
 

RUSYA FEDERASYONU KAMU İHALELERİ  
BİLGİ NOTU 

 
Yurt dışından ürün tedariki sağlanabilmesini teminen Rusya Federasyonu (RF) genelinde 
düzenlenen kamu ihalelerini; https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html uzantılı 
internet sitesinden takip etmek mümkün bulunmaktadır. 
 
44 Sayılı Federal Kanunun 1. Maddesinin 4. Bendi uyarınca RF Maliye Bakanlığı 
tarafından açıklanan listede yer alan offshore ülkeler (Belize, Cebelitarık, Panama) hariç olmak 
üzere yabancı şirketler, yerel tedarikçi ve ana üstlenici eşit koşullarda ihaleye katılabilmektedir.  
 
Bu itibarla, açıklanacak kamu ihalelerine katılım sağlanmasını teminen, nitelikli elektronik 
imza temin edilmesi, ERUZ’a (ihalelere katılan şirketlerin tek sicili) kayıt olunması, ihale için 
hususi banka hesabı açılması, ihaleye katılım sağlanıp tüm aşamaların geçilmesi ve yabancı 
tüzel kişi ile 44-FZ sayılı Federal Kanunu’na göre sözleşme veya 223-FZ sayılı Federal 
Kanunu’na göre sözleşme yapılması gerekmektedir. 
 
Buna göre, yabancı tüzel kişinin RF’de gerçekleştirilen ihalelere katılması için aşağıdaki 
adımları izlemesi gerekmektedir. 
 

1) Nitelikli Elektronik İmza sahibi olunması ve Kayıtlı E-posta Adresi (KEP) 
gerekmektedir. Nitelikli Elektronik İmza için RF’de ilgili mevzuatlara göre kurulmuş 
bir şirket yada temsilcilik olarak faaliyet gösterilmesi elzemdir. 
 

2) İhaleye katılmak amacıyla ERUZ’a (İhalelere Katılan Şirketlerin Tek Sicili) kayıt 
olunması gerekmektedir.  
 

3) ERUZ’a kayıt yaptırabilmek için Kayıtlı Elektronik E-posta (KEP) sahibi olan yabancı 
tüzel kişinin yetkili temsilcisi tarafından, ESİA (Bileşik Tanımlama ve Kimlik 
Doğrulama Sistemi, ЕСИА, https://esia.gosuslugi.ru/login) sisteminde kayıt işleminin 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. ESİA kaydı hakkında detaylı bilgiler, 
https://digital.gov.ru/ru/documents/6182/ uzantılı internet sayfasında yer almaktadır. 
 

4) ESİA’da kayıt işleminin tamamlanmasının ardından, yabancı tüzel kişi ERUZ ve EİS’e 
(https://zakupki.gov.ru/) kayıt işlemi gerçekleştirmektedir.  

 
5) KEP sahibi olmayan tüzel kişi için, ERUZ’a kayıt işlemi hakkında detaylı bilgilere, 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=31346 
uzantılı internet sayfasından erişim sağlamak mümkündür. 
 

Özet olarak, RF’de geçerli ilgili ihale mevzuatına göre, yabancı tüzel kişilerin kamu ihtiyaçları 
için düzenlenen ihalelere katılmasını engelleyen doğrudan bir düzenleme bulunmamakla 
birlikte, söz konusu ihalelere katılım şartlarından biri olan Nitelikli Elektronik İmza’ya sahip 
olma şartı, Türkiye’de veya üçüncü ülkelerde yerleşik tüzel kişilerin söz konusu ihalelere 
katılımında temel şart olarak öne çıkmaktadır.  
 
Diğer taraftan, bahse konu kamu ihalelerine katılım sağlayacak Türkiye’de yerleşik 
firmalarımızın, RF’de mevzuatlara uygun olarak şirket kurmaları halinde Nitelik Elektronik 
İmza sahibi olarak yukarıdaki aşamaları izleyerek söz konusu ihalelerine katılım sağlamaları 
mümkün bulunmaktadır. 
 
 
 



 

 
 

FAYDALI BİLGİLER 
 
Kısaltmalar: 
 
KEP – Kayıtlı E-posta Adresi 
ERUZ - İhalelere Katılan Şirketlerin Tek Sicili 
ESİA - Bileşik Tanımlama ve Kimlik Doğrulama Sistemi 
EİS – Bileşik Bilgi Sistemi (https://zakupki.gov.ru/) 
 
 
İlgili Mevzuat 
 
RF Maliye Bakanlığının Talimatı N.126n (04.06.2018, son güncelleme: 11.05.2022) 
Devlet ve belediye ihtiyaçları için mal alımı amacıyla yabancı  devlet menşeli malların kabul 
koşulları hakkında 
https://docs.cntd.ru/document/542625895   
 
RF Hükümet Kararnamesi N.832 (22.08.2016, son güncelleme: 16.05.2022) 
Devlet ve belediye ihtiyaçları için tedarik amacıyla yabancı ülkelerden gelen belirli gıda 
ürünlerinin kabulüne ilişkin kısıtlamalar hakkında 
https://docs.cntd.ru/document/420372797   
 
RF Hükümet Kararnamesi N.617 (30.04.2020, son güncelleme: 16/05/22) 
Devlet ve belediye ihtiyaçları için tedarik amacıyla yabancı ülkelerden kaynaklanan belirli 
sanayi mallarının kabulüne ilişkin kısıtlamalar hakkında 
https://docs.cntd.ru/document/564814270     
 
RF Hükümet Kararnamesi N.2013 (3.12.2020, son güncelleme: 16/05/22) 
Kamu ihalelerinde Rus menşeli mal alımlarının asgari miktar payı hakkında 
https://docs.cntd.ru/document/573002517     
 
FZ-44 Federal Kanunu (5.04.2013, son güncelleme: 14.07.2022) 
‘Kamu (devlet ve belediye) ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları sistemine dair’  
 https://docs.cntd.ru/document/499011838 
 
FZ-223 Fedral Kanunu (5.04.2013, son güncelleme: 14.07.2022) 
‘Kamu (devlet ve belediye) ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları sistemine dair’) 
 https://docs.cntd.ru/document/902289896 


