. Çek Cumhuriyeti'nin toplam 

alanının% 67'si 500 metreden fazla bir rakımda yer almaktadır.Başkent Prag 
aynı zamanda en büyük şehridir ve nüfusu 1 280 500’dir. Başlıca Avrupa 

bölünmesi, Çek topraklarından geçerek Kuzey Denizi, Baltık ve Karadeniz 

bölgelerine ayrılır. Çek Cumhuriyeti, 14 özerk bölgeye ve 6200'den fazla 

özerk belediyeye bölünmüştür. Belediyeler ve bölgeler seçilmiş meclisler 

tarafından yönetilmektedir. Bölgelerin başkanları valilerdir, yasal şehir 

belediye başkanları şehirlerin ve diğer kasabaların belediye başkanlarının 

başkanlarıdır. 

 

 

https://openstreetmap.cz/
https://openstreetmap.cz/


 

1.2 DEVLET VE TOPRAK YÖNETİMİ 
Çek Cumhuriyeti'nin altı ulusal sembolü vardır: büyük bir ulusal amblem 

(arması), küçük bir ulusal amblem, bir ulusal bayrak, Cumhuriyetin 

Cumhurbaşkanı bayrağı, bir devlet mührü ve ulusal marş "Evimin Nerede 

Olduğu".dur.  Ülkenin resmi dili Çekçe'dir. 

 

Büyük ulusal amblem 

 

Küçük ulusal amblem 

 

Ulusal Bayrak 

 

Cumhurbaşkanlığı 
bayrağı 

 

Devlet mührü 

 
 
 
 

 
 

 

Çek Ulusal Marş "Evimin Olduğu Yer." 
https://www.youtube.com/watch?v=e12rGRO4JuA 
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https://www.youtube.com/watch?v=e12rGRO4JuA


 

Geçmişte Tomáš Garrigue Masaryk, Çekoslovakya'nın doğumundan sonraki 

ilk cumhurbaşkanıydı. Modern tarihte, ilk cumhurbaşkanı Václav Havel ve şu 

anki Milos Zeman'dır. 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.3 ZAMAN VE İKLİM KUŞAĞI 
Çekya’da Kıtasal ve Okyanusal iklim tiplerinin arasında iklim Ilımandır. Tipik olarak dört 

mevsim de görülür ve iklimde irrtifanın etkisi büyüktür. Çekya, Berlin,Viyana gibi büyük 

şehirlerle beraber GMT +1 olan aynı zaman diliminin içinde bulunur. 

Tomáš Garrigue Masaryk Václav Havel Miloš Zeman (2017) 
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2. ÜLKENİN TARİHİ 
Bugünün Çek Cumhuriyeti topraklarındaki ilk belgelenmiş devlet organı 

Sam imparatorluğunun kabile birliğiydi. 9. yüzyılda, Büyük Moravya 

İmparatorluğu daha sonra Çek Krallığı kuruldu. Charles IV döneminden bu 

yana, Bohemya Krallığı'nın ülkesiydi. Habsburg monarşisine kademeli 

entegrasyon takip etti. 1918'de Avusturya - Macaristan'ın sona 

ermesinden sonra Çekoslovakya cumhuriyetçi bir sistemle üniter bir devlet 

olarak kuruldu. 1945'te Çekoslovakya demokratik bir devlet olarak restore 

edildi. Çekoslovak Sosyalist Cumhuriyeti 1969'da komünist yönetim 

altında federalize edildi. Komünist rejimi deviren demokrasi ve serbest 

girişimin restorasyonunu mümkün kılan 17 Kasım 1989'da sözde Kadife 

Devrimi'nde topyekünlaşma ve normale dönme direnci kademeli olarak 

artmış ve sonuçlanmıştır. Çek Cumhuriyeti 2004'ten beri AB üyesidir. 
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3. ÜLKE POLİTİKASI 

3.1 POLİTİK DURUM 

Çek Cumhuriyeti çoğulcu demokrasi sistemi ile bir meclis cumhuriyetidir. 

Yasama yetkisi parlamentoda bulunan iki seçilmiş yasama meclisi  olan 

Milletvekili ve Senato aracılığıyla uygulanır. Çek Cumhuriyeti'nde yürütme 

gücü cumhurbaşkanı ve hükümet arasında bölünmüştür. Başkan, en fazla iki 

ardışık dönem için 5 yıllık bir süre için seçilir. Çek Cumhuriyeti'ndeki siyasi 

partiler yelpazesi, sol ve sağcı düşünceden oluşuyor. Sol düşüncenin 

doğası, sosyalizm, liberalizm, hümanizm ve çok kültürlülük, toplumsal 

cinsiyet eşitliği ve çevre korumaya vurgu gibi fikirler veya hareketler olarak 

tanımlanabilir. Temsilciler KSČM (Komünist Parti) ve Sosyal Demokrat Parti 

(CSSD). Sağ düşüncenin özelliği, mülkiyet haklarının savunulması, Batı 

medeniyetine sadakat ve değer muhafazakârlığına dayanmaktadır. 

Temsilciler ODS (Sivil Demokrat Parti) ve TOP 09 (Demokrat Parti). 

 

 
 
 

 

Milletvekilleri odası 

200. 
 

Senato 81 senatörden 
oluşuyor. 
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4. EKONOMİ 

4.1 PARA 
Çek topraklarının ekonomisi geleneksel olarak Avrupa'nın en gelişmişlerine 

aittir. Gayri safi yurtiçi hasıla, dünyanın gelişmiş ülkelerine ulaşır.  

Çek ekonomisi, AB'nin 16. en güçlü ekonomisi olup Portekiz, Yunanistan’in 

önündedir. İtalya ve İspanya'nın seviyesine ulaşmıştır. Çek Cumhuriyeti, 

dünyanın en gelişmiş 22 ülkesi arasındadır. Mart 2016'da Çek Cumhuriyeti, 

AB genelinde en düşük işsizlik oranına ulaştı. Çek Cumhuriyeti'nde 

kullanılan para Çek Kronudur (CZK). Çek Ulusal Bankası tarafından verilir ve 

kur dalgalıdır. (20/11/2017): 1EUR = 25,57 CZK, 1 $ = 21,70 CZK.  

 
 

 

 

4.2 ÜCRETLER, MAAŞ ORANLARI 

AB'deki asgari ücret, ortalama ücretin yarısı kadardır veya asgari geçim 

seviyesinin yaklaşık iki katıdır. Çek Cumhuriyeti'nde bu her zaman geçerli 

değildi, 2007'de asgari ücret 8000 CZK idi. Hükümet düzenlemeleri bugün 12 

200 CZK'ya kadar kademeli olarak artmıştı.  

Çevirmenin notu: 13/08/2018 tarihinde bu 476 Euroya 3300 Türk Lirasına 

denk geliyor. 
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4.3 SOSYAL DESTEK, EMEKLİLİK 

Çek Cumhuriyeti dört çeşit emekli aylığı arasında ayrım yapar: yaşlılık, 

engelli, dul (dul) ve yetim. Emekli maaşı almak için temel şart 65 yaş ve 35 

yıllık bir iştir, yani emeklilik fonuna katkıda bulunur. Bu şartlar yerine 

getirilmezse, emekli maaşının miktarının hesaplanması uygun şekilde 

azaltılır. 

4.4 FİYATLAR ÜCRETLER 

Malların, enerjinin, hizmetlerin, sağlık hizmetlerinin ve diğerlerinin 

fiyatlarının karşılaştırılması çok zor. Çek Cumhuriyeti'ndeki ve yurtdışındaki 

ücretlerin euro cinsinden hesaba katılması gerekmektedir. Bazı gıda ve 

tüketici ürünleri, sık sık satın alınanlar için sınır sakinleri tarafından 

kullanılan komşu ülkelerde daha ucuzdur. Ancak, birçok fiyat 

karşılaştırılabilir. Çek Cumhuriyeti'nde daha ucuzdur, örneğin, bira, sigara, 

petrol, kira, tıbbi bakım ve ilaçlar. 
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4.5 TİPİK ÇEK ÜRÜNLERİ 

Çek Cumhuriyeti'nin en ünlü ürünleri arasında cam bulunur. Kristal ve 

kesilmiş camda  Moser markası Çek camının en iyisidir. Dünyada ayrıca 

soğan deseni ve porselen ile bilinen porselen Karlovy Vary'den Thun 

ünlüdür 

.  

En ünlü ve en popüler ürünler Çek birası, özellikle Pilsner Urquell ve 

Budweiser Budvar'dır. Ünlü meşrubatlar arasında Becherovka - Karlovy 

Vary kaplıcasının 13. baharı olarak adlandırılan likör ve Mattoni maden 

suyu bulunmaktadır. Škoda otomobillerini mühendislik ürünlerinden 

bahsetmeliyiz. İhracat ürünleri açısından bakıldığında Bata ayakkabı devi, 

dünyadaki 68 ülkede 50 üretim tesisine sahiptir..

 

Çek Cumhuriyeti de bilgi teknolojisi alanında iş yapan bir dizi başarılı 

şirkete de sahiptir. En çok bilineni, dünyanın önde gelen bilgisayar güvenlik 

şirketlerinden biri olan Avast Software.  

 
 

 
 
 
ŠKODA AUTO 

http://www.skoda-auto.cz/


 

5. DİN, ETNİSİTE, AZINLIKLAR 

Çek Cumhuriyeti topraklarında toplam nüfusun % 5,1'i  yabancıdır, yani 161 

ülkeden yaklaşık yarım milyon insane bulunuyor. En büyük grup 

Slovakya'nın ardından Ukrayna, Macaristan, Almanya ve Rusya gelir. Çek 

Cumhuriyeti'nde önemli bir topluluk Vietnamlılardır. 1950'lerde başlayan göç 

nedeniyle üçüncü büyük topluluk oldular. Romanlar Çek Cumhuriyeti'ndeki 

en kalabalık azınlıktır. Çek Cumhuriyeti, Avrupa içinde en laik ülkelerden biri 

olup, herhangi bir dine mensup olmayan vatandaşları olan ikinci ülkedir . 

Ülkede Roma Katolik Kilisesi'nin baskın bir konumu vardır. 

 

 

http://www.pewrese
arch.org/fact-
tank/2017/06/19/un
like-their-central-
and-eastern-
european-
neighbors-most-
czechs-dont-
believe-in-god/ 10 
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http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
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6. ÜLKENİN TATİLLERİ VE GELENEKLERİ 

Çek Cumhuriyeti'nde resmen tanınan 12 adet tatil vardır: Yeni Yıl (1.1.), İyi 

Cuma, Paskalya Pazartesi, İşçi Bayramı (1.5.), Zafer Bayramı (8.5.), Cyril 

ve Methodius Günü (5.7.), Master Jan Hus’un Yanma Günü (6.7.), Çek 

Devlet Günü (28.9.), Bağımsız Çekoslovak Devlet Günü (28.10.), Özgürlük 

ve Demokrasi İçin Savaş Günü (17.11), Noel Arifesi (24.12) ve İlk Noel 

Günü (25.12) .). Bu günler ,öğrenciler, çalışanlar için tatil günleridir ve 

birçok büyük mağazalar kapalıdır. Çek Cumhuriyeti sakinlerinin çoğu, bu 

bayramları bir gelenek olarak (ör. Noel, Paskalya) kutlarlar veya bir boş 

gün olarak algılarlar. Çoğunlukla aileleri ve arkadaşları ile vakit geçirirler.. 
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7. AİLE 

7.1 GELENEKSEL AİLE, DEVLET DESTEĞİ  

Çek Cumhuriyeti'nde temel aile, kadın, erkek ve çocuklarıdır. Çek 

Cumhuriyeti'nde temel, tam aile, kadın, erkek ve çocuklarıdır. Çek 

Cumhuriyeti'ndeki geniş aile, aynı zamanda diğer akrabaları - büyükanne ve 

büyükbabası, teyzeler, amcalar, kuzenler, vb. - içerir. Geleneksel Çek 

ailesinde, her iki partner genellikle resmi veya kilise evliliği yapar, ancak son 

zamanlarda evlenmemiş çiftlerin sayısında artma var. Özellikle genç kuşakta, 

evli olmayan çiftlerin aileleri nikahsız bir şekilde çiftlerin birlikte yaşamasını 

teşvik etmektedir. Çek Cumhuriyeti'nde, ebeveynlerden birinin eksik olduğu 

eksik bir aile kavramını da karşılayabiliriz.  

  Çek Cumhuriyeti'nde, ebeveynlerden birinin eksik olduğu aile kavramıyla da 

karşılaşabiliriz. 

7.2 EVLİLİK, BOŞANMA, ANLAŞMALI EVLİLİK 

Çek topraklarında evlilikler medeni ya da dini evlilik olabilir. Dini olmayan 

evlilikler daha yaygındır ve genellikle iki tanığın varlığında belediye binasında 

kapalı olan bir törenle gerçekleşir. Son yıllarda, gayri resmi yerlerde, doğada, 

uçakta, uçaklarda, vb. Evlenmeler gittikçe daha fazla büyümektedir. Ancak 

yetkili bir kişinin ve taıkların olması şarttır. 

7.3 KİMSESİZ VEYA EVLATLIK ÇOCUĞUN BAKIMI, KOŞULLARI 
Çocuğun evlat edinilmesi Çek devleti garantisi altındadır. Evlat edinme ile 

çocuk ile orijinal ailesi arasındaki aile ilişkisi sona erer. Evlatlık her zaman 

yasal gereksinimleri karşılamalı ve çocuğun yararına yol açmalıdır. Evlat 

edinmede  şart, biyolojik ebeveynlerin veya yasal vasinin rızasıdır. 



8. ÜLKENİN YAŞAM TARZI 

8.1 GENEL 

Ortalama Çek yaşam tarzı bireysel ihtiyaçlara dayanmaktadır. Yaşam tarzı 

seçimi aile, gelenekleri ve aynı zamanda finansal düzeyden etkilenir. Yeni 

eğilimler ve modernite, gençler için önemli bir rol oynamaktadır. Ebeveynler 

genellikle çoluk çocuğunun yaşam tarzlarını seçmesine karşı hoşgörülüdür.. 

Çeklerin sağlığına en çok zarar veren faktörler arasında sigara içmek, aşırı 

alkol tüketimi, kötü beslenme, düşük fiziksel aktivite, uyuşturucu kullanımı ve 

aşırı psikolojik stres bulunmaktadır. Morbidite ile ilgili veriler, kalp ve kan 

damarı hastalıklarında veya kanserde bir artış göstermektedir.  

8.2 EĞİTİM 
Çek Cumhuriyeti'ndeki eğitim sistemi, öncelikle Eğitim Yasasına ve Yüksek 

Öğrenim Yasasına dayanmaktadır. Eğitim çoğunlukla çocuklar ve öğrenciler 

için ücretsiz olarak devlet tarafından sağlanır Okulların az bir bölümü dini ve 

özeldir, öğrenci başına ayda 3-10 bin kuronluk fiyatları vardır. Sayıları artan 

bir eğilim gösteriyor ve Eğitim Bakanlığı tarafından denetleniyor. Kolejlerde, 

öğrenciler 26 yaşına kadar ücretsiz eğitim alabilirler, daha sonra devlet 

tarafından daha önce ödenen sağlık sigortası ve öğrenim harçları ödemek 

zorundadırlar. 
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8.3 İNSANLARIN GÖRÜNÜŞLERİ 
Avrupalılar Çekleri de içine alan Avrupai ırka mensupturlar. Fiziksel olarak 

özellikleri parlak ten rengidir; dar, genellikle çıkıntılı bir burun; nispeten dar 

dudaklı dar veya orta genişlikte bir yüze sahiptirler. Erkekler ortalama 180 

cm boya sahiptir. Dış görünüş, yaş, yaşam tarzı ve spor aktivitelerine göre 

çok çeşitlidir. Bu kadınlar için de geçerlidir. Ortalama kadın boyu 167 cm'dir. 

Çek halkı Avrupa ortalamasına gore daha obezdir, yani yetişkinlerin% 

19.3'ü. AB ortalaması % 15,9'dur. İnsanların görünüşü modaya, yaşam 

tarzına, değer sistemine, ekonomik olanaklara ve kişiliğe bağlıdır. 
 

8.4 İLETİŞİM ÖZELLİKLERİ, GÖRGÜ KURALLARI 
Çeklerde, sözsüz mesajların önemli yer tuttuğu bir iletişim türü vardır. 

Katılımcının tüm içeriği bilidiği farz edilir. İletişimin anlamını bilmek önemlidir. 

Sözsüz iletişimde, Çekler çok fazla mimik kullanmazlar. Toplum içerisinde 

birini parmakla göstermek, yere tükürmek, konuşmak istenilen kişinin 

kolundan çekmek toplum tarafından pek hoş karşılanmaz. Ayrıca birinin 

konuşmasını bölmek de uygun kaçmaz. Çekler teması seven bir kültüre 

sahip değildir. Kişisel alan 1 metredir. 

8.5 DÜŞÜNCE TARZI 
Çekler tipik Orta Avrupalılar olarak düşünülür. Ulus olmaktan ve Çek tarihi 
üyesi olmaktan gurur duyarlar. Buna ek olarak, sanat, edebiyat, spor, bilim 
ve teknoloji alanlarında Çek kişilikleri ile gurur duyarlar. 
Esneklik, yaratıcılık, uyarlanabilirlik, Çeklerin gurur duyduğu niteliklerdir. 
Çekler için bilmediği neredeyse her şeye karşı genel bir güvensizlik vardır. 
Çekler paralel olarak çok şey yapabilir ve öncelikler sıralamasını güncel 
önemine ve doğaçlama becerilerine güvenerek değiştirebilir. Çekler 
çoğunlukla genel kurallar koymamaya eğilimlidir, yasayı nasıl atlayacakları 
hakkında düşünmek yaygındır. 
Dostluk, Çekler için önemlidir, belirli insan ilişkilerine ve onlardan 
kaynaklanan iyi duygulara önem vermektedirler 
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8.6 YEMEK 
Çek menüsü genellikle iki veya daha fazla bölümden oluşur - ilki 
geleneksel olarak bir çorbadır. Ana yemek genellikle yan yemekler içeren 
bazı etlerden oluşur. En çok kullanılan et domuz, sığır eti, tavuk, bazen 
balık veya tavşandır. Geleneksel yemekler, domuz şnitzel (un, yumurta ve 
ekmek kırıntıları ile sarılı kızarmış domuz filetosu), köfte ve lahana, domuz 
rostosu, gulaş veya kızarmış sazan ile domuz eti vardır. Çek mutfağının 
spesiyaliteleri arasında soslar, çeşitli kekler ve hamur işleri yer alır. 
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Geleneksel Çek yemekleri - kızarmış domuz şnitzel (sol üst), köfte ve lahana (alt 
sol) ile domuz ve ekmek köfte ile gulaş (ortada). 



 

8.7 SPOR, EĞLENCE 
Çek Cumhuriyeti'ndeki çalışma saatleri günde 8 saat, haftada 5 gün olarak 

belirlenmiştir. Serbest zamanları çoğunlukla hafta sonları günde yaklaşık 

6,5 saattir. Çeklerin günde ortalama 2 saat harcadığı en popüler aktiviteler 

arasında TV izlemek, PC'leri ve diğer medya araçlarını kullanmak, çeşitli 

spor etkinliklerini izlemek ve okuma yer alıyor. 

Günde yaklaşık bir saat, aile ya da arkadaşlarla, gezip, köpekleri 

yürütmekle geçirilir. Çeklerin% 90'ı zamanını kişisel hobilerine ayırır. Genç 

nesil, son zamanlarda bitki veya yaratıcı faaliyetler gibi daha geleneksel 

yollarla vakit geçirmeye başladı. 

Otuz yaşın altındaki gençler genellikle müzik dinler, internette çeşitli 

videoları izler, konserlere, sinemalara ve restoranlara giderler Spor yaparlar 

ya da mesleki ve dil becerilerini geliştirmek için daha fazla zaman harcarlar. 

 

 

 

Ön sayfadaki tarihi figürleri tanıdınız mı? İşte isimleri (ortada Çek Kralı ve 

Roma İmparatoru Charles IV). 
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J.A. Komenský Tomáš Baťa 

Božena Němcová Antonín Dvořák 

Otto Wichterle Emil Zátopek 

 

NEJSLAVNĚJŠÍ ČECH: 

Karel IV. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_IV,_Holy_Roman_Emperor

