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

sahip  dünyadaki  belli  başlı  ülkelerden  biri  konumundadır.  Rusya’nın  sahip  olduğu  zengin 

doğal kaynak  rezervleri ülke  için büyük bir  şans olmakla beraber ülke ekonomisi açısından 

bazı  sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Son 10 yıllık  süreçte dalgalı  seyreden petrol 

fiyatlarının  ülkenin  büyüme  oranlarını  da  doğrudan  etkilediği  düşünülmektedir.  Ancak 

yapılan bilimsel çalışmalar uzun vadeli büyüme ve ekonomideki doğal kaynaklara bağımlılık 

arasında negatif bir korelasyon olduğunu ortaya koymaktadır.  

 

IMF  verilerine  göre,  enerji  sektörünün  kırılganlığı  (petrol  fiyatlarındaki  dalgalanma)  ve 

küresel  salgın  (COVID‐19)  kaynaklı  iç  talep  düşüşüne  bağlı  olarak  Rusya  ekonomisi  2020 

yılında %2,7 oranında daralma yaşamıştır. GSYİH 2021 yılında %4,7 oranında artmış, ancak 

Ukrayna’da  yaşanan  çatışma  ve  Rusya’ya  uygulanan  yaptırımlar  neticesinde,  ülke 

ekonomisinin 2022 yılında %8,5 küçülmesi beklenmektedir. Ülkede kişi başına düşen GSYİH 

ise 2021 yılında 12.198 ABD doları  (cari  fiyatlara göre) olarak gerçekleşmiştir. Cari  fiyatlara 

göre kişi başına düşen GSYİH’nin 2022 yılında 12.575 dolara yükselmesi ve 2023 yılında  ise 

11.792 dolara düşmesi beklenmektedir. 

 

GSYİH  2021  yılında  cari  fiyatlara  göre  %19,7  oranında  artarak  1,78  trilyon  dolar  olarak 

gerçekleşmiştir.  Cari  fiyatlara  göre  2022  yılında  1,83  trilyon  dolar,  2023  yılında  ise  1,71 

trilyon dolar olması beklenmektedir.  



Dış Ticaret 

 

2021  yılında  492 milyar  dolarlık  (%46  artış)  ihracatla  dünyada  13.  sırada  olan  Rusya’nın 

ihracat  yaptığı  başlıca  ülkeler:  Çin  (%14),  Hollanda  (%8,6)  ve  Almanya  (%6).  Ülkenin 

ihracatında Türkiye % 5,4 pay ile 5. sırada yer almaktadır. 

 

Ülkenin  2021  yılında  ihraç  ettiği  en  önemli  ürün  ise  %36,8  ile  ham  petrol  ve  petrol    

ürünleridir. 

 

 2021  yılında  294  milyar  dolarlık  (%27  artış)  ithalatla  dünyada  21.  sırada  olan                

Rusya’nın  ithalat  yaptığı  başlıca  ülkeler:  Çin  (%24,8),  Almanya  (%9,3)  ve  Amerika  Birleşik 

Devletleri’dir (%5,9).  

 

Ülkenin ithalatında Türkiye %2,2 pay ile 10. sırada yer almaktadır. Rusya’nın 2021 yılında  

İthal ettiği başlıca ürünler ise: Telefon cihazları (%3,9), karayolu taşıtları için aksam ve  

parçalar  (%3,6)  ve  tedavide  veya  korunmada  kullanılmak  üzere  hazırlanan  ilaçlardan 

(dozlandırılmış) oluşmaktadır (%3,2). 

 

 

 

 

   



Türkiye – Rusya Dış Ticareti 

 

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Soğuk 

Savaş döneminin sona ermesi sonrasında yeni işbirliği imkân ve perspektifleri ortaya 

çıkmıştır. Ekonomik işbirliğinin 1990’lardaki hızlı gelişiminin ardından, ikili ilişkiler 2000’li 

yılların başında iki ülke siyasi liderlikleri arasında tesis edilen yakın diyalogla yeni bir döneme 

girmiştir. 

 

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

ilişkiler 1992 yılında Birliğin dağılmasından sonra da artarak devam etmiştir. Coğrafi yakınlık, 

Türkiye‐Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir avantaj sağlamaktadır. 

 

Ekonomik ve ticari ilişkiler Rusya Federasyonu’yla ilişkilerimizin itici gücünü oluşturmaktadır. 

Rusya en önemli dış  ticari ortaklarımızdan biridir. Türkiye’nin 2021 yılında Rusya’ya yapmış 

olduğu  ihracat, bir önceki yıla göre %28,2 artış göstererek 5,8 milyar dolar olmuştur. Rusya 

2021 yılında ihracat yaptığımız ülkeler arasındaki %2,6 lük payı ile 10. sırada yer almaktadır. 

Aynı  yıl  Rusya’dan  yapmış  olduğumuz  ithalat  ise  bir  önceki  yıla  göre %62,4  artarak  28,9 

milyar dolar olmuş ve ithalat yaptığımız ülkeler arasında %10,7 pay ile 2. sırada yer almıştır. 

 

Ülkemizin Rusya’ya ihracatındaki başlıca ürünler; turunçgiller, karayolu taşıtları için aksam ve 

parçalar ve taze meyveler olarak sıralanmaktadır.  

 

2021  yılı  baz  alındığında,  Rusya  ile  ticarette  ülkemizin  23,2 milyar  dolar  dış  ticaret  açığı 

verdiği gözlenmektedir. 



 

 

              

  

 



 

 

Kocaeli’ndeki Rusya Yabancı Sermayeli Firmalar 

 

İlimizde Rusya sermayeli 3 firma bulunmaktadır. 

 

Firma Adı  Sektörü 

AKPET  AKARYAKIT  DAĞITIM  ANONİM  ŞİRKETİ 

KÖRFEZ DOLUM TESİSLERİ ŞUBESİ 

TURBA,  LİNYİT  VE  TAŞ  KÖMÜRÜ  BRİKETLERİ 

İMALATI 

EKO  MAKİNA  SANAYİ  VE  TİCARET  ANONİM 

ŞİRKETİ 

MUSLUK VE VALF/VANA İMALATI 

 

MMK  METALURJİ  SANAYİ  TİCARET  VE  LİMAN 

İŞLETMECİLİĞİ  ANONİM  ŞİRKETİ‐DİLOVASI 

ŞUBESİ 

ANA METAL SANAYİİ 

 

  

 


