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Bilgisayar ile iletişim teknolojileri ve mobil cihazların gelişimi, internetin gündelik 

hayatımız içerisinde en önemli kavramlardan biri olması neticesinde, giderek değeri ve pazar payı 

artan kavramlar içerisinde ‘E-Ticaret’ önemli bir yer almıştır. Tüm dünyada, E-ticaret üzerinden 

alışveriş imkanları, lojistik şartlarının da gelişimi neticesinde artarak büyümekte olup, özellikle 

son dönemde yaşanan pandemi sürecinin, ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması 

ve dış ticaret faaliyetlerinin yeni platformlarda devamının sağlanması amacıyla E-ticaret 

kavramına daha fazla önem gösterilmesi elzem duruma gelmiştir.    

Rusya Federasyonu’nda, nüfusu 100 binin üzerinde olan şehirlerde yaşayan 18 yaş 

üstü toplam 75 milyon internet kullanıcısı, Moskova ve St. Petersburg şehirlerinde 

yaşayan ve ortalama gelir seviyesinin üzerinde bir gelire sahip 6 milyon internet 

kullanıcısının %53’ünün, nüfusu 100-500 bin arasında olan şehirlerde yaşayan ve 

ortalama gelir seviyesinin üzerinde bir gelire sahip internet kullanıcılarının %52’sinin 

“online” alış verişe yatkın olması hususu, Rusya Federasyonu genelinde E-ticaret 

pazarının yüksek potansiyelini gözler önüne sermektedir.  

                                                                                   

 

Rusya Federasyonu’nda, özellikle 2000’li yılların başından itibaren sürekli yükselen bir 

grafik sergilemekte olan E-ticaret faaliyetleri, yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerden ibaret olup, ülke 

genelinde, yurtiçi E-ticaret faaliyetlerinin çok daha ağırlıklı bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. 

2010 yılında yurtiçi ve yurtdışı toplamında 260 milyar ruble olarak gerçekleşen E-ticaret 

faaliyetlerinin, 2017 yılında toplamda 1 trilyon rubleyi aştığı, bununla birlikte, 2018 yılında, 

hesaplama yönteminde yapılan değişiklikler neticesinde, 2018 ve 2019 yıllarında ciddi oranda bir 

hacim artışı tespit edildiği, 2019 yılında E-ticaret faaliyetlerinin 2 trilyon rubleyi aştığı 

anlaşılmaktadır.  

Özellikle tüm dünya ekonomileri üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratan Covid-19 

pandemisi sürecinde, geleneksel dış ticaret yöntemlerinde yaşanan olumsuz gelişmeler 

neticesinde, 2020 yılının ilk yarısında, 1.6 trilyon rublelik bir faaliyetin meydana geldiği E-ticaret 

pazarında, 2020 yılsonu itibarı ile beklentileri çerçevesinde, E-ticaret hacminin 2.9 trilyon ruble 

seviyesine ulaşacağı düşünülmektedir. 
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Yıllar itibarı ile E-ticaret faaliyetlerinin Rusya Federasyonu’nda gelişimine ilişkin yukarıda 

yer verilen grafiğin incelenmesi neticesinde, değinilmesi gereken bir diğer önemli hususun ise, 

2010’lu yıllardan bu yana, E-ticaret yapısı içerisindeki yurtiçi ve yurtdışı ticaret faaliyetlerinin 

oranları olduğu görülmektedir. Bu çerçevede, 2010 yılında, yurtdışı E-ticaret faaliyetlerinin 

toplam içerisindeki payının %8 olarak gerçekleştiği, daha sonrasında, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 

pazara aktif girişi ve teknolojik imkanların da gelişimi ile birlikte, söz konusu payda ciddi oranda 

bir artış kaydedildiği, 2017 yılında en yüksek oranın %33 ile yakalandığı görülmektedir. 

Özellikle pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin en yoğun hissedildiği 2020 yılının ilk 

yarısında, yurtdışı E-ticaret faaliyetlerinde oransal anlamda ciddi bir düşüş yaşandığı, 

%16 seviyesinde gerçekleşen oranın, sınırlarda ve taşımacılık sektörü anlamında 

yaşanan sıkıntılardan kaynaklandığı, kara ve deniz taşımacılığında yaşanan 

gecikmeler, sınırların kapanması, tüketici tercihlerinde oluşan yurtdışından alışveriş 

konusundaki çekingenlik vb. etmenlerin sektöre ciddi anlamda olumsuz etkisi olduğu 

değerlendirilmektedir. 

  

 Pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin en yoğun olarak hissedildiği Mart, Nisan ve Mayıs 

aylarında, Rusya Federasyonu kapsamında neredeyse bütün bölgelerde uygulanan hizmet ve 

perakende sektörüne yönelik faaliyet durdurma ve kısıtlama tedbirleri çerçevesinde, bahse konu 

aylarda, E-ticaret faaliyetlerinde hacimsel olarak gözle görülür bir artış olmakla birlikte, Ocak ve 

Şubat aylarına kıyasla, yurtdışı E-ticaret faaliyetlerinin hacimsel anlamda daraldığı, 50 milyar 

Ruble seviyelerinde 36-38 milyar ruble seviyelerine indiği göze çarpmaktadır. 
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 Rusya Federasyonu’na yapılan yurtdışı gönderilere ilişkin veriler incelendiğinde, 2014 

yılında 76 milyon adet olarak gerçekleşen gönderi adedinin, 2015 yılında, bir önceki yıla oranla 

%65 artarak 125,6 milyon adet seviyesine, 2016 yılında, bir önceki yıla oranla %76,7 artarak 222 

milyon adet seviyesine, 2017 yılında, bir önceki yıla oranla %26 artarak 280,5 milyon adet 

seviyesine, 2018 yılında, bir önceki yıla oranla %22,6 artarak 344 milyon adet seviyesine 

yükseldiği, 2019 yılında, bir önceki yıla oranla %0,8 azalarak 341,3 milyon adet seviyesine indiği 

görülmektedir. Öte yandan, 2018 yılında yapılan hesaplama metodu değişikliği kapsamında, 

yurtdışından gelen gönderilerde, Poçta Rossii dışındaki taşımacılar da hesaplama kapsamına 

alınarak, yukarıdaki grafikte, ilgili taşımacıların gönderi adedine ayrıca yer verilmektedir. Bu 

doğrultuda, 2020 yılının ilkyarısı itibarı ile, toplamda 122 milyon adet gönderinin ülkeye giriş 

yaptığı, söz konusu gönderilerin 116 milyon adedinin Poçta Rossii aracılığıyla tüketiciye 

ulaştırıldığı anlaşılmaktadır. Poçta Rossii, Rusya Federasyonu’nun resmi posta ve telgraf servisi 

kurumu olup, tüm ülke kapsamında en geniş dağıtım ağına sahip yapı olarak ön plana çıkmaktadır. 

Ülke genelinde 41.900 adet şubesi bulunan kurum, 350.000’e yakın çalışanı ile hizmet 

vermektedir. Bu itibarla, Rusya E-ticaret pazarına giriş stratejileri belirleme aşamasında olan 

ihracatçı firmalarımız ile halihazırda pazara ürünleri ihraç etmekte olan firmalarımızın daha aktif 

sonuçlar alması açısından, Poçta Rossii ile işbirliği fırsatlarının araştırılması ve etkin dağıtım 

mekanizmalarının sağlanarak müşteri memnuniyetinin de göz önünde bulundurulması hususu 

büyük önem arz etmektedir. 

 Öte yandan, 2020 yılının ilkyarısında, Rusya Federasyonu’nda, E-ticaretin genel 

perakende ticaret içerisinde payı ilk defa olarak çift haneli rakamlara yükselerek 

%10,9 seviyesinde gerçekleşirken , bahse konu oran, ABD’de %13,9 ve Çin Halk 

Cumhuriyeti’nde %29,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

  

 Rusya Federasyonu’nda, 2020 yılının ilkyarısı itibarı ile, E-ticaret pazarının Federal 

Bölgeler arasındaki parasal değer açısından dağılımına bakıldığında, yurtiçi ve yurtdışı E-ticaret 

faaliyetlerinin bölgeler bazında benzer oran yapılarına sahip olduğu, hem yurtiçi E-ticaret 
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faaliyetlerinde, hem de yurtdışı E-ticaret faaliyetlerinde, Merkez Federal Bölgesi (Moskova şehri, 

Moskova Bölgesi ve diğer), Kuzeybatı Federal Bölgesi (St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi) ve 

Volga Federal Bölgesi (Kazan, Tataristan)’nin en büyük paya sahip olduğu, bu haliyle, tüm ülke 

genelinde, E-ticaret faaliyetlerinin %70’lik bir kısmının bu üç bölge tarafından gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi’nin, E-ticaret faaliyetlerinin en zayıf olduğu 

bölge olarak ön plana çıktığı, Dağistan, Çeçenistan, Karaçay, Stavropol’un bulunduğu bölgede, 

halen geleneksel ticaret faaliyetlerinin daha yaygın olduğu anlaşılmaktadır. 

 

 Rusya Federasyonu’nda, 2020 yılının ilkyarısı itibarıyla,  E-ticaret pazarının idari yönetim 

birimleri bazında parasal değer açısından dağılımına bakıldığında, hem yurtiçi E-ticaret, hem de 

yurtdışı E-ticaret bazında, en yoğun olarak faaliyet gösterilen idari yönetim birimleri olarak 

Moskova Şehri, St. Petersburg şehri ve Moskova Bölgesi’nin ön plana çıktığı görülmektedir. 

Moskova şehrinin, yurtiçi E-ticaret faaliyetlerinde %29,2’lik, yurtdışı faaliyetlerde ise %26,64’lük 

payla ilk sırada yer aldığı görülürken, Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan çalışmalar 

kapsamında, sosyo-ekonomik endeksleme açısından Rusya Federasyonu genelinde 2. sırada yer 

alan St. Petersburg şehri için bu paylar sırasıyla %7,82 ve 7,86 olarak gerçekleşmiştir. Bunların 

yanı sıra, nispeten düşük paylarla olmakla beraber, Krasnodar Bölgesi, Sverdlov Bölgesi 

(Ekaterinburg), Rostov Bölgesi ve Tataristan, E-ticaret faaliyetlerinin aktif olarak devam ettiği 

idari yönetim merkezleri olarak görülmektedir. 

  Rusya pazarında E-ticaret faaliyetlerinin en aktif ve yüksek paylarda işlediği 

Moskova, St. Petersburg ve Kazan şehirleri ile, Merkez Federal Bölgesi, Kuzeybatı 

Federal Bölgesi ve Volga Federal Bölgesi, ihracatçı firmalarımızın pazar arayışlarında 

yardımcı olacak önemli sonuçları gözler önüne sermektedir. E-ticaret faaliyetlerinin 

hem parasal değer, hem de gönderi sayısı anlamında odaklandığı bahse konu 

bölgelerde, müşteri taleplerin daha yoğun olacağı, ürün çeşitleri bazında da birçok 

sektöre yönelik pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmesine fırsat sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, ihracatçı firmalarımızın Rusya pazarına girişte, 

yukarıda yer verilen hususları göz önünde bulundurmak suretiyle, adı geçen 

bölgelerdeki en aktif E-ticaret platformları ile işbirliği sağlanması hususuna öncelik 

vermelerinde fayda olacağı görülmektedir. 
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Rusya Federasyonu’nda, 2020 yılının ilkyarısı itibarı ile, yurtiçi E-ticaret pazarının ürün 

grupları bazında parasal değer açısından dağılımına bakıldığında, toplam perakende yurtiçi E-

ticaretin %75’lik bir kısmının, en yoğun talep gören ürünler olan giyim ve ayakkabı, beyaz eşya 

ve dijital ev aletleri ile gıdadan oluştuğu,  giyim ve ayakkabı ürünlerinin %30,2, beyaz eşya ve 

dijital ev aletlerinin %29,5 ve gıda ürünlerinin ise %14,1’lik bir pay aldığı görülmektedir. Söz 

konusu yüksek talep gören ürünleri, güzellik ve sağlık ürünleri, diğer ürünler, mobilya ve ev 

gereçleri ile otomobil yedek parça ve aksesuarlarının takip ettiği dikkat çekmektedir. 

2019 yılında 45 milyar ruble seviyesine ulaşan online gıda ürünleri satışının (restoran 

siparişleri hariç), 2020 yılında 3 katına çıkması beklenmektedir. Yine de 2023 yılında 

toplam gıda ürünleri satışında içerisindeki online satışların ağırlığının %10 seviyesinde 

kalması öngörülmektedir. 

 

Rusya Federasyonu’nda, 2020 yılının ilkyarısı itibarıyla, yurtdışı E-ticaret pazarının ürün 

grupları bazında parasal değer açısından dağılımına bakıldığında, giyim ve ayakkabı ile beyaz eşya 

ve dijital ev aletleri ürün gruplarının en büyük paya sahip olduğu, %31’lik pay ile giyim ve 

ayakkabı ürünlerinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Yurtdışı E-ticaret faaliyetleri kapsamında 

dikkat çeken ve diğer olarak nitelendirilen ürünlerin %19’luk bir paya sahip olmakla birlikte, söz 

konusu grupta çocuk eşyaları, yaratıcılık için ürünler, spor eşyaları, bahçe aletleri, kitaplar, evcil 

hayvan mağazaları, aksesuarlar ve hediyelik eşyaların yer aldığı, yukarıda yer verilen yüksek paya 

sahip ürün gruplarının yanı sıra, mobilya ve ev gereçleri, gıda ürünleri, otomobil yedek parçaları 

ve güzellik/sağlık ürünlerinin de, yurtdışı E-ticaret faaliyetleri kapsamında ticaret konusu oldukları 

anlaşılmaktadır. 
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Rusya Federasyonu’nda, hazır giyim ürünleri, son dönemde e-ticaretin giderek etkili 

olmaya başladığı ürün grupları arasında yer almaktadır. İlgili sektörde faaliyet gösteren firmaların 

yaklaşık %60’ının kendi e-ticaret platformu bulunmaktadır.  2019 yılında E-ticaret üzerinden 

yapılan hazır giyim ürün satışları 250 milyar ruble (3,6 milyar dolar) seviyesini aşmış 

bulunmaktadır. Anılan dönemde üçüncü ülkeler merkezli e-ticaret sitelerinden yapılan satın 

almalarda en büyük payı, 2018 yılında olduğu gibi ayakkabı ve giyim ürünleri almıştır (%36,8).  

Bu kapsamda, potansiyeli yüksek olan sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın 

yüksek kalite ve rekabetçi fiyatlı ürünler ile pazardan ciddi pay almalarının mümkün 

olduğu değerlendirilmekle birlikte, ürün gruplarına ilişkin bilgilerin, idari yönetim 

birimleri bazında dağılım ile birlikte düşünülmesi gerektiği, hedef bölgelerde, doğru iş 

ortakları ve yoğun pazarlama, reklam, tanıtım aktiviteleri ile ihracat artışlarının 

sağlanmasının mümkün olduğu düşünülmektedir. Bahse konu tanıtım, reklam ve 

pazarlama faaliyetleri kapsamında, fuar katılımları, firma ziyaretleri ve sosyal 

medyanın kullanımı, öne çıkanlar olarak görülmektedir. 

Rusya Federasyonu’nun, 2019 yılı verileri ışığında, yurtdışı E-ticaret harcamalarına kıtalar 

bazında bakıldığında, Asya kıtasının %62,5, Avrupa kıtasının %26,2 ve Amerika kıtasının 

%10,3’lük bir pay aldığı, ülkeler bazında ise, Çin Halk Cumhuriyeti’nin %59,7, İtalya’nın %9,9, 

Almanya’nın %4,8 ve Türkiye’nin %0,3’lük bir pay aldığı görülmektedir.  

2020 yılı itibarıyla, sınır ötesi e-ticarette vergilendirmeyle ilgili bazı uygulamalar 

hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede, e-ticarete konu olan ürünün koli bedelinin 

değerinin 200 avroyu ya da 31 kiloyu aşmaması gerekmektedir. Söz konusu bedelin 

veya miktarın aşılması durumunda ise, koli değerinin %15’i oranında ve en az 2 

Avro/kg gümrük vergisi uygulanmasına karara bağlanmıştır. 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin, Rusya E-ticaret pazarında en büyük aktörlerden birisi olarak ön 

plana çıktığı, hem federal bölgeler/idari yönetim birimleri, hem de ürün grupları bazında derlenen 

verilere konu ticaretten büyük pay almaktadırlar. Bu doğrultuda, Aliexpress kapsamındaki 

ticaretin hesaplamalar dışında bırakıldığı durumda, yurtdışı E-ticaret faaliyetleri kapsamındaki 

ortalama fatura tutarları yapısına bakıldığında; 
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En yüksek ortalama fatura tutarının otomobil yedek parça ve aksesuarları ürün gruplarında 

ortaya çıktığı, giyim ve ayakkabı, hediyelik eşya ve çiçek ile beyaz eşya ve dijital ev aletleri 

ürünlerinin en yüksek harcama fişi ortalamalarına sahip olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, 

hediyelik eşya ve çiçek sektöründe de Rusya pazarı açısından önemsenmeye değer bir pazar yapısı 

olduğu, özellikle bayram ve kişisel kutlama günlerinde, tüketiciler tarafından ciddi oranda 

hediyelik eşya ve çiçek ürünleri için harcamalar gerçekleştirildiği bilinmektedir. 

Aliexpress Rusya, 2010 yılında kurularak faaliyete başlamış olup, 2018 yılında devreye 

sokulan T-MALL platformuyla, Rusya Federasyonu sınırları içerisinden teslimata 

başlanmıştır. 2020 yılı itibarı ile, bünyesinde 10.000’den fazla yerel satıcı barındıran 

platform, yaklaşık 1.5 milyon Rus ürününün sergilendiği bir boyuta ulaşmıştır. 

SONUÇ 

Rusya Federasyonu’nda, pandemi sürecinin etkilerinin en yoğun olarak hissedildiği 2020 

yılının ilkyarısında ortaya çıkan ve yukarıda değerlendirmelerine yer verilen E-ticaret pazarındaki 

gelişmeler ışığında, pandemi sürecinin, E-ticaret faaliyetlerine ivme kazandırdığı, bu kapsamda, 

geleneksel ticaret yöntemlerinin, önümüzdeki 5 yıllık süreçte, yerini daha fazla internet üzerinden 

ticarete bırakacağı değerlendirilmektedir.  

Ataşeliğimizce, önümüzdeki 2020-2024 yıllarına ilişkin süreçte, Rusya Federasyonu’nda, 

E-ticaret faaliyetlerinin daha da aktif bir biçimde artarak devam edeceği düşünülmekle birlikte, bu 

süreçte rol oynayacağı düşünülen faktörlere aşağıda yer verilmektedir. 

 E-ticaret pazarına yeni katılan tüketiciler: Özellikle Mart, Nisan ve Mayıs 

aylarında yaygın olan karantina ve izolasyon döneminde, pazara 10 milyon 

civarında yeni tüketicinin giriş yapması, davranışsal ekonomi modelleri ve tüketici 

alışkanları çerçevesinde, bahse konu tüketicilerin, E-ticaret faaliyetlerine devam 

etmek yönünde istekli olmaları, 

 Yüksek kira bedelleri: Karantina döneminde uygulanan faaliyet durdurma ve 

kısıtlama tedbirleri kapsamında, bir çok mağaza ve işyerinin, işyeri kirasını ödeme 

güçlükleri çekmesi nedeniyle kapanması sonucunda, stoklarda kalan ürünlerin 

satışı amacıyla E-ticaret faaliyetlerine ağırlık vermesi, maliyetleri düşürücü söz 

konusu hususun, satıcıların önümüzdeki dönemlerde de internet satışlarına devam 

etmeleri konusunda yönlendirici olması, 

 Ürün çeşitliliği: Depo kiralama yöntemiyle sürdürülen E-ticaret faaliyetlerinin, 

satıcı firmalara daha fazla ürünü stoklarda barındırma imkanı tanıması, 

mağazalardaki alan kısıtlamaları nedeniyle sergilenemeyen ürünlerin, internet 

ortamında kolaylıkla sergilenebilmesi, bahse konu durumun ürün çeşitliliğinde artış 

sağlayarak, nihai tüketicileri için daha fazla seçenek ortaya çıkarması, 

 Uzaktan çalışma uygulamaları: Hem pandemi sürecinde, hem de pandemi süreci 

sonrasındaki normalleşme dönemlerinde, Rusya Federasyonu’nda 7 milyona yakın 

çalışanın, önümüzde süreçte uzaktan çalışmaya devam edecek olması tahminleri ve 

birçok sektörde uzaktan çalışma uygulamasına devam edilmesi kararı alınması, 

 Zamandan tasarruf: Pandemi sürecinde yeni tüketicilerin edindiği alışkanlıklar 

kapsamında, özellikle uzaktan çalışma sisteminin devam etmesi ile birlikte, evden 

çıkmadan, hızlı ve pratik şekilde ticaret imkanı, temassız ödeme yöntemleri vb. 

hususların etkin olması kapsamında, tüketiciler açısından zamandan tasarruf 

faktörünün daha da önem kazanması. 
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Özellikle son dönemde tüm dünya genelinde yaşanan pandemi süreci, taşımacılık 

faaliyetlerinde sınırlarda yaşanan sorunlar nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklar, ekonomik 

faaliyetlerde meydana gelen genel yavaşlama, hizmet ve perakende sektörü başta olmak üzere 

yerel yönetimlerce uygulanan faaliyet durdurma veya kısıtlama önlemleri göz önüne alındığında, 

E-ticaret faaliyetlerinin her geçen gün daha da değer kazandığı,  

Rusya Federasyonu’nun coğrafi büyüklüğü, nüfus yapısı ve tüketici tercihlerindeki 

kaymalar dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde de, E-ticaret faaliyetlerinin hız kesmeden 

büyümeye devam edeceği öngörüsü ışığında, E-ticaret anlamında çok büyük bir pazar olarak ön 

plana çıktığı, özellikle Ülkemizin coğrafi anlamda bölgeye yakınlığı ve ürün çeşitliliğimiz göz 

önüne alındığında, Rusya E-ticaret pazarından aldığımız %0,3’lük payın, geliştirilmek 

zorunluluğunun ortaya çıktığı ve potansiyele sahip olduğu, 

 Rusya E-ticaret pazarının %80’e yakın bir payının yurtiçi ticaret faaliyetleri kapsamında 

gerçekleştirildiği göz önüne alındığında, ihracatçı firmalarımızın Rusya Federasyonu yerel 

pazarlarında faaliyet gösteren E-ticaret sitelerine üyelik ve faaliyet göstermek konusunda 

yönlendirilmelerinin, bununla birlikte, ‘Poçta Rossii’ ile yapılabilecek işbirliği anlaşmalarının 

üzerinde durularak taşımacılık alanında muhtemel yaşanabilecek sorunların giderilmesinin, 

özellikle giyim ve ayakkabı, gıda, beyaz eşya, ev eşyaları sektörlerinde faaliyet gösteren 

firmalarımıza ağırlık verilmesinde fayda olacağı, 

 Özellikle Merkez Federal Bölgesi, Kuzeybatı Federal Bölgesi ve Volga Federal Bölgesi’ne 

yönelik pazara giriş stratejilerinin hayata geçirilmesi ile, Rusya’da faaliyet gösteren E-ticaret 

sitelerine yönelik detaylı çalışmalar ve analizlerin yapılması suretiyle atılacak adımların, 

firmalarımızın pazara girişlerine fayda sağlayacağı ve hem kısa vadede, hem de orta ve uzun 

vadede kalıcı ihracat artışlarının sağlanmasının mümkün olacağı değerlendirilmektedir. 

 


