
 

 

Dosya No: 40 

Karman ELESGERLİ – UGSAM Araştırmacısı – Mart 2019 

RUSYA RAPORU 

1. GENEL BİLGİLER 

1.1.  Coğrafi Yapısı 

17 milyon kilometrekareyi aşan alanı ile dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi 

olan Rusya, 11 farklı zaman dilimine bölünmüştür. Asya’nın kuzeyinde Kuzey Pasifik 

Okyanusu ve Avrupa arasında Kuzey Buz Denizine uzanan ülke, 14 ülkeyle sınır komşusudur. 

Bu ülkeler ve sınır uzunlukları şöyledir: Azerbaycan 284 km, Beyaz Rusya 959 km, Çin 3 605 

km, Estonya 290 km, Finlandiya 1 313 km, Gürcistan 723 km, Kazakistan 6 846 km, Kuzey 

Kore 17,5 km Letonya 292 km, Litvanya 227 km, Moğolistan 3 441 km, Norveç 196 km, 

Polonya 432 km, Ukrayna 1 576 km.   

Yüz ölçümünün enine şekil alması dolayısıyla 9 zaman dilimine ayrılan Rusya’da, 

ağırlıklı olarak güneyde bozkır ve kuzeyinde yoğun ormanlık ovalar ile kuzey kıyısı boyunca 

uzanan tundralardan oluşmaktadır. Rusya dünyadaki ekilebilir arazinin %10'una sahiptir. Dağ 

aralıkları güney sınırları boyunca bulunmakta olup, Rusya ve Avrupa'nın yüksek noktası olan 

Elbruz Dağı'nı da içeren Kafkasya ve Altay, doğu taraflarında Verhoyansk Sıradağları ve 

Kamçatka Yarımadası'ndaki yanardağlar (4750 m ile Avrasya'nın en yüksek aktif yanardağının 

yanı sıra Asya Rusyası'nın en yüksek noktası olan Klyuçevskaya Sopka'yı da içeren) 

bulunmaktadır.  

Sadece kara olarak değil aynı zamanda su alanı olarak büyük bir çoğrafyaya sahip olan 

Rusya’nın sahilleri, güney kısmı istisna olmakla her üç taraftan; Arktik ve Pasifik Okyanusu, 

Baltık Denizi, Azak Denizi, Karadeniz ve Hazar Denizi’nin suları ile sınırlanmaktadır. Kuzeyden 

Barents Denizi, Beyaz Deniz, Laptevler Denizi, güney-batıdan Kara Denizi, doğudan Doğu 

Sibirya Denizi, Çukçi Denizi, Bering Denizi, Ohotsk Denizi ve Japon Denizi ile sahil çizelgesi 

belirlenmiştir.  



 

 

 

1.2. Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarına sahip olan Rusya, bununla yanı sıra, kömür, 

alüminyum, bakır, demir, elmas, altın, gümüş maden kaynakları ve ormancılık ürünleri ile 

dünyanın başlıca ülkelerin içerisinde yer almaktadır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu 

yana artış gösteren doğal kaynakların üretimi ve hızlı sanayileşme ile paralel olarak çevre 

problemleri başlıca sorun teşkil etmektedir.  

Bu bağlamda ülkenin petrol ve doğal gaz sanayisi de çevre standartlarının yeterince 

uygulanmaması nedeni ile önemli miktarda kirliliğe neden olmaktadır. Çeçenistan’da yasadışı 

petrol üretimi ve rafine edilmesi sonucunda büyük miktarlarda petrol toprağa sızarak çevre 

örgütlerinin tepkisine neden olmuştur. Çevre örgütlerinin zaten kirlenmiş durumda olan 

Hazar Denizi’ne petrol dökülmesi endişeleri bulunmaktadır. 

1.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Rusya, nüfusundaki sürekli düşüş nedeni ile ciddi bir nüfus sorunu ile karşı karşıyadır. 

Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasından bu yana nüfusun yaklaşık 4 milyonu ülke 

dışında çıkmıştır. 2002-2006 yılları arasında nüfusta yıllık ortalama % 0,5 oranında daralma 

gerçekleşmiştir. Dünya Bankası tarafından 2005 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre 

nüfustaki bu azalma bu oranda devam ettiği takdirde,2050 yılı itibarı ile ülke nüfusunun % 30 

üzerinde azalacağı tahmin edilmektedir.. Ölüm oranları 1960’larda 11-20 yaş grubu 

haricindeki tüm yaş gruplarında yükselme eğilimi göstermeye başlamıştır. Ölüm 

oranlarındaki bu negatif eğilim 1990’larda daha da belirgin hale gelmiştir. 

Sonuç itibarı ile ülkede kadınının ortalama yaşam süresi erkekten çok daha uzun hale 

gelmiştir ki, 2009 yılı itibarı ile ortalama yaşam süresinin erkeklerde 59,3, kadınlarda ise bu 

rakam 73,1 yaş düzeyindedir. Rus hükümeti nüfusla ilgili sorunları önemli bir tehdit olarak 



 

 

değerlendirmektedir; bununla birlikte soruna kısa vadede kalıcı bir çözüm bulunması, 

ardında yatan derin sosyal sorunlar nedeni ile oldukça zor görünmektedir. 

Erkek nüfusun ortalama yaşam süresindeki ciddi kısalmaya rağmen Rusya yaşlanan bir 

nüfusa sahiptir. Emeklilik yaşı kadınlar için 55, erkekler için ise 60’dır. 

2. SİYASİ ve İDARİ YAPISI 

Aralık 1991 yılında Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nin parçalanması üzerine 

kurulan ve doğrudan seçilen ilk lideri Boris Yeltsin olan Rusya Federasyonu iki parlamentolu 

bir başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Rusya Federasyonu çeşitli federal yapılardan 

oluşmaktadır. Bu federal yapılar hukuki açıdan eşit birimler sayılmakta olup, aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 21 Cumhuriyet, 46 Oblast (Rusya’nın bölgeleri; il), 9 Kray (büyük il), 2 Federal 

kent yönetimi (Moskova ve St. Petersburg), 1 Özerk Oblast (özerk il/Yahudi Özerk Oblastı), 4 

Özerk Okrug (küçük özerk İl). Bütün bu federal birimler 9 büyük Federal Okrug (çevre) birimi 

içine alınıp, bu yerlere bağlanmışlardır. Rusya Federasyonu'na bağlı 21 cumhuriyetin her 

birinin kendi mahsus anayasası ve devlet başkanı vardır. Bu anayasaların en önemli kurar 

Rusya Federasyonu Anayasası'na uyumlu olması ve her halikürda onunla çelişmemesi 

gerekmektedir. 

Yarı federal başkanlık sistemli yönetimi ile idare olunan ülkede Başkan, devletin başı 

iken; Başbakan, hükümetin başıdır. Rusya Federasyonu çok partili temsili demokrasi ile 

yönetilmekte olup, federal hükümet 3 temel erkten oluşur; 

Yasama: Çift meclisli olan Federal Meclis, 450 üyeden oluşan Devlet Duması ile 166 

üyeli Federasyon Konseyi'nden oluşur. Ülke adına kararlar alma; yasa yapma ve onaylama, 

savaş ilan etme, antlaşmaları onaylama ve reddetme, Devlet Başkanını görevden alma yetkisi 

bulunmaktadır. 



 

 

Yürütme: Devlet Başkanı, yürütmenin başı ve silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır. 

Meclisten çıkan kanunları veto etme hakkına ve bakanlar ve diğer memurları atama yetkisi 

vardır. 

Yargı: Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme, Yüksek Tahkim Mahkemesi ve ilk 

derece federal mahkemelerden oluşur. Hakimler Federasyon Konseyi tarafından atanır ve 

yasaları yorumlama ve anayasaya aykırı gördükleri yasaları lağvetme hakkına sahiptirler 

Devlet Başkanı, 6 yıllığına seçilir. En yüksek oyu alan ve en fazla iki turlu olarak 

seçimler yapılır. Devlet Başkanı 35 yaşından genç olamaz ve en az 10 yıl boyunca Rusya 

Federasyonu'nda ikamet etmiş olmalıdır. 

Bütün bakanları atama yetkisi Başkan'dadır, fakat Başbakan'dan bakanlar hususunda 

tavsiye alır. Bakanlar en son Duma'da oylanarak görevlerine başlarlar. 2 Mart 2008’ de, 

Dmitry Medvedev yapılan Başkanlık seçimini kazanarak Devlet Başkanı seçildi. Mart 2012 

tarihinde gerçekleştirilen son seçimlerde devlet başkanı olan Vladimir PUTIN, devlet 

başkanlığı süresi dört yıldan altı yıla çıkarılmıştır. Bir sonraki devlet başkanlığı seçiminin Mart 

2018’de gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

Rusya'da en etkin siyasi partiler Birleşik Rusya, Komünist Parti, Liberal Demokratik 

Parti ve Adil Rusya'dır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Birleşik Rusya 

 Kurucu Vladimir Putin 

 Başkan                    Dmitri Medvedev 

 Meclis Lideri Vladimir Vasilyev 

 Kurucular Sergey Şoygu, Yuri Lujkov, Mintimer Şeymiyev 

 Kuruluş tarihi 1 Aralık 2001 

 Merkez Moskova 

 Üyelik (2013) 2.073,772 

 İdeoloji  Devletçilik, Sosyal muhafazakârlık, 
Merkeziyetçilik, Halkçılık 

 Siyasi pozisyon Merkez 

 Ulusal üyelik Bütün Rusya Halk Cephesi 

 Resmî renkleri Beyaz, Mavi, Kırmızı 

 Federasyon Konseyi 140 / 170 

 Duma 343 / 450 

 Valilikler 71 / 85 

 Yerel Meclisler 2.840 / 3.787 

 Hükümet 20 / 31  

Birleşik Rusya - Rusya'da muhafazakar bir siyasi partidir.                                                                               
2001'de Birlik ile Vatan - Bütün Rusya adlı siyasi partilerin birleşmesiyle kuruldu. 1 
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Rusya Federasyonu Komünist Partisi 

 Birinci Sekreter Gennadi Züganov 

 Sekreter Yardımcısı İvan Melnikov 

 Meclis Lideri Gennadi Züganov 

 Slogan Bütün ülkelerin işçileri, birleşin! 

 Kuruluş tarihi 14 Şubat 1993  

 Öncülü Sovyetler Birliği Komünist Partisi 

 Merkez Moskova 

 Üyelik 570,000 

 Siyasi pozisyon Aşırı sol 

 Resmî renkleri Beyaz, Mavi, Kırmızı 

 Duma 42 / 450 

 Valilikler 2 / 85 

 Yerel Meclisler 460 / 3.980 

Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) Ağustos 1991'de selefi Sovyetler Birliği 

Komünist Partisi'nin kapanmasından sonra, 14 Şubat 1993 tarihinde Rus Komünistlerinin II 

Olağanüstü Kongresi'nde kuruldu. Partinin resmi siyasi görüşü komünizm, Marksizm-

Leninizm ve sosyalist vatanseverliktir. 

.       



 

 

Doğru Rusya 

 Lider Sergey Mironov 

 Kuruluş tarihi 28 Ekim 2006 

 Merkez Moskova 

 İdeoloji Sosyal demokrasi, Sosyal liberalizm 

 Siyasi pozisyon Merkez sol 

 Uluslararası üyelik Sosyalist Enternasyonal 

 Resmî renkleri Kırmızı, Turuncu 

 Federasyon Konseyi 2 / 170 

 Devlet Duması 23 / 450 

 Yerel Meclisler 315 / 3.787 

Doğru (Adil) Rusya - 28 Ekim 2006 tarihinde Rodina'nın sol kanadı, Rus Hayat Partisi 

ve Rus Emekliler Partisi'nin birleşmesiyle kuruldu. 

Daha sonra altı başka küçük parti katıldı. Doğru Rusya'nın platformu adalet,  özgürlük 

ve dayanışma ilkelerine dayanan ve sosyal demokrat bir yapıya sahip siyasi parti olarak 

bilinmektedir.                                          

 

 

 



 

 

Liberal Demokratik Parti (LDPR) 

 Kurucu  Vladimir Jirinovski 

 Lider Vladimir Jirinovski 

 Slogan Özgürlük, Hukuk, Vatanseverlik 

 Kuruluş tarihi 14 Aralık 1992 

 Merkez Moskova 

 Üyelik  (2014) 235,651 

 İdeoloji  Rus emperyalizmi, Sağ popülizm, Rus 

milliyetçiliği, Antikomünizm, Panslavizm, Avrupa 

şüpheciliği, Anti Amerikancılık 

 Siyasi pozisyon     Merkez Aşırı sağ 

 Resmî renkleri Altunî ve mavi 

 Federasyon Konseyi 3 / 170 

 Devlet Duması 39 / 450 

 Valilikler 1 / 85 

 Yerel Meclisler 212 / 3.787 

Liberal Demokratik Parti (LDPR) Rusya'da aşırı sağ bir siyasi partidir. Vladimir 

Jirinovski partiye 1992'deki kuruluşundan bu yana liderlik yapmaktadır.2 
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3. EKONOMİK DURUMU  

Rusya Federasyonu, büyük bir ekonomik gücün temeli olan doğal kaynaklara ve 

yetenekli insan gücüne sahip dünyadaki başlıca ülkelerden biri düzeyindedir. Sovyetler 

Birliği'nin dağılmasından bu yana merkezi planlı bir ekonomiden piyasaya dayalı bir sisteme 

doğru ilerleyerek önemli değişiklikler geçirmiştir. Son yıllarda ekonomik büyüme ve 

reformların gerilemesine rağmen RF, dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz üreticilerinden 

biri olmaya devam etmekte olup, aynı zamanda da çelik ve alüminyum gibi metallerin en iyi 

ihracatçısıdır. 

Ülkenin geniş yüzölçümü emek, doğal kaynaklar ve iş merkezleri arasında büyük 

mesafelere neden olduğu için ekonomik olarak bir dezavantaj oluşturmaktadır. Ülkedeki 

nehirlerin çoğunluğu doğu-batı yönünde değil, kuzey-güney yönünde akmaktadır. Bu 

nedenle denize ulaşım çok zordur. Bu nedenlerle ülkedeki taşımacılık maliyetleri uluslararası 

ortalama maliyetlerin yaklaşık 3 katı kadar yüksektir. 

Başlıca sanayi şehirleri olarak Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg ve Nizhny 

Novgorod listenin başında yer alıyor. Bu büyük kentler geçiş sürecini (merkezi planlı bir 

ekonomiden piyasaya dayalı bir sisteme geçiş ) diğer kentlere göre daha iyi yönetmiş, 

üretimde çeşitlilik sağlamıştır. Tomsk ve Novosibirsk gibi daha küçük iller Sovyet rejimi 

tarafından yaratılan sanayi merkezleridir. Sibirya ve ülkenin en doğusundaki bölgeler hala 

sanayileşmemiş durumdadır. Bu bölgeler ham madde ve enerji üssü konumundadır.  

Sarsıcı ölçüde sermaye çıkışı, rublenin çöküşü, petrol fiyatlarında düşüş ve Ukrayna 

krizinden dolayı Batılı devletlerin uyguladığı yaptırımlar yüzünden birkaç yıllık resesyon 

sürecinden sonra Rus ekonomisi, 2017'de tekrar büyümeye eğilimine geçmiş ve aynı yılın 

sonsu itibariyle %1,5’luk bir büyüme gerçekleştirmiştir. Büyümenin ardında çoğunlukla 

maden faaliyetleri ve iç tüketim yatmaktadır. Bununla beraber, büyüme dinamikleri ilgili İMF 

ilerleyen süreç zarfında dengesiz bir izlenim olacağını öngörmüştür. Bu bağlamda 2018 



 

 

yılında yüzde 1,6 oranında büyümeyi başarabilen Rus ekonomisi için 2019'da 1,5 büyüme 

öngörülmektedir. 

Makroekonomik Göstergeler 2014 2015 2016 2017 2018 

GSYH (milyar $) 2.063,66 1.365,87 1.280,73 1.560,71 1.611,45 

GSYH (Sabit Fiyatlar, Yıllık Değişim %) 0,7 - 2,8 - 0,2 1,5 1,4 

Kişi Başına GSYH ($) 14.388 9.521 8.929 10.885 11.248 

Kamu Bütçe Dengesi (GSYH içindeki pay %) 0,1 - 2,4 - 2,9 - 2,5 - 1,9 

Kamu Borcu (GSYH içindeki pay %) 15,6 15,9 17,0 17,1 17,3 

Enflasyon Oranı (%) 7,8 15,5 7,0 4,5 4,2 

İşsizlik Oranı (İşgücünün % olarak) 5,2 5,6 5,5 5,5 5,5 

Cari Hesap (milyar$) 57,51 69,00 22,20 51,54 55,70 

Cari Hesap (GSYH içindeki pay %) 2,8 5,1 1,7 3,3 3,5 

Tablo 1. Ekonomik Veriler (Son Beş Yıl) 3 

Ülke ekonomisi acısından bir dönüm noktası olarak değerlendirilen 2017 yılı itibarı ile 

kamu açığı GSMH'nin %2,5'ine ulaşacak düzeyde gerilemesine paralel olarak enflasyon 

rakamlarında bir gelişme meydana gelmiştir. Rublenin değer kazanmasıyla azalma eğilimini 

sürdürmesi beklenmektedir. Aynı yılla beraber 2018 yılında işsizlik rakamlarında bir istikrarlık 

gerçekleşmiştir. (%5,5) Rusya’nın kamu borçlanması düşük seviyelerdedir ve ülke, varlık 

fonları sayesinde geniş bir döviz rezervine sahiptir. Rusya’nın 2018 bütçesi, diğer alanlardaki 

harcamaları azaltarak, sosyal harcamaları artırmayı hedeflemektedir.  
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 IMF, ‘World Economic Outlook Database’, 2018.  



 

 

3.1. Başlıca Sektörleri 

Ülke ekonomisinde başlıca ekonomik sektörler olarak karşımıza üç alan çıkmaktadır 

ki, bunlar: 

1. Sanayi 

2. Tarım 

3. Hizmet 4 

3.1.1. Sanayi 

Komünizm dönemi sonrasında enerji yoğun, teknolojik olarak geri kalmış ve düşük 

katma değerli işleme ve savunma sanayilerine dayalı bir sanayi sektörü devralan yeni 

hükümet, sübvansiyonlarının büyük ölçüde kaldırılması ve geleneksel pazarların dağılması 

sonrasında çok az işletme uluslararası pazarlarda rekabet edebilmiştir. Kaldırılan 

sübvansiyonlar büyük ölçüde gelişmiş sektörleri, yani, sinai ve teknolojik sektörleri 

etkilemiştir. Bu bağlamda havacılık ve uzay sanayi gibi karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olunan 

sektörlerde bile yatırım eksikliği ve insan kaynağı kaybı gibi nedenlere üretim kayıpları 

meydana gelmiştir.  

Merkezi planlama ve sahip olduğu zengin kaynaklar nedeni ile Rusya’da sanayi 

sektörü ağır sanayi yönünde gelişmiştir. Yakıt, enerji ve metalürji üretimi toplam sınai 

üretimin %35’ten fazlasını oluşturmaktadır. Elektrik ve gıda üretiminin sınai üretimdeki 

payının yaklaşık %25 olduğu göz önünde bulundurulduğunda ileri teknoloji ve tüketim malları 

üretiminin Rus ekonomisinde çok küçük bir payı olduğu ortaya çıkmaktadır. Tekstil sektörünü 

de kapsayan hafif sanayinin de sınai üretimdeki payı çok cüzi düzeydedir. Rus hükümeti, 

ülkenin doğal kaynak ihraç ederek gelişmesini sürdüremeyeceğinin bilincinde olarak özellikle 

hafif sanayinin gelişmesine dönük politikalar oluşturmaktadır. Hükümet, bunun için öncelikle 

yurt içindeki talep, sonra BDT ve diğer ülkelere yönelik ihracat için üretim yapacak sanayi 

                                                           
4
 https://tebledisticaret.com/tr/kesfet-piyasalar/rusya/ekonomik-ve-politik-anahat? homecriterepays=45 



 

 

tesisleri için yabancı sermaye de dâhil olmak üzere çeşitli unsurları harekete geçirme 

gayretindedir. 

Sanayi, genellikle Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg, Novosibirsk ve Nizhny 

Novgorod kentlerinde yoğunlaşmıştır. Bu büyük kentler geçiş sürecini diğer kentlere göre 

daha iyi yönetmiş, üretimde çeşitlilik sağlamıştır. Lojistik sorunlar nedeniyle yatırımlar 

tüketim merkezlerine yakın yerlerde yoğunlaşmıştır. Moskova, St. Petersburg ve Rostov 

Bölgesi üretim ve dağıtım kanallarına yönelik yatırımların arttığı bölgeler olarak ön plana 

çıkmaktadır. Öte yandan, özellikle son dönemde, Ural bölgesinin açılım merkezi 

Yekaterinburg ve Sibirya bölgesine açılım kapısı olarak değerlendirilebilecek Novosibirsk’de 

de yatırım ve sanayi alanında kayda değer gelişmeler yaşanmakta ve bu bölgeler yatırım için 

uygun bölgeler haline gelmektedir.  

3.1.2. Tarım ve Hayvancılık 

Rusya’nın büyük bir kısmı, özellikle kuzey bölgelerindeki elverişsiz şeraitten dolayı 

toprak yapısı tahıl ve benzeri diğer ürünler üretimi mümkünsüzdür. Bundan dolayı ülkenin 

güney bölgeleri ile batı Sibirya’da tarım üretimi gerçekleştirilmektedir. Ülkenin kuzeyinde ise 

hayvancılığa ağırlık verilmiştir. Ülkenin tarım için elverişli olmayan coğrafi koşulları ve üç yılda 

bir hüküm süren kuraklık ülke topraklarının yalnızca %32’sini tarım için kullanılabilir 

kılmaktadır. Ülke topraklarının %45’i ise ormanlık araziden oluşmaktadır. Kereste en önemli 

ihraç kalemlerinden biridir. 

Belli başlı kereste üreticisi ve ihracatçısı konumunda yer alan Rusya Federasyonun, 

dünya rezervlerinin 1/4’ünden fazlasını kapsayan, 75 milyar m3 stoku olduğu tahmin 

edilmektedir. Kereste alanlarının hızlı biçimde kullanımı, üretimi doğuya kaydırmıştır. Kereste 

üretiminin başlıca bölgesi olarak bilinen Sibirya’da işlenmiş kereste üretiminin 1/3’ü 

gerçekleştirilmektedir.  



 

 

Sovyetler Birliği dağıldığında, Rus balıkçılık endüstrisi dünyada Japonya, ABD ve 

Çin’den sonra 4. sırada yer almaktaydı. Halen, taze ve dondurulmuş dünya balık üretiminin 

%25’i ile dünya konserve balık üretiminin üçte biri Rusya’da gerçekleştirilmektedir. 

Hayvansal üretim de 1990’lı yılların başındaki seviyeden oldukça uzak olmasına 

rağmen artış eğilimindedir. Rus halkının küçük alanlarda yaptığı üretim halen toplam 

hayvancılık üretiminin %52’sini teşkil etmektedir. Rus Hükümeti hayvancılık sektörünün 

gelişimi için etkin tedbirler almaktadır. Yeni ulusal güvenlik stratejileri çerçevesinde gıdada 

kendi-kendine yetmeyi ve ithalata bağımlılığı kırmayı öncelikli hedefler arasına koyan 

Rusya'nın gıdada tam anlamıyla kendine yeterli duruma gelebilmesi için, başta et, süt ve 

sebze gibi ürünlerde dışa bağımlığın azaltılması gerektiği vurgulanmaktadır. Tarım Bakanlığı 

ve bağımsız kuruluşların verilerine göre Rusya'da bugün bazı temel gıda ürünleri içinde yerli 

ürünlerin payı: Tahıl %100, Patates %99, Sıvıyağ: %92, Süt: %83, Et: %75, Balık: %70, Şeker: 

%60, Tuz: %50 

3.1.3. Madencilik 

Rusya’nın olağanüstü zenginlikteki doğal kaynak rezervleri ülkeyi dünyanın başlıca 

mineral kaynaklarında biri haline getirmektedir. Pek çok maden ve mineralde ülke, dünyanın 

en önemli üreticisi ve ihracatçısı konumundadır. Özellikle büyük petrol ve metal cevherleri 

bulunmaktadır. Metal cevherleri içinde altı cevheri rezervleri önemli yer tutmaktadır. 

Rusya, dünya petrol üretiminin yaklaşık %11’ini, doğal gaz üretiminin dörtte birini, 

nikel ve kobalt üretimini ise beşte birini gerçekleştirmektedir. Ülke aynı zamanda önemli bir 

kömür, demir cevheri, demir dışı metaller altın, platin ve elmas üreticisidir.  

Ülkedeki minerallerin üretimi genellikle tek bir işletme tarafından gerçekleştirilmekte 

olup, bu işletmeler dünya piyasalarını da yönlendirmektedir. Örneğin büyük elma üreticisi 

Almazy Rossii-Sakha dünya üretiminin dörtte birini gerçekleştirmektedir. Norilsk Nickel’in 

dünya nikel üretiminin üçte birini ve platin üretiminin %40’ını gerçekleştirdiği tahmin 

edilmektedir. Dünyanın en büyük üçüncü alüminyum üreticisi olan Rus Alüminyum Şirketi 



 

 

(RusAl) ise Rus iç pazarının alüminyum ihtiyacının % 75’ini karşılamakta ve dünya alüminyum 

üretiminin %12-13’ünü gerçekleştirmektedir. 

Rusya’nın dünya kanıtlanmış petrol rezervlerinin %5-6’sını ve dünya doğal gaz 

rezervlerinin üçte birini karşıladığı tahmin edilmektedir. Ülke aynı zamanda dünyanın en 

büyük kömür üreticilerinden biridir. Petrol sektörü 2004 yılına kadar özel sektörün 

kontrolünde iken bu durum 2004 yılında devlet kontrolündeki Yuganskneftegaz’ın Rosneft 

isimli şirketinin Yukos petrol şirketini devralması ile fiili olarak değişmiştir. Rusya’da petrol 

üreten belli başlı firmalar, Yukos, Lukoil, BP/TNK, Surgutneft, Sibneft, Tatneft, Sidanco, 

Slavneft, Rosneft’tir. 

Önemli kömür yataklarına sahip Rusya’da kömürcülük sektörü Sovyet planlamacılar 

tarafından üretimin ekonomik olmadığının belirlenmesinden itibaren 1980’lerden beri bir 

krizle karşı karşıyadır. Ülkenin en büyük kömür yatakları kuzeyde bulunmaktadır..  

3.1.4. Enerji 

Ülkenin başlıca enerji sektörü konumunda yer tutan gaz sektörü devlet kontrolündeki 

Gazprom egemenliği altındadır. Gazprom, dünya doğal gaz rezervlerinin üçte birini kontrol 

etmektedir. Doğal gaz üretimi 2001 yılında 581 milyar metreküpe kadar genişlemiş ancak 

2001 yılından sonra yeniden yükselmeye başlamıştır. 2007 yılı itibarı ile doğal gaz üretimi 651 

milyar metreküpe ulaşmıştır. 

Ülkenin toplam doğal gaz üretiminin % 85’ini Gazprom gerçekleştirmiştir. Gazprom’un 

ihracattan elde ettiği gelirler ile satışlar sübvanse edilmektedir. İç fiyatlar dünya fiyatlarının 

yaklaşık %20’si kadardır. Ucuz doğal gaz Rus sanayi sektörünü desteklemekte ve hane halkı 

enerji fiyatlarını düşük düzeyde tutmaktadır. Sanayi sektöründeki kullanıcılar için uygulanan 

fiyatların liberalize edilmesi yönünde bir karar alınmış bulunmaktadır. Buna göre 1000 

metreküp başına 45 $ olan fiyatların 2010 yılı itibarı ile 110-120 $’a, 2015 yılı itibarı ile 130-

140 $’a çıkartılması beklenmektedir. Resmi tahminlere göre piyasa fiyatlarının 2011 yılı itibarı 

ile ihraç fiyatları ile uyumlu hale getirileceği öngörülmektedir Hane halkı kullanım 



 

 

tarifelerinin ise 2008 yılında %14, 2009 yılında ise % 13 oranında artması beklenmektedir. 

Gaz ve elektrik için hane halkı tarifelerinin en az 2015 yılına kadar sübvanse edilmesi 

kararlaştırılmıştır. 

3.1.5. Turizm 

Rusya yılda ortalama 22 milyon turist tarafından ziyaret edilmektedir. Bu rakam 

2000’li yılların başlangıcından bu yana fazla bir değişiklik göstermemiştir. Ziyaretçilerin 

yaklaşık 2/3’si eski Sovyet Cumhuriyetlerinden gelmektedir. Ancak bu ziyaretçilerin 

çoğunluğunu ülkeye çalışmak üzere gelen göçmenler teşkil etmektedir. 

Almanya, Finlandiya, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Japonya ülke turizmi açısından 

başlıca pazarlardır. Son yıllarda Güney Kore de önemli bir pazar olmaya başlamıştır. 

Rusya, tur paketlerinin pahalı olması, otel altyapısının yeterli olmaması ve otel 

fiyatlarının yüksek olması, vize temininde sıkıntılar bulunması, güvenlikle ilgili olumsuz imaj 

gibi nedenlerle yeterli turist sayısına ulaşamamaktadır. 

3.1.6. Bankacılık 

Ticari bankacılık 1980’li yılların sonunda formalaşdırılmaya başladığı Rusya’da 1988 

yılında kooperatifler yasası ile devlet bankaları dışında ilk bankalar oluşturulmuştur. 1990’lı 

yılların başındaki enflasyonist dönemde bankacılık karlı hale gelmiş, bankalar asli bankacılık 

görevleri dışındaki faaliyetlerden önemli kazançlar elde ederek genişlemişlerdir.  

Bankalar, Rusya Federasyonu’ndaki özelleştirme ile de büyük işletmelerin hisselerine 

sahip olmuşlardır. 1995 sonrasında rublenin aşırı değerlenmesi ve bankaların bu ortamda 

dövizde açık pozisyon almaları ve önemli miktarda (vadeli) forward kontrata gitmeleri 1998 

krizinde bankaları taahhütlerini yerine getiremez durumda bırakmıştır. Diğer taraftan, kurun 

baskı altında, reel faizlerin ise yüksek olduğu kriz öncesi dönemde bankalar kısa dönemli 

hazine kâğıtlarına yatırım yapmışlardır. Ağustos 1998 de devletin moratoryum ilan etmesi 

bankaları likidite problemi ile karşı karşıya bırakmış, devalüasyon sonrası aktiflerde yabancı 



 

 

para cinsinden çok büyük düşüşler oluşmuştur. Bu ise bankaların büyük kısmının batmasına 

sebep olmuş ve devlet desteği olmaksızın faaliyetlerini sürdürmelerini imkânsız hale 

getirmiştir. 

4. DIŞ TİCARET 

Rusya, katı mevzuat ve tarife politikalarına rağmen dış ticarete oldukça açık bir 

ülkedir (Dış ticaret, GSYH'nin %46'sını temsil etmektedir). Ülke, 2012 yılında DTÖ üyesi olmuş 

ve hâlihazırda Hindistan ile serbest ticaret anlaşması müzakere sürecindedir. Rusya, aynı 

zamanda dünyanın en büyük 15 ihracatçısı ve 23 ithalatçısı arasında bulunmaktadır. 

2000 yılından itibaren Ruble’nin yeniden değerlenmeye başlaması ve petrol ihracat 

gelirlerindeki artış sayesinde yeniden artmaya başlayan iç talebe bağlı olarak küresel kriz 

öncesinde ithalatta artış eğilimi gözlenmiştir. İthalat hacmi 2008 yılında %31 artış 

göstermiştir. Küresel mali kriz nedeni ile iç talepte düşüş olmuş; bu nedenle ülkenin ithalat 

hacminde 2009 yılında ciddi ölçüde daralmıştır.  

Yıllar İhracat İthalat Denge 

2015 343.907.652 182.781.965 526.689.617 

2016 285.491.052 182.257.214 467.748.266 

2017 359.151.975 228.212.750 587.364.725 

2018 214.372.925 116.346.902 330.671.267 

Tablo 2. Dış ticaret istatistikleri (1000$) 5 

2010 yılında krizden çıkış sürecinin başlaması ile birlikte Rusya’nın ihracatında % 31, 

ithalatında ise % 37 artış olmuştur. 2013 yılında ülkenin dünyaya ihracatı yalnızca % 0,3 artış 

kaydetmiştir. Aynı dönemde dünyadan ithalat ise % 0,5 oranında artmıştır. Düşen petrol 
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 KFA FUARCILIK LTD. ŞTİ, ‘Rusya Ülke Raporu’, Eylül 2018. 

 



 

 

fiyatları ve Ruble’nin değer kaybı nedeni ile dış ticaret hacmi 2014 yılında % 8 oranında 

azalmıştır. Ülkenin dünyadan ithalatı % 10,3, dünyaya ihracatı % 6,7 daralmıştır.  

Yukarıdaki grafikten görüldüğü üzere 2015 yılına geldiğimizde dış ticarette sert bir 

düşüş yaşanmış ve bu yıl içerisinde dış ticaret hacmi gerileyerek 526,6 milyar dolar düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Bir yol sonra bu gösterge daha da gerilemiştir.  

2017 yılında Rusya ekonomisinde meydana gelen olumlu gelişmeler sonucunda dış 

ticarette verilerinde pozitif değişim görülmektedir. Toplam ihracatı 359,1 milyar dolar, 

ithalatı ise 228,2 milyar dolar olarak gerçekleşen bu yılsonunda toplam ticaret hacmi 2016 

verilerine kıyasla %22 oranında artış göstererek 587 milyar dolara yükselmiştir. Ülkenin 

ticaret fazlası ise bu yılda 130 milyar dolardan düzeyindedir. 2018 yılın ilk döneminin sonu 

itibarı ile aynı şekilde artış görülmektedir. Bu bağlamda, bu yılın ilk 6 ayında 2017'nin aynı 

dönemine göre yüzde 46 artarak 98 milyar dolara, toplam ticaret hacmi ise ocak-haziran 

döneminde 2017’ye kıyasla yüzde 21,6’lık artışla 330,6 milyar dolara yükselmiştir. 

4.1. Rusya'nın Dış Ticaretinde Başlıca Ülkeler & Ürünler 

Rusya'nın 5 milyar $ üzerinde ihracat hacmi olan 16 pazar bulunmaktadır. Rusya'nın 

ürün bazında ihracatında özellikle ham petrol ve petrol yağları ön plana çıkmaktadır. Bu 

ürünler Rusya ihracatının çeyreğini oluşturmaktadır. 

Rusya'nın İthalatında İlk 5 Ülke 

1. Çin - 38,1 milyar $ 

2. Almanya- 19,4 milyar $ 

3. ABD - 11,1 milyar $ 

4. Belarus - 9,4 milyar $ 

5. Fransa - 8,5 milyar $ 

 



 

 

Rusya'nın İhracatında İlk 5 Ülke 

1. Hollanda - 29,3 milyar $        

2. Çin - 28 milyar $ 

3. Almanya - 21,3 milyar $ 

4. Belarus - 14,1 milyar $ 

5. Türkiye - 13,7 milyar $ 

Rusya, 2008 yılından itibaren en fazla Çin'den ithalat yapmaktadır. Rusya'nın 

ihracatında ise 2004 yılından beri ilk sırada Hollanda yer almaktadır. 

    Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin ihracatı, bu yılın ocak-

haziran döneminde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 yükselerek 214,3 milyar 

dolara, ithalatı da yüzde 13,6’lık artışla 116,3 milyar dolara çıktı. 

4.2. Rusya ile Türkiye Arasındaki Ticari İlişkiler  

SSCB döneminde de Türkiye’nin önemli bir ticaret ortağı konumunda olan Rusya ile 

ticari ilişkiler 1991 yılında Birliğin dağılmasından sonra da artarak devam etmiştir. Coğrafi 

yakınlık, Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir avantaj 

sağlamaktadır. 

1998 yılında Rusya’da yaşanan ekonomik kriz sonrasında Türkiye-Rusya dış ticaret 

hacmi önemli ölçüde daralmış, iki ülke arasındaki ticaret 2000 yılından itibaren yeniden ivme 

kazanmıştır. Diğer yandan Türkiye-Rusya dış ticaretindeki açık ise 1997 yılından itibaren 

artarak devam etmiştir. 

İki ülke arasında yaşanan 24 Kasım 2015 uçak krizinin ardından her iki ülke de 

normalleşe sürecinin en hızlı şekilde işlemesi için azami özeni göstermektedir. 2016 Ağustos 

ayından bu yana süreç başlamış olup Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık seviyesinde 

görüşmeler gerçekleştirilmiş ve her iki taraf da önemli adımlar atmıştır. 



 

 

Yıl İhracat İthalat Hacim 

2013 6.964.209 25.064.214 32.028.423 

2014 5.943.014 25.293.392 31.239.105 

2017 2.735,484 19.513,833 22.249,317 

2018/7 1.930,572 13.627,201 15.557,772 

Tablo 3. Türkiye’nin Rusya ile Dış Ticareti (1000$) 6 

Uçak krizinin ardından ara verilen charter seferlerinin Eylül 2016 itibariyle yeniden 

başlatılmış olması, Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan "Türk Akımı 

Doğalgaz Boru Hattı Projesi" için Ekim 2016 tarihinde hükümetler arası anlaşma imzalanması 

ve projenin yeniden yürürlüğe konulması yarım kalan ortak projelere artan bir hızla devam 

edilmesi adına son derece olumlu gelişmelerdir. 

2017 yılı içinde ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ikili ticarette 

meydana gelen hızlı bir iyileşme süreci 2018 yılında aynı istikrarla devam etmişdir. 

2013 yılında ihracatımız 2012 yılına kıyasla % 4,2 artarken, ithalatımız ise % 5,9 

oranında daralmıştır. 2013 yılında 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığı bir 

önceki yıla göre %9,2 azalmıştır. 2014 yılında Rusya’ya ihracatımız ülke ekonomisindeki 

yavaşlama ve Rublenin değer kaybına bağlı olarak ithalatın daralması nedeni ile % 14,6 

oranında düşüş kaydetmiştir. Ülkeden 2014 yılı ithalatımız ise % 0,01 artmıştır. 

2017 yılında 2,7 milyar $ olan ihracatımız 2018 yılın ilk döneminde 1,9 milyar dolar, 

ithalatımız 13,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Rusya’ya ihracatımızda en önemli ürün 

ve ürün gruplarını turunçgiller(Taze/Kurutulmuş) ve Karayolları Taşıtları için aksam, parça ve 

aksesuarları ve Binek Otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer 

motorlu taşıtlar oluşturur. 
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Türkiye’nin Rusya’dan gerçekleştirdiği toplam ithalatta petrol yağları ve bitümenli 

minarelerden elde edilen yağlar, taşkömürü, taşkömüründen elde edilen briktele ve ayçiçeği, 

aspir, pamuk tohumu yağları bunların fraksiyonları ürün grupları ilk sıralarda yer almaktadır. 

İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller 

 8.10.1937 tarihli “Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması” ile 25.2.1991 tarihli “Ticari 

ve Ekonomik İşbirliğine Dair Anlaşma” 

 15.12.1997 tarihinde imzalanan ve 17 Mayıs 2000 tarihinde onay süreci 

tamamlanan 

 “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşma” 

 15.12.1997 tarihinde imzalanan ve 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren 

“Çifte 

 Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” 

 15.12.1997 tarihinde imzalanan “Ticari, Ekonomik, Sınai, Bilimsel-Teknik 

İşbirliğinin 

 Geliştirilmesi Hakkında Uzun Vadeli Program” 

 Türkiye-Rusya Federasyonu Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyon 

Protokolleri 

 (13. Dönem KEK Toplantısı Protokolü/01.12.2014) 

 Türkiye-Rusya Federasyonu Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyon 14. 

Dönem 

 Toplantısı Protokolü (12.10.2016) 

 Türkiye-Rusya Federasyonu Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyon 15. 

Dönem 

 Toplantısı Protokolü (21.10.2017). 

 

 



 

 

5. ÜYESİ OLDUĞU ULUSLARARASI KURULUŞLAR 

Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Dünya 

Ticaret Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanhay İşbirliği 

Örgütü, Ortak Güvenlik Anlaşması Örgütü, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Asya’da 

İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Uluslararası 

Atom Enerjisi Ajansı. 

6. RESMİ TATİL GÜNLERİ  

• 1 – 2 Ocak:  Yeni Yıl 

• 7 Ocak:  Ortodoks Yeni Yılı 

• 1-2 Mayıs:  İşçi ve İlkbahar Bayramı 

• 9 Mayıs:  Zafer Bayramı 

• 12 Haziran:  Bağımsızlık Günü 

• 7 Kasım:  Milli Uzlaşma Günü 

• 12 Aralık:  Anayasa Bayramı 

7. DİNİ YAPISI 

Sovyet dönemine kıyasla Federasyon zamanı Rusya’da din olgusunun toplumsal hayat 

içindeki önemi ve görünürlüğü artmıştır. RF Anayasası’nın 14. Maddesi’ne esasen laik 

özelliğini koruyan Rusya Federasyonu’nda inançların özgürlüğü ve saygınlığı kanunlar 

tarafından tespit edilmiştir. RF Anayasası’nın 28. Maddesi inanç hürriyetini anayasal bir hak 

ilan ederken, RF Ceza Kanunu’nun 148. Maddesi de “inançlı insanların duygularını rencide 

edici”, “dini teşkilatların faaliyetlerini veya dini ayinlerin yapılmasını engelleyici” hareketler 

için cezalar öngörmektedir.  



 

 

Bu bağlamda eski dinî mabetler restore edilerek tekrar dinî amaçlarla kullanılmaya 

başlanmıştır ki, bunların içerisinde cami ve diğer inançların ibadethanelerle beraber yeni- 

yeni kiliseler ibadete açılmıştır. Rus Ortodoks Kilisesi ve Rusya Müslümanları Din İdaresi gibi 

dinî kuruluşların faaliyetleri, ideolojik baskı olmadan ve eskiye nazaran çok daha canlı bir 

şekilde yürütülmektedir. Dinî bayramlar serbestçe ve geniş çaplı olarak kutlanmaktadır. 

Ülke vatandaşları kapsamında gerçekleştirilen anketler sonucu elde olunan verilere 

esasen insanların inanç istatistikleri aşağıdaki gibidir: 

- İnançsız %25; 

- Ortodoks Hristiyan %64; 

- Hristiyanlığın diğer mezhepleri %1; 

- İslamiyet %6, 

- Diğer inançlar %1; 

- Cevap yok %4. 

Anketten de görüldüğü kadarı ile Sovyet döneminde yerleşen kültürel dinamiğin bir 

sonucu olarak Rusya toplumunun yaklaşık olarak 1/4’i kendini “inançsız” olarak 

tanımlamaktadır. Ülkenin başlıca dini olan Hristiyanlık içerisinde büyük çoğunluğu (tamamı) 

‘Ortodoks’ mezhebine intisap etmektedir. 

Dine gerekli önem verilmeye başladığı son yıllarda Rusya Federasyonu’nda devlet 

iktidarının bu istikamet üzere yeni adımlar attığı gözlenmektedir. Örneğin, Devlet Duması 

önemli meselelerde Moskova Patrikliğine danışma kararını almış, birçok devlet kurumunda 

ibadethaneler açılmış, ortaokul müfredatına “Dinî Kültürler ve Laiklik Esasları” dersi 

eklenmiş, bazı yüksek öğretim kurumlarında ilahiyat fakülteleri kurulmuş, Rusya Federasyonu 

ordusunda “din görevlisi” kadrosu teşkil edilmiş bulunmaktadır. Devletin içinde etnik Rus 



 

 

unsurunun ağır basması sebebiyle bu adımlar daha ziyade Ortodoks Hristiyanlığın teşvik 

edildiği görüntüsünü ve sonucunu vermektedir. Bu açıdan özellikle ortaokul müfredatına 

alınan “Dinî Kültürler ve Laiklik Esasları” dersi, bu dersin işleniş biçimi ve ders kitaplarının 

içeriği eleştirilere sebep olmuştur. 

7.1. Rusya’da İslam ve Müslümanlar 

Uzun yıllar komünizm rejiminde yaşayan Rus halkı ve Müslümanlar çok büyük 

zulümler gördü. Komünizmin çökmesiyle rahat bir nefes alan insanlar özgürlüklerini kazanır 

kazanmaz inançları çerçevesinde yaşamlarını sürdürmeye başladılar. Günümüzde İslam`ı 

kabul edenlerin giderek artış gösterdiği ve 20 milyonu aştığı belirtilen Müslüman nüfusun 

çoğunlukla İdil-Ural, Kuzey Kafkasya, Batı Sibirya bölgelerinde ve Moskova ile St. Petersburg 

şehirlerinde yaşamaktadırlar. 

7.1.1. Tarihi Süreci 

Rusya’da yaşayan Müslümanların tarihi oldukça eskiye dayanmakla birlikte tarih 

boyunca Rusya’da yaşayan Müslümanlar Rus Ortodoks Hıristiyanlarla oldukça problemler de 

yaşamışlardır. Bu bağlamda iki grup arasında dönem-dönem savaşlar ve sürgünler 

yaşanmıştır. Komünizm döneminde diğer dinler gibi İslam da Rusya’da yasaklandı. 

Müslümanlarda kimi hicret etti, kimi komünizm rejimi altında kaldı. Komünizm dağıldıktan 

sonra, Müslümanlar kendilerini hızlıca toparlamaya başladılar. Orta Asya Cumhuriyetleri 

bağımsızlık kazandılar ve Rusya’dan ayrıldılar. 

Yaklaşık bir asır komünizm rejiminde yaşayan Rus halkı ve Müslümanlar çok zulüm 

gördüler. Bir boşluk içinde kalan Rus halkı eski Hıristiyan Ortodoks dinine dönerken, bazıları 

da İslam’ı seçtiler. Bugün Rusya Hıristiyanlık, Budizm, Musevilik ve İslam’ı barındıran bir ülke 

haline geldi. Rusya’da sayısal olarak ikinci büyük din İslam’dır. 

 

 



 

 

7.1.2. Rusya’da İslam’ın Yeniden Dirilişi 

1991’de yeniden yapılanma, yani Rus deyimiyle “Perestroyka”dan sonra, din 

özgürlüğü gündeme geldi. Komünizm ideolojisi altında ezilen insanların çoğu çok özledikleri 

ve bir umut kapısı olarak gördükleri dinlerine sarıldılar. Rusya’da İslam başta olmak üzere din 

mensubu gruplar gün geçtikçe çoğalmaya başladı. “Perestroyka”dan sonra Müslümanların 

durumuna bir göz atarsak, Müslümanlar daha çok örgütlenmeye ve tebliğ çalışmalarına 

başladılar. Etnik Müslüman olan nüfusuna bir de yeni Müslüman olan nüfus katıldı. Bu 

nüfusun çoğu Ruslardan oluşmaktadır. Bugün hala Rusya’da etnik Rus olan insanlar din 

olarak İslam’ı seçiyorlar. Ve dolaysıyla Müslümanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Ama 

bugüne kadar Rusya Müslümanlarının tam sayısı bilinmemektedir. Bugün Rusya’da 

Sibirya’dan Başkırt’a, Tataristan’dan Kafkasya’ya kadar Müslüman nüfusu artmaktadır. Bazı 

siyaset bilimciler durum böyle devam ederse Rusya’da 20 sene sonra Müslüman nüfusunun 

daha fazla olacağına dikkat çekmekteler.   

Rusya laik bir devlet olduğu halde Türkiye’deki gibi anayasaya dayandırarak bir 

Diyanet İşleri Başkanlığı kurmuş ve dini tekelleştirmek amacıyla din işleri, merkezi hükümetin 

kontrolünde yürütülmektedir. Dolaysıyla Diyanet işlerinde çalışan ve görev yapan Müftüler 

ve Din adamları Rusya Federasyonu Anayasaya uygun bir şekilde dini anlatmak ve 

yorumlamak zorunda bırakılıyor. Bu durum, İslami yaşamı benimseyenlerin hedefi haline 

geliyor. Rusya bunlara, “terörle mücadele” olarak isimlendirerek veya “bölücü örgütler” adı 

altında baskı uygulamaktadır. 
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