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A) RUSYA’DAKİ İŞ ORTAMI VE POTANSİYEL YATIRIM ALANLARI 

 
A.1) Rusya ve Genel Ekonomik Görünüm 

 

17 milyon km2’yi aşan toprak büyüklüğüyle dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip 

ülkesi olan Rusya Federasyonu (Rusya), 11 farklı zaman dilimine bölünmüştür. Asya’nın 

kuzeyinde, Pasifik Okyanusu ve Avrupa arasında Kuzey Buz Denizine kadar uzanan ve 14 

ülkeyle sınır komşusu olan Rusya, 147 milyona dayanan bir nüfusa sahiptir. İki parlamentolu 

bir başkanlık sistemi ile yönetilen Rusya, federe cumhuriyetler ve şehirlerden oluşmaktadır. 

Ülkeyi Devlet Başkanı yönetmekte, Başbakan başkanlığındaki hükümet de yürütme yetkisine 

sahip bulunmaktadır. Yasama yetkisi ise, Duma (Federal Meclisin alt kanadı) ve Federasyon 

Kurulu (Federal Meclisin üst kanadı)’ndan oluşan Federal Meclis’e aittir. 

Rus ekonomisi 1,8 trilyon Dolara dayanan gayrisafi milli hasılasıyla, sıralamada 

dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisini zorlamaktadır. Yüksek düzeydeki cari fazla ve döviz 

rezervleri ile nispeten düşük dış borç oranı ülke ekonomisinin güçlü alanlarını teşkil etmektedir. 

Ekonomik büyüme açısından 2018 yılında son 7 yılın en iyi performansına (%2,54) ulaşılan 

Rusya’da, 2019 yılında ise %1,34’lük bir büyüme elde edilmiştir.  

Diğer taraftan, 2020 yılı gerçekleşmelerinde hâlihazırda tüm dünyada etkisi ciddi 

şekilde hissedilen COVID-19 salgının etkili olması kaçınılmaz görülmektedir. Mevcut durum 

itibarıyla Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre reel ekonomide 2020 için %4-6 oranında 

bir daralma, 2021 yılı için ise %4,8’lik güçlü bir toparlanma beklenmektedir. İşsizlik oranının 

ise %6-10 seviyelerine yükselebileceği değerlendirilen Rusya’da petrol fiyatlarındaki 

dalgalanmalar hâlihazırda ekonomi açısından risk oluşturmaktadır. 

 

Tablo 1: Rusya / Temel Ekonomik Göstergeler 

Gösterge 2016 2017 2018 2019 

GSYİH (milyar $) 1.285 1.579 1.652 1.774 

GSYİH (milyar Ruble) 85.616 91.843 104.630 110.046 

Reel GSYİH Büyümesi %0,19 %1,83 %2,54 %1,34 

Kişi başı GSYİH ($) 8.945 10.248 11.400 12.150 

Kişi başı GSYİH (SAGP, $) 24.125 26.006 28.764 29.441 

İhracat (milyar $) 285,5 357,1 449,3 422,8 

İthalat (milyar $) 182,3 226,9 238,2 243,8 

Dış ticaret dengesi (milyar $) 103,2 130,1 211,2 179 

Cari işlemler dengesi (milyar $) 24,5 32,4 113,7 64,6 

İşsizlik oranı  %5,3 %5,1 %4,8 %4,6 

Tüketici Enflasyonu %5,4 %2,5 %4,3 %3 

MB politika faizi (31 Aralık itibarıyla) %10 %7,75 %7,75 %6,25 

Toplam dış borç (milyar $) 511,8 518,2 455 490,8 

Uluslararası rezervler (milyar $) 377,7 432,7 468,5 554,4 

Kaynak: Rusya Merkez Bankası, Rosstat, IMF, Trademap 
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17/11/2018 tarihinden itibaren %7,75 olarak uygulanan Merkez Bankası politika faizi, 

14/06/2019 tarihinden itibaren verilen 25’er ve 50’er baz puanlık toplam 7 indirim kararı 

sonucu halihazırda %5,5 seviyesinde bulunmaktadır. Ekonomisinde kamu payının halen çok 

fazla olduğu Rusya’da bankacılık sektöründe de kamu payı yaklaşık %70 gibi yüksek bir 

seviyededir. Bu vesileyle, mevcut para politikası araçları reel ekonomiye yönelik olarak agresif 

bir şekilde kullanılabilmektedir. Nitekim, başta COVID-19 salgını nedeniyle koşulları en çok 

kötüleşen sektörlerdeki KOBİ’ler olmak üzere, reel sektöre yönelik olarak alınan finansal ve 

ekonomik tedbirler Rusya Merkez Bankası koordinasyonunda bankacılık ve finans kuruluşları 

üzerinden etkin bir şekilde uygulamaya geçirilmektedir. 

 

A.2) Rusya’daki İş Ortamı 

 
A.2.1) İş Ortamına İlişkin Genel Bilgi ve Göstergeler 

 

Dünya Bankasınca her yıl düzenlenen ve ülkelerin iş yapılabilirliğini irdeleyen iş yapma 

kolaylığı (Doing Business) çalışmasının 2020 raporuna göre, iş yapılabilirliği açısından 2011 

yılında 120’nci sırada yer alan Rusya, 190 ekonomi içerisinde 28’inci sıraya yükselmiştir.  

 
Tablo 2: Rusya / İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Göstergeleri 

Göstergeler 

Dünya 

Sıralaması 

(2020) 

Prosedür 

Sayısı 

Gerekli 

Gün Sayısı 
Maliyet (%) 

(kişi başına düşen gelirin) 

Şirket kurma 40 4 10 1 

İnşaat/müteahhitlik 

izinleri 
26 13 165 1,1 (depo değerinin) 

Elektrik erişimi 7 2 41 5 

Tapu/mülkiyet kayıtları 12 4 14 0,1 (taşınmaz değerinin) 

Banka kredisine erişim 25 - - - 

Yatırımcının korunması 72 - - - 

Vergi ödenebilirliği 58 - 9* 46,2 (kar içindeki oranı) 

Dış ticaret uygulamaları 99 - 91 / 73** $672/$673 (1 parti) 

Mahkeme süreci 21 - 337 16,5 (alacak değerinin) 

Şirket tasfiyesi 57 - 2 yıl 9 (şirket değerinin) 

 Kaynak: Rusya ‘Doing Business 2020’ Raporu * Yıllık vergi ödeme sayısı. ** İhracat / ithalat süresi - (saat) 

 

Dünya Bankasının bahse konu raporunda 33’üncü sırada yer verilen ülkemiz ise 

özellikle yatırım, dış ticaret ve vergi alt göstergelerinde Rusya’ya göre daha üst sıralarda yer 

almaktadır. 

 
Tablo 3: Rusya / Yatırım, İş Yapma Kolaylığı ve Diğer Konulara İlişkin Küresel Göstergeler 

Göstergeler Yıl Derece 

Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı                             

(World Bank Doing Business) 
2020 28. sıra / 190 ülke 

Yolsuzluk Algısı Endeksi                                       

(Transparency International Corruption Index) 
2019 137. sıra / 180 ülke 

Ekonomik Özgürlük Endeksi (Heritage Foundation)             2020 94. sıra / 180 ülke 

Küresel Lojistik Endeksi (LPI) 2018 75. sıra / 160 ülke 
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A.2.2) Şirket Kurulumu 

 

Rus mevzuatına göre şirketler, ancak yetkili devlet kuruluşlarına kayıt işlemi 

yapıldıktan sonra hükmi şahsiyet kazanmaktadır. Rusya’da tamamen yabancı sermayeli şirket 

kurmak da mümkündür. Yabancı firmalar Rusya’da şirket kurabilecekleri gibi temsilcilik ofisi 

de açabilmektedir. Bu açıdan, yabancı şirketlerin kayıt işlemleri iki başlık altında 

yapılmaktadır. Bunlardan ilki tescil (registration), diğeri ise kabul (accreditation) işlemidir. 

Tescil işlemi yabancı sermayeli firmalara, Rusya’da kar sağlayıcı işlemler dahil olmak 

üzere her türlü ticari ve ekonomik içerikli faaliyette bulunma hakkı sağlamaktadır. Buna 

karşılık akredite firmalar kendi ülkelerindeki ana firmanın temsilcisi olarak ve genellikle kar 

getirici faaliyette bulunmamak üzere kayıt işlemi yaptırmış olmaktadır. 

Temsilci ofislerin temel fonksiyonu, Rusya dışındaki merkez ofisin ticari ilişkilerini 

kurmak ve yürütmek, onun adına pazarlama çalışmaları yapmak, gerektiği takdirde sözleşmeler 

imzalamaktır. Rus mevzuatına göre, temsilci ofislerin ayrı kanuni şahıs hükmü 

bulunmamaktadır. Temsilci ofisleri, bizzat ticari aktivitede bulunmaları ve Rusya kaynaklı gelir 

elde etmeleri halinde ise normal bir şirket gibi vergi yükümlüsü sayılıp vergiye tabi 

tutulmaktadırlar. 

Temsilci ofisler; 

- Ruble ve/veya döviz hesabı açabilirler. 

- Giderlerini Ruble ve döviz hesaplarından karşılayabilirler (Kiralar, maaşlar, iktisadi 

kıymet alımı, reklam ve pazarlama giderleri gibi). 

- Gümrükleme yapabilir, stok tutabilirler. 

- Kira ödemelerinde KDV’den muaftır. 

Diğer taraftan, Rus mevzuatına göre yabancı tüzel ve gerçek kişiler yatırımcı olarak 

ortaklıklarda ve/veya ekonomik topluluklarda da yer alabilmektedir. Yabancı ortaklı ticari 

işletmeler, yeni bir işletmenin kurulması veya mevcut bir işletmenin hisselerinin yabancı 

yatırımcı tarafından satın alınması yoluyla oluşturulabilmektedir. Ticari işletmelerde 

sermayeye katılım ise parasal değerler, maddi varlıklar, menkul kıymetler, kullanma hakları 

şeklinde yapılabilmektedir. Sermaye katkısı olarak yurt dışından gönderilen dövizler Ruble’ye 

çevrildikten sonra sermaye olarak yatırılabilmektedir. 

Yabancı, gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan şirketler ise limited ve anonim 

şirket ile mevzuatın imkân tanıdığı ortaklık statüleri şeklinde oluşturulmaktadır. 

Limited Şirketler (OOO): Kuruluş ve yönetim işlemleri anonim şirketlere göre daha basittir. 

Bir veya birkaç kişi tarafından kurulmuş ve sermayesi paylara bölünmüş ticari topluluklardır. 

Limited şirketlerin kurucuları, şirketin borç ve muhtemel zararları için şirketteki payları kadar 

risk taşırlar. Limited şirketler ticaret siciline kaydedildiği anda kurulmuş sayılır. Bir limited 

şirketinin kuruluş süreci Moskova’da yaklaşık 11 iş günü almakta, ödenmiş sermaye miktarında 

ise herhangi bir alt sınır bulunmamaktadır. Diğer taraftan; şirket tüzüğünde görevler 

sınırlandırılmamışsa, Rusya’da genel müdür unvanını haiz yöneticiler geniş yetkilerle 

donatılmıştır. Bu durumun firma kuran şirketlerimizce evvelemirde dikkate alınmasına büyük 

önem atfedilmektedir. 

Anonim Şirketler (ZAO): Anonim şirketler açık veya kapalı olarak kurulabilmektedir. Bu 

husus, kuruluş sözleşmesinde ve şirket unvanında belirtilir. Temel fark hisse devrindedir. Açık 

anonim şirketlerde hissedarlar kendi hisselerini diğer ortaklardan habersiz üçüncü kişilere 

devredebilirler. Hissedarların sayısı için bir sınırlama yoktur. Kapalı anonim şirketlerde ise 

hisse devrinde diğer ortaklara öncelik tanınır. Hissedar sayısı 50’den fazla olamaz. 
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Tablo 4: Şirket Kurulumuna İlişkin Prosedür Örnek Şirket: Limited Şirket (OOO) / Şehir: Moskova 

No Prosedür 
Tamamlama 

Süresi 

Tamamlanma 

Maliyeti 

1 

Şirket kayıt başvurusunun noter tasdiki 
Doldurulmuş ve imzalanmış kayıt başvurusunun noter 

tarafından onaylanması gerekmektedir. Standart kayıt 

formunun onaylatılmasının ücreti belge başına 200 

Ruble’dir. 200 Ruble onay işleminin başvuru sahibince 

yapıldığı durumlarda geçerli olup, vekalet/danışmanlık 

ücreti dahil değildir. Ayrıca, Noter tarafından 1.000 Ruble 

tutarında teknik hizmet bedeli tahsil edilmektedir. 

5 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yukarıda bahsedilen 

prosedür zorunlu olmaktan çıkarılmıştır. Kurucu, ilgili kayıt 

ofisine şahsen başvurduğu ve belgeleri kendisi doldurduğu 

takdirde noter onayı gerekmemektedir. 

 

 

 

 

 

1 gün 

 

 

 

İmza başına 200 

Ruble (damga 

vergisi) & 1.000 

Ruble (teknik 

hizmet bedeli) 

2 
Banka hesabı açılması için firma kaşesi/mührü 

yapılması 
1 gün 500 Ruble 

3 

Kayıt ücretinin ödenmesi ve vergi kayıt numarası 

alabilmek için Federal Vergi Dairesinin yerel 

ofisine kayıt  
Kayıt için gerekli belgeler: 

i. Şirket kuruluş kararı 

ii. Şirket kuruluş evrakları 

iii. Noter onaylı kayıt başvurusu 

iv. Kayıt ücretinin ödendiğine ilişkin banka makbuzu  

v. Yeni şirketin fiziki adresini doğrulayan belge 

 

 

 

 

7 gün 

 

 

 

 

4.000 Ruble 

4 

Şirket için banka hesabı açılması, şirket sahibinin 

imzasının kayıt ve tasdiki 
Banka hesabı için şirket kaydı gerekmekte olup, bankalar 

şirket kurucusunun finansal statüsü ve geçmişi hakkında 

bilgi talep edebilir. Banka hesabının açıldığına dair belge 

şirket kurucusu tarafından vergi dairesine sunulmalıdır. 

Şirket kurucusunun imzasının banka tarafından kayıt 

edilmesi ve onaylanması gerekmektedir. Bu prosedür için 

standart form bulunmaktadır. Formda şirket mührünün 

basılacağı kısım bulunmaktadır. 

 

 

 

 

2 gün 

Bankada yapılırsa 

ücretsizdir. Noter 

tarafından yapılırsa 

1.000 Ruble noter 

masrafı & 200 

Ruble imzalar ve 

banka kartları 

olmak üzere toplam 

masraf yaklaşık 

1.200 Ruble’dir. 

Kaynak: Doing Business 2020 Rusya Raporu 

 

A.2.3) Vergi Uygulamaları 

 

Rusya vergi sistemi; Federal (Merkezi Hükümet), Bölgesel (Valilik) ve Yerel (Belediye) 

makamlarca tayin edilmek üzere 3 aşamadan müteşekkildir. 

i) Federal Vergiler: Katma değer, lüks tüketim, kişisel gelir, kurumlar, maden, su kaynakları 

ve damga vergileri ile vahşi yaşam ve biyolojik kaynakların kullanımına ilişkin harçlardan 

müteşekkildir.  

Katma Değer Vergisi: Katma değer vergisi (KDV)’nin mükellefleri kurumlar (şirketler, 

işletmeler vb.) ve özel teşebbüslerdir. Verginin matrahı, mal ve hizmetlerin satış fiyatıdır. Vergi 

matrahı tespit edilirken, satış bedeli olarak nakdi, ayni, değerli evraklar dâhil elde edilen tüm 

gelirler dikkate alınır. Rusya’da genel KDV oranı %20’dir. Ancak, uluslararası taşımacılık 

hizmetleri, ihracat ve serbest bölgelere satışlar gibi bazı işlemler vergiden muaf tutulmaktadır. 

Ayrıca, başta muhtelif yaş meyve sebze ürünleri olmak üzere bazı gıda maddeleri, kitaplar, 

çocuk ürünleri, medikal ürünler ve ilaçlar gibi muhtelif ürünlerde uygulanan KDV oranı %10 

olarak belirlenmiştir. Rusya’da KDV ödemeleri, vergi dönemini takip eden ayın 25’inci gününe 

kadar yapılmaktadır (Birer ay arayla 3 eşit taksitle de ödenebilmektedir). 
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Lüks Tüketim Vergisi (Excises): Lüks tüketim vergisinin mükellefleri; kurumlar, tüzel kişiler, 

özel teşebbüsler ve ithalatçılardır. Alkollü içecekler, tütün ürünleri, motorlu taşıtlar, etil alkol 

gibi bazı ürünler lüks tüketim vergisine tabidir. 

Kişisel Gelir Vergisi: Rusya’da yerleşik kişiler ve yerleşik olmamakla birlikte Rusya içinde 

gelir elde eden gerçek kişiler, kişisel gelir vergisi mükellefleridir. Kişisel gelir vergisi oranı 

genel olarak %13 seviyesinde uygulanmaktadır (Ücret gelirleri, kişisel girişimcilerin gelirleri 

ve 3 yıldan az tutulan taşınmazların satışından elde edilen gelirler). Ancak, gelir vergisi oranı 

Rusya’da yerleşik olanlar için gelir kalemine göre %9 (2007’den önce düzenlenen ipotek 

bonoları ve ipotek katılım sertifikaları gelirleri) veya %35 (Yarışma gelirleri ile belirli limitin 

üzerindeki faiz gelirleri) olarak, Rusya’da yerleşik olmayanlar için ise %15 (Rus firmalarından 

alınan kar payları) veya %30 olarak da uygulanabilmektedir. 

Kurumlar Vergisi: Rus şirketleri, yabancı şirketler, yurt içinde daimi temsilcilik aracılığıyla 

faaliyetlerini gerçekleştiren ve/veya yine yurt içinde kaynaklardan gelir elde eden yabancı 

şirketler kurumlar vergisi mükellefleridir. Kurumlar vergisi genel oranı %20’dir. Söz konusu 

verginin %2’si (2017-24: %3) federal bütçeye, %18’i (2017-24: %17) ise bölgesel bütçeye 

aittir. Bölgesel bütçeye ait vergi, yatırımın niteliğine göre %13,5’e kadar azaltılabilmektedir.  

Maden Vergisi: Yeraltı kaynaklarını kullanan kurumlar ve bireysel müteşebbisler maden 

vergisi mükellefleridir. Madenin çeşidine göre vergi oranı değişmektedir. 

Su Kaynakları Vergisi: Tüzel kişiler ve özel teşebbüsler vergi mükellefleri olup, sabit bir vergi 

oranı bulunmamaktadır. Vergi ödemeleri, 3 aylık vergi dönemini takip eden ayın 20’sine kadar 

yapılmaktadır. 

Damga Vergisi/Harcı: Tüzel kişiler ve özel teşebbüslerden alınmakta olup, alınan harç miktarı 

değişik oranlarda tezahür etmektedir. 

Vahşi Yaşam ve Biyolojik Kaynakların Kullanımına İlişkin Harçlar: Tüzel kişiler ile Rus 

toprakları içerisinde fauna ve biyolojik kaynakların kullanımı iznine sahip özel 

müteşebbislerden alınmakta olup, alınan harç miktarları değişik oranlarda tezahür etmektedir. 

ii) Bölgesel Vergiler: Tüzel kişilere yönelik mülkiyet/aktif, taşıt/ulaştırma ve gazino 

oyunları/kumar vergilerinden müteşekkildir. 

Tüzel Kişilere Yönelik Mülkiyet/Aktif Vergisi: Rus şirketleri ile Rusya’da daimi temsilcilik 

aracılığıyla faaliyette bulunan ve/veya Rusya’da gayrimenkul varlıklarına sahip yabancı 

şirketler vergi mükellefleridir (UEFA, FIFA vb. hariç). Şirketlerin bilançosunda bulunan 

menkul ve gayrimenkul varlıkları verginin konusu olup, vergi oranları bölgesel kanunlar 

tarafından belirlenmektedir. Yıllık vergi oranı azami %2,2’yi geçememektedir. 

Taşıt/Ulaştırma Vergisi: Kayıtlı bir ulaşım aracına sahip tüzel kişiler ve gerçek kişiler verginin 

mükellefleridir. Vergi tutarı, motor gücüne göre 2,5 – 15 Ruble/hp aralığında değişen 

miktarlarda belirlenmektedir. 

Gazino Oyunları/Kumar Vergisi: Sektörde girişimcilik faaliyetinde bulunan tüzel kişiler vergi 

mükellefleri olup, vergiler değişik oranlarda uygulanmaktadır. 

iii) Yerel Vergiler: Toprak/arazi ve kişisel mülkiyet/aktif vergilerinden müteşekkildir. 

Toprak/Arazi Vergisi: Bu verginin mükellefleri; toprak/arazi sahibi kurumlar, gerçek kişiler ve 

özel teşebbüslerdir. Vergi oranları %0,3 ile %1,5 arasında değişmektedir. 

Kişisel Mülkiyet/Aktif Vergisi: Vergi konusu olarak tanımlanan mülke sahip gerçek kişiler 

vergi mükellefleri olup; apartmanlar, odalar, bina vb. yapılar ile bu yapılardaki paylar muhtelif 

oranlarda vergilendirilmektedir. Belediye ve otonom şehirlerce belirlenen vergi oranları 

mülkün muhtelif özelliklerine göre %0,1; %0,5 ve %2 oranlarını aşamamaktadır. 
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Basitleştirilmiş Vergi Sistemi: Özel bir vergilendirme rejimi olup, genel vergi sistemi ile 

birlikte tüzel kişiler ve özel teşebbüsler tarafından bu sistem kullanılabilmektedir. 

Basitleştirilmiş vergi sisteminde iki yöntem/oran bulunmaktadır: Birincisi ‘toplam gelir’ (Vergi 

oranı %6), ikincisi ise ‘giderler tutarında azaltılmış gelirlerdir (Toplam gelirden giderler 

düşüldükten sonra kalan kısım için vergi oranı %15). İkinci yöntemde, bölgesel/yerel 

hükümetler farklı kategorilerdeki vergi mükellefleri için %5’e kadar azaltılmış vergi oranı 

belirleyebilmektedir. Vergi mükellefleri bu iki yöntemden birisini seçmek suretiyle 

basitleştirilmiş vergi sistemini kullanabilmektedir. 

Öte yandan, Rusya’nın Türkiye de dâhil olmak üzere toplam 82 ülke ile çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunmaktadır. 

 

A.2.4) Rusya’daki İstihdam Yapısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları 

 

A.2.4.1) İstihdam Yapısı 

 

Yaklaşık 75,4 milyonluk bir işgücüne sahip olan Rusya’da 2018 yılında %4,8 olarak 

gerçekleşen işsizlik oranı, 2019 yılında %4,6 gibi tarihsel olarak en düşük seviyesine inmiştir. 

Moskova ve St. Petersburg şehirlerinde %1,4 seviyesinde tezahür eden işsizlik, Kuzey 

Kafkasya’da %11 seviyesini aşmaktadır. İstihdam sayısındaki azalışa rağmen iş gücünde son 

iki yılda 1 milyona yaklaşan gerilemenin düşük işsizlik oranında önemli rol oynadığı 

değerlendirilmektedir. Hâlihazırda istihdam edilen yaklaşık 71,8 milyon kişinin %6,9’u inşaat, 

%5,8’i tarım, %14,1’i imalat, %15,6’sı ise ticaret alanlarında çalışmaktadır. Moskova Şehri ve 

Bölgesi ise toplamda 11,3 milyonluk bir istihdam yaratmaktadır. St. Petersburg şehri ise 

sağladığı 3 milyonluk istihdamıyla Rusya’da diğer önemli bir ekonomik coğrafya 

oluşturmaktadır. 

Rusya’da boş bir pozisyona yönelik istihdam sürecinde ortalama 6 başvuru yapılmakta, 

kamu hizmeti ve sanat alanlarında bu sayı 9’u bulmaktadır. Rusya’da işverenler tarafından en 

çok mavi yakalıların istihdamında sorun yaşandığı vurgulanmaktadır. Bu kapsamda; taşlamacı, 

paketlemeci, kadın terzi ve makine operatörü en çok işçi aranan meslekler arasında yer 

almaktadır. Ayrıca; muhtelif bölgelerde doktor, kaynakçı ve çilingir gibi muhtelif mesleki 

alanlarda da arz açığı bulunmaktadır. 

Rusya’da toplam istihdamın yaklaşık %22,4’ü kendi işinde çalışmaktadır. Bunun %45’i 

sadece kendi uzmanlık alanında mesai yapmakta, geriye kalan %55’lik kısmı ise asgari ek bir 

işte daha görev almaktadır. Kendi işinde çalışanların, sektörel dağılıma bakıldığında; en çok 

ticaret, inşaat ve tamir, emlak, eğitim, tarım ve ulaştırma alanlarında hizmet verdikleri 

görülmektedir.  

Rusya’da bölgelere göre farklı asgari ücret seviyeleri uygulanmakta olup, genel asgari 

ücret 12.130 Ruble’dir (188 Dolar). 2019 yılında ortalama aylık ücret ise ülke genelinde 35.249 

Ruble (545 Dolar) seviyesinde gerçekleşmiştir. Asgari ücretin 15.000 Ruble (232 Dolar) olarak 

uygulandığı Moskova Bölgesi ve Moskova şehrinde ise ortalama aylık ücretler 2019’da 

sırasıyla 47.217 Ruble (730 Dolar) ve 73.827 Ruble (1.141 Dolar) seviyelerinde tezahür 

etmiştir. 

 

A.2.4.2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları 

 

Rusya’da 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla, ülkeye çalışmak için gelen ve vizesiz giriş 

yapma hakkına sahip olan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) vatandaşları için yabancı işçi 

kota sistemi ve çalışma izni kartı uygulaması kaldırılmış olup, patent uygulaması yürürlüğe 

girmiştir. 
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Başvuru sonrasında gerekli işlemlerini tamamlayan BDT vatandaşları, patent satın 

almak suretiyle herhangi bir şirkette veya serbest olarak çalışabilmektedirler. Patent fiyatları 

her bölge tarafından ayrı olarak tespit edilmekle birlikte, asgari fiyat 2020 yılı için aylık 3.000 

Ruble’den daha düşük belirlenememektedir (Moskova için 5.300 Ruble, St. Petersburg için 

3.900 Ruble). Çalışma izni için gerekli olan patentler bir yıl uzatılmak suretiyle 1 ile 2 aya 

kadar süre için alınabileceği gibi, ülkenin birden fazla bölgesinde çalışmak için birkaç patent 

de satın alınabilmektedir. 

Rusya’ya çalışmak amacıyla gelen diğer ülke vatandaşları için ise kota ve çalışma izni 

uygulamaları devam etmektedir. Çalışma izni başvuruları daha önce de olduğu gibi işverenler 

aracılığıyla yapılmaktadır. Çalışma izni almak için Rusya’ya giriş yapılmasının ardından 30 

gün içerisinde Federal Göçmen Servisine başvurulması gerekmektedir. Çalışma izni için 

başvuruda bulunacak kişilerin pasaport, göçmen kartı, sağlık sigortası, enfeksiyon hastalıkları 

ve HIV virüsü bulunmadığına dair belge, Rusça konuşma sertifikası, ülkenin tarih ve kültürü 

ile ilgili temel bilgilere sahip olma, parmak izi verilmesi vb. şartları yerine getirmesi 

gerekmektedir. 

Yabancı uyruklu işçiler Rusya dışına çıkmadan en fazla 2 sene çalışma hakkına 

sahiptiler. Ancak; COVID-19 salgını nedeniyle 2020 yılı Mayıs ayından itibaren anılan 

uygulama kaldırılarak, yabancı uyruklu işçiler için yurt dışına çıkmadan birden fazla defa 

çalışma iznine başvurma hakkı getirilmiştir. Ayrıca; 15 Mart 2020 tarihinden sonra Rusya'ya 

herhangi bir saikle giriş yapan yabancı ülke vatandaşlarına, çalışma izni aranmaksızın 15 

Haziran 2020 tarihine kadar istihdam edilebilme hakkı sağlanmıştır. Halihazırda çalışma izni 

bulunanların aylık patent ödemelerine ise anılan tarihler için muafiyet getirilmiştir. 

Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin vatandaşları, Rusya’ya vizesiz girebilen 

ülkelerin vatandaşları ve yüksek nitelikli uzman statüsünde çalışanların haricinde, Türkiye’nin 

de dahil olduğu diğer ülke vatandaşları için yabancı işçi kotası 2017 yılı için 177.043; 2018 yılı 

için 140.423; 2019 yılı için 144.583; 2020 yılı için ise 104.993 olarak belirlenmiştir. 

Rus mevzuatına göre, çalışanlar için sosyal güvenlik primi ödemeleri işveren tarafından 

yapılmaktadır. Genel olarak, Rus personel için maaş üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik 

primi ödemeleri %30, yabancı personel için ise %22’dir. Firmaların, çalışan Rus personelinin 

maaşları üzerinden yapacakları toplam %30’luk ödemelerin dağılımı ise; %22-devlet emeklilik 

fonu (876 bin Ruble’yi aşan kısım için %10), %2,9-sosyal güvenlik fonu, %5,1- federal sağlık 

sigorta fonu (755 bin Ruble’ye kadar) şeklindedir. İş sözleşmesi 6 aydan fazla süreli olan Rus 

olmayan yabancı personel için sosyal güvenlik primi ödemeleri %22 olup, daha kısa süreli iş 

sözleşmelerinde yabancılar için bu oran %0 olarak uygulanmaktadır. Asgari 6 ay süreli iş 

sözleşmesi olan, Rus olmayan yabancı personelin maaşının 796 bin Ruble’yi geçmesi halinde 

ise sosyal güvenlik primi %10 olarak hesaplanmaktadır. Öte yandan, işin niteliğine ve iş kazası 

riskine bağlı olarak %0,2 ile %8,5 oranında ek bir zorunlu kaza sigortası katkı payı ödemesi de 

bulunmaktadır.  

Rus mevzuatı uyarınca, belirli bir alanda yüksek bilgi, uzmanlık ve tecrübeye sahip olan 

ve yıllık maaşları 2 milyon Ruble’nin üzerinde olan yabancı uyruklu kişiler yüksek nitelikli 

uzman statüsünde çalışabilmektedir. Yüksek nitelikli uzman statüsünde çalışanlar için daha 

basitleştirilmiş bir mevzuat uygulanmakta olup (%13), bu kapsamda çalışan yabancı uyruklu 

kişiler ayrıca Rus Hükümeti tarafından yıllık olarak belirlenen yabancı işçi kotasına tabi 

tutulmamaktadır. 

 

A.3) Potansiyel Yatırım Alanları 

 

 Rusya’daki ekonomik faaliyetlerde devletin kontrolünde bulunan büyük ölçekli sınai 

işletmelerinin ağırlığı göze çarpmakta olup, toplam GSYİH’nin yarısından fazlasının devlet 
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kontrolündeki firmalar kaynaklı olduğu görülmektedir. Gelişmiş ekonomiler ve geçiş 

ekonomilerinde görülenin aksine Rusya’da küçük ve orta ölçekli işletmelerin milli hasıla 

içerisindeki payı ise yaklaşık %20,2 gibi düşük bir seviyede tezahür etmektedir.  

Rusya’nın söz konusu iktisadi yapısında yabancı yatırımcılar açısından potansiyel arz 

eden sektörler; altyapı/inşaat/gayrimenkul, gıda sanayi, enerji, ilaç/medikal/kozmetik, 

makine/otomotiv ve yan sanayi, mobilya/ağaç-orman ürünleri, telekomünikasyon ve ulaştırma 

olarak sıralanabilir. Ayrıca;  

 Devlet kontrolündeki büyük firmaların ekonomideki ağırlığı,  

 Sermaye piyasalarının mevcut yapısı ve devlet kontrolündeki büyük enerji firmalarının 

sermaye piyasalarındaki ağırlığı,  

 Bankacılık sistemindeki kamu ağırlığı,  

 Mevzuat düzenlemeleri ve vergi sistemindeki muhtelif farklılıklar, 

 Stratejik açıdan önem arz eden muhtelif sektörlerde yabancı yatırımlara getirilen 

kısıtlamalar,  

 Doğal gaz, elektrik-su, demiryolu ulaştırması, posta ve telekomünikasyon hizmetleri gibi 

bazı altyapı alanlarındaki mevcut sektör yapısı 

Rusya’da yabancı yatırımlar açısından dikkate alınması gereken önemli konular arasında yer 

almaktadır. 

 

B) YABANCI YATIRIM MEVZUATI VE YATIRIM TEŞVİKLERİ 
 

B.1) Yabancı Yatırımlara İlişkin Ülke Mevzuatı 

 

Rusya’da yabancı yatırımlar, bu konuda 9 Temmuz 1999 tarihli Federal Kanun 

çerçevesinde düzenlemeye tabidir. Yabancı yatırımcıların temel haklarını belirleyen ve garanti 

altına alan Kanun dışında, yabancı yatırımları düzenleyen 30 Aralık 1995 tarihli 225 sayılı 

Federal Kanun ile 29 Nisan 2008 tarihli 57 sayılı Federal Kanun bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtilen mevzuat haricinde, Rusya’nın diğer ülkelerle ikili bazda imzalamış 

olduğu ve yabancı yatırımcılara ilave garantiler sunabilen yatırımların karşılıklı teşviki ve 

korunması anlaşmaları da bulunmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye de dâhil olmak üzere 

Rusya’nın 79 ülke ile yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşması 

bulunmaktadır.  

Prensip olarak, Rusya’da yabancı yatırımlar için sağlanan yasal yapı, Rus kuruluşlar 

için sağlananlar ile benzerlik teşkil etmektedir. Yabancı yatırımcıların haklarına ilişkin 

herhangi bir kısıtlama, sadece federal yasalar marifetiyle münhasıran anayasal rejim, genel 

ahlak, sağlık, temel haklar ve diğer kişilerin yasal çıkarlarının korunması, milli savunma ve 

devlet güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanabilmektedir. 

Rus mevzuatı uyarınca öngörülen vergilerin ve ücretlerin ödenmesi halinde, yabancı 

yatırımcılar gelirlerini ve karlarını Rusya’da serbest olarak kullanma veya bir kısmını yurt 

dışına transfer etme hakkına sahiptir. Yabancı yatırımcılar, bir anlaşmaya dayanarak hak ve 

yükümlülüklerini başka bir kişiye/kuruma devredebilmekte, ayrıca kamu veya yerel 

yönetimlerin muhtelif uygulamalarından doğan kayıplarının tazmini yönünde hukuki haklarını 

idari yargı marifetiyle kullanabilmektedir. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere; prensip olarak Rusya’da yabancı yatırımcılar, yerel 

yatırımcılar ile aynı haklara sahip olmakla birlikte bunun bazı istisnaları bulunmaktadır. Bu 

çerçevede, bankacılık ve sigortacılık sektöründe bazı kısıtlamalara ilaveten stratejik olarak 

önem atfedilen bazı sektörlerde de yabancı yatırımlar için kısıtlamalar bulunmaktadır. 
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Bankacılık Sektöründeki Kısıtlamalar: 2 Aralık 1990 tarihli bankalar ve bankacılık 

faaliyetlerini düzenleyen Kanun uyarınca, Rusya’da yabancı bankaların şubeleri ve yabancı 

sermayeli kredi kuruluşlarının ticari faaliyetlerine ilişkin ilave hükümler bulunmaktadır. Söz 

konusu Kanun, bankacılık sisteminde kabul edilebilir yabancı sermaye oranlarına atıfta 

bulunmakta olup, bu Kanun çerçevesinde Rusya Merkez Bankası, kabul edilebilir yabancı 

sermaye oranına bağlı olarak bankanın kuruluş sermayesindeki değişikliklere kısıtlama 

getirebilmektedir.  

Sigortacılık Sektöründeki Kısıtlamalar: Sigorta şirketlerinin Rusya’daki faaliyetlerini 

düzenleyen 27 Kasım 1992 tarihli Federal Kanun çerçevesinde, yabancı sigortacılık 

şirketlerinin ve bağlı şubelerinin Rus topraklarındaki faaliyetlerine ilişkin bazı kısıtlamalar 

bulunmaktadır.  

Belirli Kategorilerdeki Arazilerin/Toprakların Alımına İlişkin Kısıtlamalar: Rus mevzuatına 

göre, belirli kategorilerdeki arazilerin yabancı yatırımcılar tarafından satın alınması 

yasaklanmıştır. İlgili mevzuat uyarınca; yabancı kişiler, yabancı tüzel kişilikler, herhangi bir 

ülke vatandaşlığına sahip olmayanlar ve sermayesinin %50’sinden fazlasının yabancı gerçek 

veya tüzel kişilere ait olduğu Rus tüzel kişilikler tarımsal arazi satın alamamaktadır. İlave 

olarak, Rus mevzuatı uyarınca; yabancılar, herhangi bir ülkenin vatandaşlığına ait olmayan 

kişiler ve yabancı tüzel kişilikler sınır bölgelerindeki topraklar ve federal yasalarda belirtilen 

diğer özel bölgelerde toprak/arazi satın alamamaktadır. 

Stratejik Önemi Haiz Sektörlerde Yabancı Yatırıma İlişkin Kısıtlamalar: 29 Nisan 2008 tarihli 

Federal Kanun çerçevesinde; ülke güvenliği, milli savunma gibi nedenlerden dolayı stratejik 

önemi haiz bazı alanlarda yabancı sermaye yatırımı konusunda kısıtlamalar bulunmaktadır. 

İlgili yasa çerçevesinde aşağıda sunulan stratejik önemi haiz ekonomik faaliyetlerde yabancı 

sermaye yatırımı izne bağlı olup, gerekli izinler Rusya Başbakanı başkanlığında kurulan 

komisyon tarafından verilmektedir. 

- Nükleer materyaller ve radyoaktif cisimler, 

- Askeri teknoloji, silahlar ve patlayıcı maddelerin geliştirilmesi, üretimi, dağıtımı, 

- Uzay faaliyetleri, sivil havacılık ile ilgili faaliyetler, 

- Kitle iletişimi faaliyetleri, 

- Şifreli/kriptolu ürünlerin üretimi, geliştirilmesi, dağıtımı ve teknik servisi, 

- Gizli bilgi toplama amaçlı elektronik ürünlerin üretimi, geliştirilmesi, dağıtımı, 

- Su kaynaklarının kullanımı ve önemli tarım arazilerindeki yeraltı kaynaklarının 

çıkartılması ve denetimi, 

- Hidrometeoroloji ve jeofizik ile ilgili faaliyetler. 

Kamu Alımlarındaki Kısıtlamalar: Kamu alımlarında muhtelif inşaat makineleri, mobilya, 

muhtelif teknoloji ürünleri, yazılım ürünleri ile otomotiv ve gemi endüstrileri gibi belirli 

alanlarda üçüncü ülke menşeli ürünler (asgari 2 Rus menşeli muadili varsa) değerlendirmeye 

alınmamaktadır. Ancak, bu yöndeki ithal ikameci politika uygulamalarında orta ve uzun vadede 

değişikliğe gidilerek üçüncü ülke menşeli ürünlerinde kamu alımlarına dahil edilmesine yönelik 

çalışmalar başlatılmıştır. 

 

B.2) Yatırım Teşvik Mevzuatı 

 

Oldukça büyük bir coğrafyaya sahip olan Rusya’da, diğer mevzuatlarda olduğu gibi 

yatırımların teşvikine ilişkin mevzuatlar da bölgeler itibarıyla değişiklik gösterebilmektedir. 

Rusya’da yatırımcılar genelde bölgeler bazındaki yatırım ortamı ile ilgilenmekte olup, 

yatırımların çekilmesinde bölge yönetimleri önemli rol oynamaktadır. Federal, bölgesel ve 

yerel olmak üzere üç farklı kategoride vergi sistemi olan Rusya’da genelde yabancı yatırımcıları 

çekmek için bölgesel yönetimler ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olan bölgesel 
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vergilerin bir bölümünde indirim uygulayabilmektedir. Bu çerçevede en çok kullanılan 

enstrümanlardan birisi, %20 olarak uygulanan ve %2’si (2017-24: %3) merkezi bütçeye, %18’i 

(2017-24: %17) ise bölgesel yönetimlerin bütçesine aktarılan kurumlar vergisine ilişkin oranın 

bölgesel yönetimler tarafından indirilmesi uygulamasıdır. Bu kapsamda bölgesel yönetimler, 

kurumlar vergisinin bölgesel bütçe için olan %18’lik oranını %13,5’e kadar indirme yetkisine 

sahiptirler. 

Rusya’daki özel ekonomik bölgeler ise ülkeye yatırım çekmek için kullanılan en etkili 

enstrümanlardan birisi olup, hâlihazırda Rusya’da dört farklı kategoride olmak üzere toplam 25 

adet (muhtelif bölgeler hariç) özel ekonomik bölge (ÖEB) bulunmaktadır. Bunlardan 13’ü 

sanayi ve imalat bölgesi, 6’sı teknoloji ve inovasyon bölgesi, 5’i turizm ve rekreasyon bölgesi, 

1’i ise lojistik bölgesidir.  

1) Sanayi ve İmalat Bölgeleri (13 adet): Alabuga (Tataristan Cumhuriyeti), Lipetsk, 

Uzlovaya (Tula Bölgesi), Center (Voronesh), Arel, Kashira (Moskova Bölgesi), Stupino 

(Moskova Bölgesi), Lotus, Tolyatti, Titanium Valley (Sverdlovsk), Grozny, Moglino ve 

Kaluga  

2) Teknoloji ve İnovasyon Bölgeleri (6 adet): Moskova Teknopolis, Dubna (Moskova 

Bölgesi), St. Petersburg, İstok (Moskova Bölgesi), Tomsk ve Innopolis (Tataristan 

Cumhuriyeti) 

3) Turizm ve Rekreasyon Bölgeleri (5 adet): Zavidovo (Tver Bölgesi), Kuzey Kafkasya 

Turizm Kümesi, ‘The Baikal Harbour’, Turkuaz Katun (Altay Bölgesi) ve ‘The Gate of 

Baikal’ (Irkuts Bölgesi) 

4) Lojistik Bölgeleri (1 adet): Ulyanovsk (Ulyanovsk Bölgesi) 

 
Tablo 5:Rusya Özel Ekonomik Bölge Uygulamaları 

 
Kaynak: Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı & http://eng.russez.ru/ 

*Malzeme, makine ve ekipman ithalatında gümrük vergisi ve KDV muafiyeti ile nihai ürün ihracatında 

ihracat vergisi muafiyeti 

Kurumlar 

vergisi

10 yıl için %0 

(kümelenme)

%0-%13,5

Bölgesel Bütçe %0-%13,5 %0-%13,5 %0-%13,5
%18                

(2017-24:%17)

Mülkiyet/aktif 

vergisi
10 yıl için %0 10 yıl için %0 10 yıl için %0 10 yıl için %0 %2,2

Toprak/arazi 

vergisi
5 yıl için %0 5 yıl için %0 5 yıl için %0 5 yıl için %0 %1,5

Taşıt vergisi            

(Avro/1 hp)
10 yıl için 0 10 yıl için 0 10 yıl için 0 10 yıl için 0 0,1 - 3,5

Serbest Gümrük 

Rejimi*
+ + + - -

Arsa Maliyeti
Defter değerinin 

%4-50 oranında

Defter değerinin 

%4-50 oranında

Defter değerinin 

%4-50 oranında

Defter değerinin 

%4-50 oranında
Piyasa Fiyatı

Hazır Altyapı + + + + -

Rusya 

Geneli

İmtiyaz & 

Muafiyetler 
Sanayi ve 

Üretim 

Bölgeleri

Teknoloji ve 

İnovasyon 

Bölgeleri

Liman 

Bölgeleri

Turizm ve 

Rekreasyon 

Bölgeleri

Federal Bütçe %2 5 yıl için %0 %2
%2                                          

(2017-24:%3)

http://eng.russez.ru/


12 

Rusya’da kurulu ÖEB’lerde 2019 yılı sonu itibarıyla 38 ülkeden 160’ı yabancı yatırımcı 

olmak üzere toplam 800 firma tarafından 14,5 milyar Dolar’lık yatırım taahhüdünde 

bulunulmuştur. Halihazırda 5,5 milyar Dolar’lık yatırımın da tamamlandığı ÖEB’lerde 34 bin 

kişiye iş imkanı sağlanmıştır. 

 

C) RUSYA’DAKİ TÜRK YATIRIMLARI 
 

Rusya’da 1.300’ün üzerinde Türk sermayeli firmanın faaliyette bulunduğu tahmin 

edilmektedir. Türk firmalarının en fazla yatırım/ticaret yaptığı bölgeler; Moskova, Kazan 

(Tataristan), Güney Rusya Federal Bölgesi (Rostov, Krasnodar, Soçi, Novorossisk) ile ülkenin 

önemli ticaret merkezlerinden olan Novosibirsk, Yekaterinburg, Samara, St. Petersburg ve 

Astrahan’dır. 

Rusya’da tekstil-konfeksiyon, bankacılık, turizm, gıda-gıda işleme, beyaz eşya-makine, 

cam sanayi ve müteahhitlik-inşaat malzemeleri alanlarında güçlü Türk yatırımları mevcuttur. 

Ayrıca; danışmanlık-hukuk, lojistik, otomotiv ve oto yan sanayi ile mobilya alanlarında son 

dönemde Türk yatırımların artış kaydettiği gözlemlenmektedir. Özellikle otomotiv ve oto yan 

sanayi, kozmetik, ilaç sanayi, tekstil-konfeksiyon, gıda, makine, enerji, işlenmiş gıda (çeşitli 

içecekler ve entegre et üretim tesisleri) ve kimyasal ürünler alanlarında büyük potansiyel 

görülmektedir. 

Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen 2019 yılı yurt dışı yatırım anket 

çalışması verilerine göre; Rusya’nın, 575 milyon Dolar tutarındaki sermaye pozisyonu ile 

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri yatırımlar 

içerisinde sahip olduğu %0,6’lık pay, %1,5’e yükselmiştir. Ayrıca, firmalarımızın üçüncü 

ülkeler üzerinden Rusya’ya gerçekleştirmiş olduğu yatırımlar da dikkate alındığında, Rusya’da 

gerçekleştirilen Türk yatırımlarının toplam sermaye pozisyonu tutarının 2,2 milyar Doları aştığı 

tahmin edilmektedir. Rusya’daki başlıca Türk yatırımcılar arasında; Anadolu Efes Biracılık ve 

Malt Sanayi AŞ, Hayat Holding, Gama Holding, ENKA Holding, Rönesans, Şişecam, Credit 

Europe (Fiba Holding), Yıldırım Holding, Zorlu Holding, Koç Holding ve Coşkunöz Holding 

yer almaktadır. 

Firmalarımız açısından Rusya’ya yönelik yatırım kararlarında nazarı dikkate 

alınabilecek hususlar Tablo 6’da sunulmaktadır. 

 
Tablo 6: Rusya’ya Yatırım / Fırsatlar ve Tehditler 

GÜÇLÜ YÖNLER 

 Zengin doğal kaynaklar 

 147 milyona dayanan nüfus 

 Satın alma gücü paritesine göre dünyanın en 

büyük altıncı ekonomisi 

 Yüksek gelir düzeyine sahip tüketici grubu 

 Güçlü ekonomik göstergeler 

 Nispeten başarılı bir ekonomi planlaması 

ZAYIF YÖNLER 

 İş ve yatırım koşullarının her bölgede farklılık 

arz etmesi 

 2014 krizinin devam eden yan etkileri 

 Stratejik sektörlerde yatırım konusundaki 

mevcut düzenlemeler 

 Dönemsel finansman kısıtları  

 Hammadde fiyatlarına duyarlı gelir düzeyi 

  İngilizcenin yaygın olarak kullanılmaması 

FIRSATLAR 

 Yükselen orta sınıf, artan altyapı yatırımı 

ihtiyacı 

 Kısıtlı üretim nedeniyle çeşitli yatırım fırsatları 

 DTÖ üyeliği 

 İş yapılabilirliğin nispeten kolaylaşması 

 Ekonomide mevcut büyüme eğilimi 

TEHDİTLER 

 Vize uygulamaları, çalışma izni problemleri 

 Lojistik sorunları 

 Muhtelif mevzuat düzenlemeleri 

 Devlet kontrolündeki büyük şirketler nedeniyle 

rekabet gücünün zayıflaması 

 Dış ticaret prosedürlerindeki uygulamalar 

 Anlaşmazlıkların çözümünde zorluklar 
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 Moskova ve St. Petersburg dışındaki diğer 

şehirlerde de artan potansiyel 

 Rus partnerler ile ortak girişimler 

 Artan tüketici hassasiyeti sonucu kaliteli ve 

sağlıklı ürünlere yönelik artan eğilim 

 Pazarda tutunmak için ciddi zaman, sermaye ve 

personel ihtiyacı 

 COVID-19 salgınının olumsuz etkileri 

 

D) RUSYA’DA MEVCUT YABANCI YATIRIMLAR 
 

 Doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) 1990’lar süresince Rusya’nın büyüklüğü ve 

ekonomik potansiyeline rağmen yetersiz düzeyde kalmıştır. Anılan dönemde; siyasi 

istikrarsızlık, ekonomik belirsizlik, yasal boşluklar, muhtelif düzenlemeler ve yüksek vergi 

yükü ülkeye DYY girişini olumsuz yönde etkileyen unsurlar olmuştur. 2018 yılında ise net 

DYY girişi, özellikle ‘offshore’ merkezlerinden gelen sermaye akımlarının azalmasına bağlı 

olarak, kriz döneminin etkili olduğu 2015 yılından sonra son 10 yılın en düşük seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Net DYY girişi 2019 yılında ise yaklaşık 31,8 milyar Dolar ile rekor seviyelere 

yakın bir tutarda tezahür etmiştir. 

 
Tablo 7: Rusya / Net Doğrudan Yabancı Yatırımlar (milyon Dolar) 

Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 

 

2019 

 

Yurt dışında doğrudan 

yatırım 
57.082 22.085 22.314 36.757 31.377 

 

22.578 

Yurt içinde doğrudan 

yatırım 
22.031 6.853 32.539 28.557 8.785 

 

31.783 

Kaynak: Rusya Merkez Bankası 

 

 Rusya Merkez Bankası verilerine göre, DYY stoklarına ilişkin ülke bazlı veriler ise 

aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Rusya’ya yönelik DYY’lerin büyük bölümü başta Güney 

Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere ‘offshore’ merkezlerinden gelmektedir.  
 

Tablo 8: Rusya/ Doğrudan Yabancı Yatırımlar Stok Verileri 

Ülkeler 
Doğrudan Yatırım 

Stoku (Milyar Dolar) 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 157,8 

Hollanda 57,8 

Lüksemburg 41,7 

Bermuda 35,4 

İngiltere 32,8 

İrlanda 28,1 

Bahamalar 24,4 

Fransa 21,8 

Almanya 21,3 

İsviçre 17,5 

Jersy Adası 14,1 

Britanya Virgin Adaları 12,7 

Türkiye 1,5 

Kaynak: Rusya Merkez Bankası (1 Ocak 2020) 
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Sektörler itibarıyla ise Rusya’ya DYY girişleri imalat sanayi, madencilik, toptan ve 

perakende ticaret ile finans ve sigortacılık alanlarında yoğunlaşmaktadır.  
 

E) RUSYA’DA COĞRAFİ BÖLGELER İTİBARIYLA GENEL GÖRÜNÜM 
 

Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Rusya, kuzey yarım kürede 11 

zaman dilimine sahip bir coğrafyada bulunmaktadır. Rusya’da mevcut idari birimlerin önde 

gelenlerine ait bilgiler aşağıda sunulmaktadır. 

 

E.1) Moskova 

 

Yaklaşık 40 milyonluk bir nüfusun yaşadığı Merkezi Federal Bölgesinde yer alan ve 

otonom bir idari yapıya sahip Moskova şehri, ülkenin politik, ekonomik, ticari ve mali merkezi 

konumunda olup, yaklaşık 12 milyonluk nüfusuyla da dünyanın en büyük metropolleri arasında 

yer almaktadır. Moskova Bölgesi ise yaklaşık 7,7 milyonluk nüfusuyla Merkezi Federal 

Bölgesindeki 17 idari bölge (Moskova şehri hariç) arasında yer almaktadır. Dış ticaret 

işlemlerinin merkezi konumunda bulunan Moskova şehri, 2019 yılı itibarıyla 184,3 milyar 

Dolar ihracatı ve 107,3 milyar Dolar ithalatıyla ülkenin toplam dış ticaret işlemlerinin değer 

bazında %40’ından fazlasının merkezi konumunda bulunmaktadır. Aynı yıl Moskova 

Bölgesinden ise 7,9 milyar Dolar’lık ihracat ve 27,6 milyar Dolar’lık ithalat gerçekleştirilmiştir. 

Rusya ve ülkemiz arasındaki dış ticaret hacminin yarısından fazlasında Moskova şehri ve 

bölgesinde gerçekleştirilen ihracat ve ithalat işlemleri rol oynamaktadır. 

Rusya ekonomisinin %20’sinden fazlasına hitap eden Moskova şehrinde kişi başı Gayri 

Safi Bölgesel Hasıla (GSBH) 2019 yılında 20 bin Dolar’ın üzerinde gerçekleşmiştir. 

Moskova’nın GSBH’si son 15 yılda Dolar bazında iki kattan fazla artmıştır. Moskova, aynı 

zamanda Rusya’nın mali merkezi konumunda olup, ülkedeki tüm mali kuruluşların yarısından 

fazlası Moskova’da faaliyet göstermektedir. Moskova Bölgesi esas alındığında ise, 2019 yılı 

kişi başı GSBH’nin 10 bin Dolar seviyesinin altında tezahür ettiği görülmektedir. 

Başta enerji, hammadde ve lojistik olmak üzere, büyük çaplı Rus firmaları Moskova 

merkezli olup, ülkedeki tüm firma ve kuruluşların toplam banka mevduatlarının %70’inden 

fazlası Moskova’da bulunmaktadır. Bu itibarla Moskova dünyanın en önemli 10 iş merkezi 

arasında yer almaktadır. Moskova, ülkenin yabancı yatırımlar açısından da cazibe merkezi 

konumundadır. Rusya’daki sermaye yatırımlarının %12’sinden fazlası, özel sektör 

yatırımlarının %65’i ve toplam yabancı yatırımların ise %40’ı Moskova’da bulunmaktadır. 

Moskova Hükümetinin en önemli önceliklerinden birisi de yatırımlarda bürokratik 

işlemleri azaltmaktır. Girişimciliği kolaylaştırmak ve ileri teknoloji ihtiva eden yatırımları 

geliştirmek amacıyla, teknoparklar, organize sanayi bölgeleri ve sanayi parkları geliştirilmekte 

olup, Moskova Bölgesinde halen 17 özel bölge (teknoparklar ve sanayi parklarını ihtiva eden) 

ve 5 özel ekonomik bölge bulunmaktadır.  

Kültürel ve turistik açıdan bakıldığında da Moskova dünyanın en önemli şehirleri 

arasında addedilmektedir. Moskova’da UNESCO kültürel miras listesinde kayıtlı 200 yer 

bulunmakta olup, şehirde ayrıca 450 müze ve sergi merkezi, 240 tiyatro ve 100’den fazla 

sinema bulunmaktadır. Moskova şehrini yılda yaklaşık 5 milyon yabancı ve 12 milyon 

civarında ise yerli turist ziyaret etmektedir. 

Şehirdeki 40 milyar kw/s’lik yıllık elektrik tüketimi Moskova’nın dinamik ekonomisi 

ve devam eden yeniden yapılanmasına dolaylı bir örnek teşkil etmektedir. İnşaat ve 

müteahhitlik faaliyetleri son yıllarda Moskova’da hızlı bir şekilde artmakta olup, şehrin toplam 

GSBH’si içinde inşaat faaliyetleri %3,4’lük, gayrimenkul faaliyetleri ise %9,6’lık bir paya 
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sahiptir. Diğer taraftan, dünyanın toplu ulaşım ağı en gelişmiş şehirleri arasında yer alan 

Moskova’da metro ağı marifetiyle yılda yaklaşık 3 milyar yolcu taşınmaktadır. 

Moskova’nın toplam GSBH’sindeki toptan ve perakende ticaretin payı %30’a 

yaklaşmaktadır. Toptan satış gelirleri açısından incelendiğinde Moskova’daki en önemli 

firmalar Gazprom, Lukoil, Inter RAO, Metro Cash and Carry, JTI-MP’dir. Moskova şehrinde 

1,5 milyon adet kayıtlı ticari birim ve 255 bin kayıtlı bireysel girişimci bulunmaktadır. 

Moskova’da ayrıca 6.500’den fazla kayıtlı yabancı firma faaliyet göstermektedir. 

 

E.2) Krasnodar Bölgesi 

 

Rusya’nın güney sınırında yer alan, kuzey ve kuzey-doğuda Rostov Bölgesi, doğuda 

Stavropol Bölgesi, güneyde Gürcistan ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, batıda ise Karadeniz 

ve Azak Denizi’ne komşu olan Krasnodar Bölgesi, 76 bin km2 yüzölçümüne (Rusya genelinde 

42’nci sırada) ve yaklaşık 5,7 milyon nüfusa (Rusya genelinde 3’üncü sırada) sahiptir. İdare 

merkezi Krasnodar şehridir. 

Bölgenin ekonomisi; tarım, gıda işleme, turizm ve madencilik sektörleri üzerinde 

yoğunlaşmıştır. 2018 yılında kişi başı GSBH yaklaşık 6.633 Dolar, ortalama aylık maaş ise son 

dönemde 553 Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında Krasnodar Bölgesinin ihracatı 7,4 

milyar Dolar, ithalatı ise 4,3 milyar Dolar seviyelerinde tezahür etmiştir. 

Toprak kalitesinin yüksekliği ve elverişli iklimi ile bölge aynı zamanda Rusya’nın en 

önemli tahıl deposudur. Rusya’nın güneyden giriş kapısı olan Krasnodar Bölgesi, aralarında 

Rusya’nın en büyük ticaret limanı olan Novorossisk Limanının da bulunduğu 8 deniz limanına 

ev sahipliği yapmaktadır. Rusya’nın deniz ticaretinin %40’ı bu limanlar üzerinde 

gerçekleştirilmektedir.  

Krasnodar (1 milyon), Soçi (524 bin), Novorossisk (338 bin) ve Armavir (190 bin) 

bölgedeki önemli şehirlerdir. Bölge; Soçi, Gelincik ve Anapa gibi tatil beldeleri sayesinde 

Rusya’nın başlıca turizm merkezi olarak kabul edilmektedir. 

 

E.3) Rostov Bölgesi 

 

Rostov Bölgesi de Krasnodar Bölgesi gibi Rusya’nın güneyinde yer almakta olup, 

kuzeydoğuda Ukrayna, kuzeyde Volgograd ve Voronej bölgeleri, güneyde Krasnodar ve 

Stavropol bölgeleri, güneybatıda Azak Denizi, doğuda da Kalmikya ile sınırlara sahiptir.  

Bölgenin ekonomisi; tarım, gıda sanayisi, turizm ve madencilik sektörleri üzerinde 

yoğunlaşmıştır. 2018 yılında kişi başı GSBH tutarı yaklaşık 5.500 Dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Bölge, 100,8 bin km2’lik yüzölçümüne (Rusya genelinde 35’inci sırada) ve yaklaşık 4,2 

milyonluk nüfusa (Rusya genelinde 6’ncı sırada) sahiptir. Rostov Bölgesinin yanı sıra Güney 

Federal Bölgesinin de başkenti olan Rostov-on-Don şehri ise 354 km2’lik bir coğrafi alana 

sahiptir.  

Rostov Bölgesinin ekonomisi de Krasnodar Bölgesininkiyle önemli ölçüde benzerlik 

arz etmektedir. Bölge; tarımsal makine, helikopter, lokomotif ve enerji sektörü teçhizatı 

üretiminde Rusya’nın en büyük üreticilerine ev sahipliği yapmaktadır.  

Rostov Bölgesinde 2019 yılı verilerine göre ortalama aylık ücret 30.849 Ruble (477 

Dolar) olarak gerçekleşmiştir. GSBH bakımından 1,42 trilyon Ruble (yaklaşık 22,2 milyar 

Dolar) ile Rusya’daki bölgeler arasında ilk 13 bölge arasında bulunmaktadır.   

2019 yılında Rostov Bölgesinin ihracatı 8,3 milyar Dolar, ithalatı ise 2,9 milyar Dolar 

seviyelerinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, anılan bölge 11 milyar Doları aşan dış ticaret hacmiyle 

Rus bölgeleri arasında ilk 10 içerisinde yer almaktadır.  
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Rusya’nın Karadeniz, Akdeniz ve Azak Denizine çıkış kapısı olan Rostov Bölgesi, en 

gelişmiş kara, demiryolu ve havayolu ulaştırma ağlarından birine sahiptir. Bölgede, Karadeniz, 

Azak Denizi, Baltık Denizi ve Hazar Denizine girişi sağlayan 5 adet ticaret limanı 

bulunmaktadır. Ancak, söz konusu limanlar iç deniz limanları olup, derinliklerinin azlığı 

nedeniyle en fazla 5 bin ton kapasiteli nehir gemilerinin kullanımına uygundur.  

Rostov-on-Don (1,1 milyon), Taganrog (250 bin), Şakhti (234 bin), Volgodonsk (172 

bin), Novoçerkask (169 bin), Bataisk (127 bin) ve Novoşahtinsk (108 bin) bölgedeki önemli 

şehirlerdir. 

 

E.4) Kuzeybatı Federal Bölgesi (KBFB) 

 

Rusya Kuzeybatı Federal Bölgesi (KBFB) 1,68 milyon km2’lik yüzölçümüne ve 

yaklaşık 14 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Federal Bölgeler arasında nüfus açısından beşinci 

büyüklükte olan KBFB, Rusya nüfusunun %9,5’ini barındırmaktadır. Şehir nüfusu ile kırsal 

kesim nüfusunun toplam nüfusa oranı sırasıyla %83,7 ve %16,3’dir. KBFB nüfusunun yaklaşık 

yarısı St. Petersburg ve Leningrad Bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. 

Bölgenin idari merkezi, 5,4 milyonluk bir nüfusa sahip St. Petersburg şehridir. Bölgenin 

diğer birimleri; Karelya Cumhuriyeti, Komi Cumhuriyeti, Arkhangelsk, Vologda, Kaliningrad, 

Leningrad, Murmansk, Novgorod, Pskov Bölgeleri ve Nenets Otonom Bölgesidir. Bölgede 

toplam 152 şehir ve kasaba bulunmaktadır. 2019 yılında bölgede ortalama aylık ücret 37.993 

Ruble (587 Dolar) seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Rus GSYİH’sinin yaklaşık %10’u KBFB’den elde edilmekte olup, 2019 yılında temel 

makroekonomik göstergeler dağılımında KBFB’nin Rusya’nın madencilik üretiminde %5,9; 

sanayi üretiminde %13,4; enerji üretiminde %11,5; tarım üretiminde %4,6; dış ticaret hacminde 

%13,4; perakende ticaret hacminde %9,8 payı bulunmaktadır. KBFB’nin GSBH’sinde ise St. 

Petersburg’un payı yaklaşık %50’dir. St. Petersburg, Rusya’da küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin en yoğun olarak bulunduğu yerleşim bölgelerinden biridir. 2019 yılında anılan 

şehirde ortalama aylık ücret 47.402 Ruble (733 Dolar) seviyesinde gerçekleşmiştir. 

 
Grafik 1: KBFB Gayri Safi Bölgesel Hasılasının Sektörel Dağılımı 

 
Kaynak: PetroStat Rusya Federasyonu İstatistik Kurumu St. Petersburg Dairesi 
 

Bölgenin başlıca dış ticaret ortakları; %14,1 payla Hollanda, %12,1 payla Çin, ve %7,1 

payla Almanya olarak sıralanmaktadır. Türkiye, bölge dış ticaretinden %2 pay alarak 10’uncu 

sırada yer almaktadır. Bölgenin ithalatında öne çıkan ürünler; kazan, makine ve mekanik 

cihazlar, kara taşıtları ile aksam ve parçaları, elektrikli makine ve cihazlar, plastik ve kauçuk 

mamulleri, suda yüzen taşıt araçları, yaş meyve, yağlı tohumlar ve yem bitkileri, et ve sakatatlar 
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ile optik aletler olarak sıralanmaktadır. Bölgenin önde gelen ihraç ürünleri ise; mineral yakıt ve 

yağlar, demir çelik, ağaç ürünleri, gübreler, nikel ve kıymetli metallerdir.  

2019 yılında, KBFB’nin ülkemize ihracatı %8,4 oranında düşüşle yaklaşık 1,2 milyar 

Dolar, ithalatı ise %32,3 oranında artışla yaklaşık 625 milyon Dolar olarak kaydedilmiş olup, 

toplam ticaret hacminde %2,5 oranında büyüme olmuştur. Öte yandan, ülkemizden St. 

Petersburg’un ithalatı 438 milyon Dolar, Leningrad Bölgesinin ithalatı 38,7 milyon Dolar, 

Kaliningrad Bölgesinin ithalatı ise 87 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. KBFB’ye 

ihracatımızdaki önde gelen ürünler; yaş meyve sebze, gemiler ve suda yüzen taşıt araçları, 

kazan, makine ve mekanik cihazlar, motorlu kara taşıtları, plastik ve mamulleri ve tütün olarak 

sıralanmaktadır. KBFB’den ithalatımızda ise demir çelik ürünleri ilk sırada gelmektedir. 

İthalatımızda metal cevheri, mineral yakıtlar ve demir çelikten eşyalar diğer önemli ürün 

gruplarını oluşturmaktadırlar.  

Bölgedeki 2019 yılının ilk 9 ayına ilişkin yabancı yatırımların toplam tutarı 13,2 milyar 

Doları aşmaktadır. Başlıca yatırımcı ülkeler; Almanya, Finlandiya, GKRY, ABD, Hollanda, 

İngiltere, İsveç, Avusturya, Polonya, Danimarka, Norveç, Portekiz, Litvanya, İsviçre, İrlanda, 

Belarus, Kazakistan ve Belçika’dır. Yatırımların yapıldığı başlıca sektörler ise; petrol ve petrol 

ürünleri, orman ürünleri, taşıt araçları üretimi, gıda, içecek ve tütün mamulleri, gemi inşa 

sanayi, inşaat ve gayrimenkul, toptan ve perakende ticaret, enerji, kimya sanayidir. 

KBFB’in idari merkezi olan St. Petersburg’da; General Motors, Hyundai, Nissan, 

Toyota, Man, Scania, Novartis, Astrosoft, Arcadia, HP Labs, Intel, Oracle Development, BCC 

Group, United Shipbuilding Corporation, Avrora, Krylov Shipbuilding Research Institute, 

Oceanpribor gibi dünya çapında tanınmış firmaların üretim tesisleri bulunmaktadır. Bölge 

Rusya’nın Avrupa sınırında bulunması nedeniyle işlek kara ve demir yolu hatlarına sahiptir. 

Rusya’nın dünyaya açılmasında KBFB’de bulunan St. Petersburg Limanı, Vyborg, Ust Luga, 

Kaliningrad, Murmansk ve Arhangelsk ticari limanları kilit öneme sahiptir.  

 St. Petersburg Deniz Limanı: Tüm yıl boyunca sevkiyatların devam ettiği anılan limanda 

yıllık kapasite yaklaşık 110 milyon tondur.  

 Ust Luga Deniz Limanı: Yıllık kapasitesi yaklaşık 129,8 milyon ton olan liman, Leningrad 

Bölgesi, Kingisep İlçesi, Fin Körfezinde bulunmaktadır.  

 Primorsk Deniz Limanı: Leningrad Bölgesi, Vıborg İlçesi, Primorsk Şehrinde bulunan 

Limanın kapasitesi yıllık 89,5 milyon ton olarak gerçekleşmektedir. Genel olarak sıvı yük 

sevkiyatında faaliyet göstermekte olup, tüm yıl boyunca petrol sevkiyatı yapılmaktadır.  

 Vısotsk Deniz Limanı: Liman kapasitesi yıllık 21,2 milyon ton olarak gerçekleşmektedir. 

Tüm yıl boyunca sevkiyatların devam ettiği liman, Leningrad Bölgesi, Fin Körfezi, 

Vısotskiy Adasının kuzey kısmında bulunmaktadır.  

 Vıborg Deniz Limanı: Liman kapasitesi yıllık yaklaşık 2 milyon ton olarak 

gerçekleşmektedir. Tüm yıl boyunca sevkiyatların devam ettiği liman, Leningrad Bölgesi, 

Vıborg Şehrinde bulunmaktadır.  

 Kaliningrad Deniz Limanı: Liman kapasitesi yıllık yaklaşık 44,3 milyon ton olarak 

gerçekleşmektedir. Tüm yıl boyunca sevkiyatların devam ettiği liman, Kaliningrad Bölgesi, 

Baltık Denizinin güneydoğu kısmında bulunmakta olup, Rusya’nın Baltık Denizindeki tek 

donmayan limanıdır. 

KBFB’de, Rusya’nın yabancı yatırımları artırmak ve Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek 

amacıyla başlatmış olduğu dikkat çekici girişimlerden olan ÖEB’lerden dördü St. Petersburg, 

Pskov, Murmansk ve Kaliningrad’da bulunmaktadır.  

ÖEB’lerde, gerek federal gerekse bölgesel düzeyde uygulanmakta olan gelir vergisi, 

taşımacılık ve emlak vergilerinde çeşitli indirim ve muafiyetler bulunmaktadır. Diğer taraftan 

ÖEB’ler demirbaş hammadde ve ara malı ithalatında özel bir gümrük ve KDV rejimine 
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tabidirler. Vergi muafiyetleri ÖEB’nin kurulduğu yere ve faaliyet konusuna göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Tüm bu muafiyetler hukuken garanti altına alınmış durumdadır. Ayrıca, 

bürokratik süreçleri kısaltmaya ve faaliyetleri hızlandırmaya yönelik uygulamalar mevcuttur. 

 St. Petersburg Teknoloji ve İnovasyon ÖEB: Şehrin kuzey ve güneyinde iki site halinde 

kurulmuş olup, Ar-Ge faaliyetleri yürüten firmalara hizmet vermektedir. Savunma, makine, 

otomotiv, gemi inşa ve kimya sektörlerinde faaliyet göstermekte olan firmaların yer aldığı 

ÖEB; iletişim teknolojileri, telekomünikasyon, ilaç sanayi ve nano teknoloji sektörlerini 

yatırımda öncelikli sektörler olarak değerlendirmektedir. 

 Pskov Moglino ÖEB: Estonya sınırına 45 km, Pskov şehir merkezine 8 km uzaklıkta 

kurulmuştur. Tarım makineleri, elektrikli aletler ve otomotiv yedek parça, inşaat 

malzemeleri, lokomotif yedek parçaları, paketleme ve lojistik firmaları faaliyet 

göstermektedir. 

 Murmansk Lojistik ÖEB: Demir cevheri, kömür ve petro-kimya ürünleri nakliyesi üzerine 

uzmanlaşmış firmaların yanı sıra bölgede gemi onarımı ve balık işleme tesisleri de faaliyet 

göstermektedir. 

 Kaliningrad ÖEB: Kaliningrad Bölgesinin Rusya ile karadan bağlantısı bulunmamaktadır. 

Curonian Spit Milli Parkının da bulunduğu bölge, turistik aktiviteler açısından rağbet 

görmektedir. Anılan ÖEB’de özellikle otelcilik, eko-turizm, doğa sporları ve termal turizm 

üzerine faaliyetler öncelikli olarak değerlendirilmektedir. 

KBFB’de Önemli Türk Yatırımları: 

- Şişecam / Ruscam: KBFB’de; Leningrad Bölgesi Kirişi Şehrinde ve Vologda Bölgesi 

Sazonovo Kasabasında (Pokrovskiy) cam şişe üretimi yapan iki adet fabrika bulunmaktadır.  

- IC İçtaş İnşaat: Havaalanı terminali, St. Petersburg batı çevre otoyolu, Moskova – St. 

Petersburg M11 otoyolu gibi önemli projeler gerçekleştirilmiştir. 

- Rönesans İnşaat / Yatırım: AVM, iş merkezi inşası, fabrika veya montaj tesislerinin de 

arasında bulunduğu birçok proje tamamlanmıştır. (Lahta İş Merkezi) 

- Enka İnşaat ve Sanayi AŞ: Yüksek Teknolojili Çok Fonksiyonlu Tıbbi Kompleks 

- Ant Yapı: Lüks Konut ve İş Merkezleri İnşaası 

- Yılmaden Holding: Tikhvin Ferro Alloy Fabrikası  

 

E.5) Tataristan Cumhuriyeti 

 

Tataristan Cumhuriyeti, toplam 3,8 milyonluk nüfusu ile federe birimler arasında 8’inci 

sırada gelmektedir. 2019 sonu itibarıyla yaklaşık 2,6 trilyon Ruble’lik (39 milyar Dolar) 

GSBH’ye sahiptir. Kişi başı GSBH ise yine aynı dönemde 662,5 bin Ruble’ye yükselmiştir 

(10.192 Dolar). Cumhuriyet, ekonomik gelişmişlik bakımından Rusya’nın önde gelen 

bölgelerinden birisi olup, gücünü ağırlıklı olarak petrol üretiminden almaktadır. Tataristan’da, 

daha fazla üretim mümkün olmakla birlikte, yılda ortalama olarak 36 milyon ton civarında 

petrol çıkarılmaktadır.  

Sanayinin gelişmiş olduğu bölgede rafineri ve petro-kimya tesisleri mevcuttur. 

Nijnikamsk şehrindeki petro-kimya tesisi Rusya’nın en büyük, Avrupa’nın ikinci en büyük 

petro-kimya tesisidir ve bu tesiste yılda 16 milyon ton ham petrol işlenmektedir. Öte yandan, 

2013 yılında faaliyete başlayan Taneco rafinerisinde de yılda 7 milyon ton ham petrol 

işlenmektedir. Tataristan, petrol işleme kapasitesini 28 milyon tona yükselterek petrol 

üretiminin büyük kısmını bölgede işlemeyi hedeflemektedir. Cumhuriyette, petrol ve türevi 

ürünler haricinde kamyon, otomobil, uçak ve helikopter, gemi, optik cih, tekstil, ağaç işleme 

başlıca sanayi ürünleri olarak ön plana çıkmaktadır. 
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Tataristan’da sınai yapının gelişmesinin önemli bir sebebi de Alabuga şehrindeki özel 

ekonomik bölgedir. Alabuga ÖEB (www.alabuga.ru), federal kanunla kurulmuş özel 

imtiyazlara sahip bir bölgedir. Bölgede yer almanın koşulu asgari 3 milyon Avro’luk yatırım 

yapmaktır. Gümrük bölgesi dışında olan Alabuga ÖEB’de yatırım yapmak isteyenlere arsa 

sembolik sayılabilecek bir bedelle alt yapısı tamamen hazırlanmış bir şekilde teslim 

edilmektedir. Bölgede bugüne kadar taahhüt edilen 3 milyar Dolar’lık yatırımın üçte biri Türk 

firmalara aittir. Bölgedeki en büyük yatırımcı Ford-Sollers’dir. Yatırımcı diğer firmalar 

Kastamonu Entegre, Hayat Kimya, Şişecam-Saint Gobain, Coşkunöz, Elaz (traktör fabrikası) 

Rockwool, Saria, Belaya Daça, East Balt, Havi Logistics, Polimatiz, Italteks, Hygiene 

Technologies, Armstrong, Picsar Coatings, Septal, Kessel, P-D Tatneft Alabuga Fiberglas’dır. 

“Master” Kama endüstri parkı (www.kipmaster.ru) 29 Temmuz 2004 yılında sanayi ve 

tüketici nitelikteki rekabet edebilir ürün geliştirmeyi amaçlayan yüksek performanslı ve geri 

ödeme süresi kısa olan yatırım projeleri için kurulmuştur. KİP "Master", makina imalat 

sanayisine dayalı tek endüstri parkıdır. "Master" endüstri parkının kurulması, büyük işletme 

kapsamında imalatı kar getirmeyen otomotiv parçalarını üretecek çağdaş ekipman ile 

donatılmış ve uygun maliyetli işletmelerin kısa süre içinde kurulması ihtiyacından 

kaynaklanmaktadır. Bölgede alt yapısı hazır, kapalı alan şeklindeki toplam 369 bin m2’lik 

imalat alanı ve 60 bin m2’lik ofis alanı firmalara kiralanmaktadır. İmalat için kira maliyeti m2 

başına 3 Dolar iken ofisler için 5 Dolar civarındadır. Halihazırda, 280 firmanın çalıştığı ve 

6.900’den fazla kişinin istihdam edildiği alanda Tirsan Kardan unvanlı firmamız da üretim 

faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Ayrıca, Tataristan’ın farklı bölgelerinde farklı alanlarda dikkate değer yatırımlar 

mevcuttur. Bunlar arasında; gemi, uçak, helikopter ve insansız hava aracı, tuğla, tıbbi cihaz, 

optik cihazlar, lastik, deri ürünleri, votka, bira, kompresör, kozmetik ürünler ve buzdolabı 

fabrikaları yer almaktadır. Buna ek olarak, Tataristan’ın “IT” alanında Rusya’nın önder bölgesi 

haline gelebilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Halihazırda Rusya’daki en büyük “IT 

Park” Kazan’dadır. Keza Naberejnıye Çelnı şehrinde de bir “IT Park” mevcuttur. Innopolis 

şehri ise Rusya’nın en yeni ve en küçük şehri olup, Kazan’a 40 km mesafede “IT” alanında 

faaliyet gösterecek akademik kuruluş ile firmaları bir araya getiren bir “teknoloji şehri” olarak 

tasarlanmıştır. 20 km2’lik alana 60 bini “IT” sektörü çalışanı olmak üzere yaklaşık 150 bin 

kişinin yaşayabileceği şekilde kurulması öngörülen şehrin ana planı Singapur merkezli RSP 

Architecths firması tarafından hazırlanmıştır. Rus Hükümeti tarafından desteklenen projenin 

yapımının 2-5 yıl alması beklenmekte olup, projenin ilk etabı tamamlanmış durumdadır. Rus 

Hükümeti projeyi daha cazip hale getirmek için Alabuga’dan sonra Tataristan’daki ikinci ÖEB 

statüsünü Innopolis için vermiştir. Toplam 311,4 hektarlık alana sahip ÖEB, Innopolis’de 

yatırım yapacaklar için vergi alanında önemli bazı avantajlar sağlamaktadır. 

Öte yandan, inşaat sektörü Tataristan ekonomisi için daima itici bir güç olmuştur. 

Kazan’ın bininci kuruluş yıldönümü etkinlikleri, 2013 Temmuz ayında düzenlenen 

“Universiade” yaz oyunları ve 2018 Dünya Kupası esnasında gerçekleştirilen inşaat faaliyetleri 

bölge ekonomisine ciddi katkılar sağlamıştır. Firmalarımızın Tataristan’da bugüne kadar 

toplam büyüklüğü yaklaşık 2,5 milyar Dolar olan muhtelif projeleri tamamladığı bilinmekle 

birlikte halihazırda Enka ve GEMONT unvanlı firmalarımızın çeşitli projeleri devam 

etmektedir. 

Perakende sektörü de Tataristan’ı öne çıkaran alanlardan biridir. Tataristan perakende 

piyasasında 15 binden fazla kuruluş faaliyet göstermektedir. Pazara giriş yapan ilk perakende 

zincir kuruluşu “Ramstore” olmuş ancak firma pazardan bir süre sonra çekilmiştir. Tataristan, 

Moskova ve Petersburg’dan sonra Rusya’nın 3’üncü en cazip lüks tüketim pazarıdır. Rusya’nın 

6’ncı büyük kenti ve bölgenin başkenti olan Kazan ise özellikle deri ve kürk, aksesuar, 

mücevherat, saat, otomobil gibi ürünlerin tüketiminde Tataristan’ın merkezi konumundadır.  
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Bütün dünyada toplam ekonomik değeri yıllık 2,1 trilyon Dolar’a ulaşan helal pazar, 20 

milyon Müslüman nüfusa sahip Rusya’da birçok sektörde henüz emekleme aşamasındadır. 

Tataristan Özerk Cumhuriyeti ise nüfusunun büyük çoğunluğunun Müslüman olması nedeniyle 

helal gıdalar için gelişme göstermesi beklenen önemli pazar olarak gösterilmektedir. Helal ürün 

pazarı Tataristan’da nispeten yeni bir alan olmasına rağmen yılda yaklaşık gayri safi tarımsal 

üretimin %3,2'sine karşılık gelen 7 milyar Ruble’lik (yaklaşık 91 milyon Dolar) bir değer 

üretmektedir. Mevcut pazarın yıllık büyüme oranı ise %10 -15 aralığındadır. 

Cumhuriyetteki helal endüstri ağırlıklı olarak gıda ürünlerinden ibaret olmasına rağmen 

helal pazarın diğer sektörlerinde de aktif olmak amacıyla “Helal Yaşam Tarzı’nın geliştirilmesi 

ve yaygınlaştırılması için Eylem Planı (Yol Haritası)” adlı 20 Şubat 2019 tarihli Tataristan 

Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kararnamesi ihdas edilmiştir. Söz konusu Kararname 

çerçevesinde; gıda ve imalat sektörlerine ek olarak, turizm, finans ve yatırım, ilaç ve güzellik 

endüstrisi, moda, medya ve helal “IT” teknolojileri gibi sektörlerin helal pazar ile uyumlaştırma 

çalıştırmalarına başlanılmıştır. Bütün bu olumlu gelişmelere karşın uzmanlara göre 

Tataristan’ın helal gıda pazarının henüz doyuma ulaşmadığı değerlendirilmektedir. Nüfusun 

helal ürün talebinin %50’sini karşılamak için pazara en az bin yeni işletmenin girme gerekliliği 

olduğu Rusya Araştırma ve Bilgi Merkezi tarafından açıklanmıştır. 

Tataristan 2019 yılında yaklaşık 12,9 milyar Dolar’lık ihracat, 3,2 milyar Dolar’lık da 

ithalat yapmıştır. Başlıca ihraç ürünleri; petrol ve petrokimya ürünleri, makine ve mekanik 

cihazlar, gıda, ahşap ve metal ürünleridir. Başlıca ithal ürünleri ise makine ve mekanik cihazlar, 

organik kimya ürünleri, metaller ve ürünler, gıda, mineral yakıtlar, tekstil ürünlerinden 

oluşmaktadır. Rusya içinde petrol çıkarılan en önemli bölgelerden biri olan Tataristan’ın en 

önemli ihraç ürününün mineral yakıtlar ve ham petrol (%75) olduğu görülmektedir. Avrupa’nın 

ikinci en büyük petro kimya tesisi olan Nijnikamskneftikhim sayesinde petro kimya ürünleri 

Tataristan ihracatında önemli yer tutmaktadır. Ayrıca; kamyon, uçak, helikopter, gemi, 

kompresör ve savunma sanayisine yönelik optik aletler (dürbün vs.) ihracatı da bölge için 

önemli sayılacak boyuttadır. 

 

Tataristan’da Yer Alan Önemli Türk Yatırımları: 

- Kastamonu Entegre: Alabuga ÖEB’dedir. MDF ve parke üretimi yapmaktadır. Yatırım 

miktarı 450 milyon Avro olup, Tataristan’daki en büyük üçüncü yabancı yatırımcı olan 

Kastamonu Entegre, petrol ve gaz sektöründeki yabancı yatırımların hariç tutulması halinde 

en büyük yatırımcı olmaktadır.  

- Efes Pilsen Rusya: Anadolu Grubu’na aittir. Yatırım 400 milyon Dolar tutarındadır. En 

büyük faal Türk yatırımlarından biridir. Anadolu Grubu 1 Mart 2019 tarihinde ABInBEV 

şirketiyle %50 ortaklık kurmuştur. 

- Hayat Kimya: Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Şirketiyle aynı gruba (Hayat Holding) 

aittir. Alabuga ÖEB’dedir. Tuvalet kağıdı, havlu, peçete üretmektedir. 2015 yılında üretime 

başlayan firmanın bugüne kadar yapmış olduğu yatırım tutarı 250 milyon Doları aşmıştır. 

- Trakya Cam Rus (Şişecam): Alabuga ÖEB’dedir. 2014 yılı Mayıs ayında üretime 

başlamıştır. Yatırım tutarı yaklaşık 300 milyon Dolar olup, bir fabrikada düz cam ve diğer 

fabrikada ise otomotiv camı üretilmektedir. 

- Coşkunöz Holding: Ford’un Tataristan’da üreteceği araçların saç malzemesini sağlamak 

üzere Alabuga ÖEB’de kurulmuş ve 2014 yılında üretime geçmiştir. Toplam yatırım tutarı 

70 milyon Avro’yu geçmiştir. 

- FİMAKO Makine: Tüleçi şehrindedir. 2017 yılı başında Fimako Makine tarafından 7 

milyon Dolar değerinde yatırımla plastik araç gereç üretimi amacıyla kurulmuştur. 

- TIRSAN Kardan: KAMAZ kamyon fabrikasına yedek parça sağlamak üzere Nabarejni 

Çelni’de (Yar Çallı) 2012 yılında faaliyet geçen firmanın yatırım miktarı 2 milyon Doları 

geçmiştir.  
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- Koluman: Koluman, “Koluman Rus” adıyla Rusya pazarında satış ve satış sonrası servis 

hizmeti amacıyla bir şirket kurmuş, 2016 yılında Nabarejni Çelni’de (Yar Çallı) üretim tesisi 

açılmıştır. Yatırım tutarı 6 milyon Avro’dur. 

- TIS Ltd. Şirketi: Rusya’da üretilen araçlara ve KAMAZ kamyon fabrikasına koltuk 

üretmektedir. Üretim tesisi Alabuga şehrinde bulunmakta olup, toplam yatırım değeri 15 

milyon Dolar’dır. 

- Ansan Alabuga: Alabuga şehrinde 3 milyon Dolar yatırımla plastik banyo aksesuarları 

üretmektedir. 

- Dizayn Grup: Alabuga ÖEB’de plastik boru üretmektedir. 1 milyon Dolar yatırımla 

kurulmuştur. 

- Sunrise: Hayat Holding’e bağlı olarak, Nabarejni Çelni (Yar Çallı) şehrinde konut, alışveriş 

merkezi ve spor merkezi inşaat projesi yürütmektedir. 80 milyon Avro’luk yatırım ile AVM 

ve konut projesinin ilk aşaması tamamlanmış olup, toplam 150 milyon Avro yatırım 

öngörülmektedir. 

- Polimeks: Polimeks firması tarafından Kazan’ın merkezindeki tarihi Şamski Hastanesi 

binasının restorasyonuyla yap-işlet modeliyle tamamlanan ve 2019 yılı başı itibarıyla 

hizmete giren “Kazan Palace by Tasigo” otelinin maliyeti 50 milyon Dolar’dır. Devam eden 

100 odalı ek otel binası ile faz üç konut projesinin tutarı ise 25 milyon Dolar’dır. 
 

F) DİĞER HUSUSLAR 
 

F.1) Rusya ve Türkiye Arasındaki Mevcut Anlaşmalar 

Ticaret ve Ekonomik İşbirliğine Dair Anlaşmalar: Türkiye ile Rusya arasında 8 Ekim1937 

tarihli ‘Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması’ ve 25 Şubat 1991 tarihinde imzalanan ‘Ticaret ve 

Ekonomik İşbirliği Anlaşması’ bulunmaktadır. 

Ticari, Ekonomik, Sınai ve Bilimsel-Teknik İşbirliğinin Geliştirilmesi Hakkında Uzun Vadeli 

Program: 15 Aralık 1997 tarihinde imzalanmıştır. 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması: 15 Aralık 1997 tarihinde Ankara’da 

imzalanmış olup, 17 Mayıs 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması: 15 Aralık 1997 tarihinde Ankara’da imzalanmış 

olup, 31 Aralık 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Mekanizması: Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Konularında 

Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu Kurulmasına İlişkin Anlaşma 14 Mayıs 1992 tarihinde 

imzalanmış olup, 23 Temmuz 1992 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 15’inci Dönem 

Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı 19-21 Ekim 2017 tarihlerinde Kazan’da 

yapılmıştır. Son olarak, 16’ncı Dönem KEK Toplantısı ise 24-26 Temmuz 2019’da Antalya’da 

gerçekleştirilmiştir. Türk tarafı KEK Eşbaşkanı Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN, 

Rus tarafı KEK Eşbaşkanı ise Enerji Bakanı Sayın Aleksandr NOVAK’tır. 

Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması: Türkiye ile Rusya arasında Hizmet Ticareti ve Yatırım 

Anlaşması imzalanmasına yönelik çerçeve belgesi 1 Aralık 2014 tarihinde imzalanmıştır. İlk 

iki tur müzakerelerin ardından yaşanan uçak krizi dolayısıyla müzakereler Rus tarafınca askıya 

alınmıştır. Rusya’nın 22 Temmuz 2016 tarihinde yayımladığı Kararname ile görüşmelere 

devam edilmesi kararı alınmıştır. Bu çerçevede, üçüncü müzakereler 5-8 Ekim 2016 

tarihlerinde İstanbul’da, dördüncü tur müzakereler ise 13-16 Şubat 2017 tarihlerinde, 

Moskova’da gerçekleştirilmiştir. 5’inci tur müzakereler ise 20-21 Haziran 2017 tarihlerinde 

Ankara’da düzenlenmiş olup, müzakerelerin hızlandırılması amacıyla ülkemiz önerisi 

çerçevesinde 14-18 Ağustos 2017 tarihlerinde bir ara tur düzenlenmiştir. Ayrıca, 29 Eylül 2017 

tarihinde Moskova’da bir ara oturum gerçekleştirilmiştir. İki ülke arasındaki Hizmet Ticareti 

ve Yatırım Anlaşması müzakereleri devam etmektedir. 
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F.2) Uluslararası Üyelikler ve İş Konseyi 

 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ):Rusya, 22 Ağustos 2012 tarihi itibariyle DTÖ’ye üye olmuştur. 

Avrasya Ekonomik Birliği: 6 Ekim 2007 tarihinde Rusya, Belarus ve Kazakistan arasında 

“Gümrük Birliği” kurulmasına dair bir anlaşma imzalanmış, Gümrük Birliği ve üçüncü ülkelere 

yönelik ortak gümrük tarifesi uygulaması ise 1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla, birliğin kurallarını 

belirleyen Ortak Gümrük Kanunu da 1 Temmuz 2010 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 1 

Temmuz 2011 tarihinden itibaren de iç gümrükler iptal edilmiştir. 

18 Ekim 2011 tarihinde Troyka ülkeleri arasında bir “Avrasya Ekonomik Birliği” kurulması 

kararı alınmış, bu çerçevede, Rusya, Kazakistan ve Belarus Devlet Başkanları 29 Mayıs 2014 

tarihinde kendi aralarında mal, hizmet, sermaye ve iş gücünün serbest dolaşımını amaçlayan 

Avrasya Ekonomik Birliği kurucu anlaşmasını imzalamışlardır. Anılan ülkeler, 10 Ekim 2014 

tarihinde Belarus’un başkenti Minsk’te toplanarak, söz konusu Birliğin 1 Ocak 2015 tarihi 

itibariyle yürürlüğe girmesini kararlaştırmışlardır. Anılan toplantıda ayrıca, Ermenistan’ın 

Birliğe tam üyeliğine ilişkin anlaşma da imzalanmış ve Ermenistan’ın üyeliği 2 Ocak 2015 

tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, Kırgızistan’ın söz konusu Birliğe üyeliği 23 Aralık 

2014 tarihinde kabul edilmiş olup, adı geçen ülke 1 Mayıs 2015 tarihi itibariyle Birliğin 5’inci 

üyesi olmuştur. 

Türkiye – Rusya İş Konseyi:  Türk-Rus İş Konseyi 1993 yılında kurulmuştur. İş Konseyi Türk 

tarafı başkanı halihazırda Türkiye Müteahhitler Birliği ile Yenigün İnşaat Sanayi ve Ticaret 

AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanlıklarını da yürüten Sayın Mithat YENİGÜN’dür. İş Konseyi 

Rus tarafı başkanı ise Akropol Grup Başkanı Sayın Ahmet PALANKOYEV’dir. Türk-Rus İş 

Konseyi Ortak Toplantısının 20’ncisi 26 Temmuz 2019 tarihinde Antalya’da 

gerçekleştirilmiştir. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD): Rusya’nın OECD’ye katılımına ilişkin 

süreç, 2014 yılı Mart ayında OECD Konseyinin aldığı bir karar ile ertelenmiştir. 
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EKLER 
 

1) Faydalı Linkler 

 
Diplomatik Temsilcilikler 

- T.C. Moskova Büyükelçiliği http://moskova.be.mfa.gov.tr/ 

- T.C. Kazan Başkonsolosluğu http://kazan.bk.mfa.gov.tr/ 

- T.C. Novorossisk Başkonsolosluğu http://novorossisk.bk.mfa.gov.tr/ 

- T.C. St. Petersburg Başkonsolosluğu http://stpetersburg.bk.mfa.gov.tr/ 

- RF Ankara Büyükelçiliği http://www.turkey.mid.ru/tur/ 

- RF Ankara Büyükelçiliği Ticaret Mümessilliği http://www.turkey.mid.ru/tur/torg.html 

- Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Temsilciliği http://tatturk.tatarstan.ru/eng/index.htm 
 

Bakanlıklar / Kamu Kurumları 

- RF Ekonomik Kalkınma Bakanlığı www.economy.gov.ru 

- RF Maliye Bakanlığı www.minfin.ru 

- RF Sanayi ve Ticaret Bakanlığı www.minpromtorg.gov.ru 

- RF Enerji Bakanlığı www.minenergo.gov.ru 

- RF Ulaştırma Bakanlığı www.mintrans.ru 

- Federal Gümrük Servisi www.customs.ru 

- Federal Devlet İstatistik Servisi www.gks.ru 

- RF Merkez Bankası www.cbr.ru 

- Federal Vergi Servisi http://www.nalog.ru 

- Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi www.fsvps.ru 

 

Ticaret Odaları, Sektörel Birlikler / Dernekler 

- Rus – Türk İşadamları Birliği www.rtib.com 

- RF Ticaret ve Sanayi Odası http://www.tpprf.ru 

- Moskova Ticaret ve Sanayi Odası http://www.mostpp.ru/ 

- St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası www.spbcci.ru 

- Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği http://eng.rspp.ru/ 
- Krasnodar Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası http://kuban.tpprf.ru/ru/ 
- Rostov Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası http://www.tppro.ru/ 

- Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası http://www.tpprt.ru/ 

- Samara Ticaret ve Sanayi Odası http://tppsamara.ru/ 
- Başkurdistan Ticaret ve Sanayi Odası http://tpprb.ru 
- Çuvaşistan Ticaret ve Sanayi Odası http://tppchr.ru/ 

- Mari Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası http://mariel.tpprf.ru 
- Mordovya Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası http://www.tpprm.ru/ 

 

Diğer 

- Invest in Russia www.investinrussia.ru 

- RF Yatırım Ajansı http://invest-rf.com/ 

- RF Bölgeleri Yatırım Portalı http://www.investinregions.ru 

- Moskova Yatırım Portalı http://investmoscow.ru/ 

- Moskova Hükümeti http://www.mos.ru 

- St. Petersburg Yatırım Portalı http://spbinvestment.ru/ 

- St. Petersburg Hükümeti http://gov.spb.ru 

- Tataristan Hükümeti http://tatarstan.ru 

- Tataristan Yatırım Kalkınma Ajansı http://tida.tatarstan.ru 

- Samara Hükümeti https://samregion.ru/ 

- Samara Yatırım Kalkınma Ajansı http://investinsamara.ru/ 

- Başkurdistan Hükümeti https://pravitelstvorb.ru/ru/ 

- Başkurdistan Yatırım Kalkınma Ajansı https://investrb.ru/ru/ 

http://moskova.be.mfa.gov.tr/
http://kazan.bk.mfa.gov.tr/
http://novorossisk.bk.mfa.gov.tr/
http://stpetersburg.bk.mfa.gov.tr/
http://www.turkey.mid.ru/tur/
http://www.turkey.mid.ru/tur/torg.html
http://tatturk.tatarstan.ru/eng/index.htm
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.minenergo.gov.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fsvps.ru/
http://www.rtib.com/
http://www.mostpp.ru/
http://www.spbcci.ru/
http://eng.rspp.ru/
http://www.tppro.ru/
http://www.tpprt.ru/
http://tppsamara.ru/
http://tpprb.ru/
http://tppchr.ru/
http://mariel.tpprf.ru/
http://www.tpprm.ru/
http://www.investinrussia.ru/
http://invest-rf.com/
http://investmoscow.ru/
http://spbinvestment.ru/
http://investinsamara.ru/
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2) Rusya Yatırım/Risk Haritası 

 

 

 
Kaynak: http://tv-bis.ru/ 

 

1A : yüksek potansiyel-düşük risk  2C : orta potansiyel-yüksek risk 

1B : yüksek potansiyel-orta  risk  3A : düşük potansiyel-düşük risk 

1C : yüksek potansiyel-yüksek risk      3B : düşük potansiyel-orta risk 

2A : orta potansiyel-düşük risk   3C :düşük potansiyel-yüksek risk 

2B : orta potansiyel –orta risk   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tv-bis.ru/
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3) Rusya Özel Ekonomik Bölgeler Haritası 
 

 

 
   Kaynak: http://eng.russez.ru/ 

http://eng.russez.ru/

