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Tataristan Cumhuriyeti  
hakkında genel bilgi 

Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’nun 
ekonomik açıdan en gelişmiş bölgelerinden biridir. Tataristan, 
büyük endüstri bölgesinin merkezinde, Moskova'nın 800 km 
doğusunda, Kama ve Volga nehirlerinin birleştiği noktada yer 
almaktadır. 

 

Tataristan Cumhuriyeti 
 

67,8 bin km
2
 

Toplam alan: 

3,9
 milyon insan

 
Nüfus 

Başkent: Kazan şehri 

 

614,2 km
2
 

Toplam alan: 

1,2
 milyon insan

 
Nüfus 

 

Tataristan Cumhuriyeti 

• Resmi dilleri: Tatarca ve Rusça 
• Ana dinler: İslam ve Ortodoks Hristiyanlık 
• İdari yapı: 43 belediye bölgesi ve 2 büyükşehir 

belediyesi (Kazan ve Naberejnıye Çelni) 
• Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov. 
• Tataristan Cumhuriyeti'nin resmi web-sitesi: 

www.tatarstan.ru 
  

St. Petersburg 

Moskova 

Soçi 

Yekaterinburg 

Kazan şehri 

http://www.tatarstan.ru/
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Ilıman karasal iklim 

Temmuz sıcaklık ortalaması +24,8 °С (en sıcak ay) 
Ocak sıcaklık ortalaması -9,3 °С (en soğuk ay) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tataristan, Rusya Federasyonu'nun merkezinde, en 
büyük iki nehir olan Volga ve Kama'nın birleştiği 
noktada Doğu Avrupa Ovasında yer almaktadır. 
Tataristan'ın sınır komşuları: Başkurdistan Cumhuriyeti, 
Çuvaş Cumhuriyeti, Mariy El Cumhuriyeti ve Udmurtiya 
Cumhuriyeti. Tataristan Cumhuriyeti’nin toprakları 
kuzeyden güneye 290 km, doğudan batıya 460 km 
uzunluğunda uzanmaktadır. 
Tataristan'ın başka devletlerle sınırı bulunmamaktadır. 
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Rüstem 
Minnihanov 
Tataristan Cumhurbaşkanı 

Rusya Devlet Başkanının Onur belgesi ile ödüllendirilmiştir 
(2009) 

Tatneft Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, 
Tatneftehim-invest-holding Yönetim Kurulu Başkanı, 
Svyazinvestneftehim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, 
Rubin Futbol Kulübünün Denetim Kurulu Başkan. 

2012 yılında yapılan Rusya bölgeleri başkanlarının iş 
insanlarına yönelik dostça politikası araştırmasının sonuçlarına 
göre Rüstem Minnihanov birincilik kazandı. 

Rüstem Minnihanov, Rusya'nın kıdemli master 
sporcusudur. Motor sporları meraklısı ve profesyonel 
sporcu-araba yarışçısı olan Cumhurbaşkanı, sürekli olarak 
Tataristan, Rusya ve Avrupa şampiyonaları dahil olmak üzere 
uluslararası yarışmalara katılmaktadır. Usta helikopter 
pilotudur. Kamu yönetimi fonksiyonlarında çağdaş bilgi 
teknolojilerinin uygulanmasının aktif taraftarıdır. 

 
1996-1998 Tataristan Cumhuriyeti Maliye Bakanı. 
1998 - Başbakan. 
25 Mart 2010 tarihinde yemin töreni gerçekleşen Rüstem Minnihanov, 
resmi olarak Tataristan Cumhurbaşkanı oldu. 
Ekonomi bilimleri doktoru (2003). 
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Eğitim 
 
1804 yılında kurulan Kazan Federal Üniversitesi, 
Moskova Devlet Üniversitesinden sonra 
Rusya'nın en eski üniversitesidir. Uluslararası, 
tanınan kaliteli yüksek öğrenim merkezidir. 
Times Higher Education sıralamasına göre 
Rusya'nın en iyi beş üniversitesi arasında yer 
almaktadır. Üniversite, 100'den fazla ülkeden 
binlerce yabancı öğrenciye eğitim vermektedir. 
 

 

 

Kültür 
 
Tataristan'da 2 bine yakın kültür ve eğlence 
kurumu, 1.5 binden fazla kütüphane, kültür ve 
sanat alanında 115 eğitim kurumu faaliyet 
göstermektedir. 36 tiyatro ve eğlence kurumu, 15 
konser salonu, Kazan Devlet Sirki, hayvanat 
bahçesi ve botanik parkı bulunmaktadır. 
 
 
 

1 518 152 18 
Kütüphane Müze Tiyatro 

 
 
 
Kazan'da önemli etkinlikler düzenlenmektedir: 
• Tatarların milli bayramı Sabantuy; 
• Rudolf Nuriyev Uluslararası Bale Festivali; 
• Fyodor Şalyapin Uluslararası Opera 

Festivali; 
• Kazan Uluslararası Müslüman Sineması 

Festivali 
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Turizm 
 
Tataristan Cumhuriyeti, avantajlı coğrafi konum, 
zengin doğa, birçok tarihi açıdan önemli objeler, 
gelişmiş ulaşım ve turizm altyapısı dahil olmak 
üzere büyük turizm potansiyeline sahiptir. 
Kazan, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkentidir. 
Bin yıldan fazla geçmişe sahip Kazan, Rusya'nın 
en büyük on şehri arasında yer almaktadır. 
Kazan'da çeşitli tarihi dönemlerden kalan 1600 
tarihi eser bulunmaktadır. 
Tataristan'da 150'i aşkın devlet yerel tarih, 
edebiyat, anıt ve sanat müzesi faaliyet 
göstermektedir. Tataristan'da Kazan Kremlini, 
Bolgar Tarihsel ve Arkeolojik Kompleksi ve 
Sviyajsk ada-kentinde bulunan Uspenskiy 
kilisesi ve manastırı olmak üzere UNESCO 
Dünya Miras listesine dahil edilen 3 varlık 
bulunmaktadır. 
 

 

Spor 
 
Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'nun 
bölgeleri arasında spor alanında lider 
bölgelerden biridir. Spor hayatının en önemli 
olayları arasında 27. Dünya Yaz Üniversite 
Oyunları (2013) ve FİNA Dünya Su Sporları 
Şampiyonası (2015) bulunmaktadır. Tataristan, 
2017 FIFA Konfederasyon Kupası ve 2018 FIFA 
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacaktır. 
Tataristan, Rusya'nın spor açısından en gelişmiş 
bölgesi olarak tanınmaktadır. Tataristan'da en iyi 
su sporları kompleksinden biri ve KAZAN 
ARENA futbol stadyumu bulunmaktadır. 
Tataristan'ın spor altyapısı, sporculara ve spor 
meraklılarına geniş yelpazede hizmet 
sunmaktadır. 
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Tataristan'ın ekonomisi 
Rusya'nın ekonomik açıdan en gelişmiş bölgelerinden biri olan Tataristan Cumhuriyeti, Rusya 

Federasyonu'nun ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. 
 

Tataristan Cumhuriyeti, zengin doğal kaynaklara, güçlü ve 
çeşitlendirilmiş sanayiye, yüksek entelektüel potansiyele ve yüksek 
yetili iş gücüne sahiptir. Rusya'da tarım ürünlerinin %4.4'ü, Rusya'nın 
tarım arazilerinin %2.2'i kullanan Tataristan'da üretilmektedir. 
Tataristan'ın sanayi sektörü, petrokimya sanayisi (petrol, sentetik 
kauçuk, polietilen ve geniş petrol ürünleri yelpazesi üretimi), rekabet 
edebilir ürün (kamyon, helikopter, uçak, havacılık motorları, nehir ve 
deniz gemileri, binek araçlar) üreten büyük otomobilcilik sektörü 
şirketleri, ayrıca ileri teknoloji elektrik ve radyo aletleri üretiminden 
oluşmaktadır. 
 
Tataristan'ın Rusya ekonomisindeki payı: 

%44.1 %45 
polietilen sentetik kauçuk 

  

%23  
lastikler  

 

2016 yılının sonuçlarına göre, KAMAZ Anonim Şirketinin 
Rusya'nın azami ağırlığı 14 ton üzerinde olan ticari 
araçlar pazarındaki payı (kaydedilen araç sayısına göre) 

%56 olarak kaydedilmiştir 

Yaklaşık 

%25 

Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmelerin Tataristan'ın gayri 
safi bölgesel hasılasındaki 
payı 
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Tataristan Cumhuriyeti'nin gayri 
safi bölgesel hasılası 

 
 

2016 yılı gayri safi bölgesel hasıla tablosu, % 
 
 

 
 
 
  

Diğer 
%19,7 

Elektrik, gaz ve su üretimi ve 
dağıtımı 

%2,6 

Tarım 
%7,6 

Ulaşım ve iletişim 
%6,8 

İnşaat 
%8,7 

Ticaret 
%14,5 

Sanayi üretimi 
%19,2 

Doğal kaynaklar çıkarma 
%20,9 
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Vergi sistemi 
 

Federal vergiler ve harçlar 

Vergi türü Vergi oranı 

 Rusya Federasyonu'nda Tataristan'da 

Katma değer vergisi genel olarak %18 (satılan ürün veya hizmet türüne 
göre değişir: çocuk ürünleri, gıda ürünleri ve başkalar - 
%10, ihracat - %0) 

genel olarak %18 (satılan ürün veya hizmet türüne 
göre değişir: çocuk ürünleri, gıda ürünleri ve 
başkalar - %10, ihracat - %0) 

Gelir vergisi %20 (%2'i - federal bütçeye, %18'i - Rusya idari birimi 
bütçesine) 

%20, %15.5 kadar indirilebilir* 

Tüketim vergisi Ürün türüne bağlı  

Doğal kaynaklar çıkarma 
vergisi 

Çıkarılan doğal kaynakların türüne göre 

Sigorta primleri %30 %30 

Bölgesel vergiler 

Emlak vergisi %2.2'i aşmamalı %2.2 

Ulaştırma vergisi Aracın ruhsatında beygir gücü olarak belirtilen motor 
gücüne göre 

Motor beygir gücüne göre. %0.1'e kadar indirilebilir 

Yerel vergiler 

Arsa vergisi Azami: 
parsel arsa için %0.3; 
başka parsel arsalar için %1.5 

Belediye temsilcilik organları kanunlarına göre 
belirlenir 
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* - Tataristan'da yatırım projeleri yürüten ve Tataristan Cumhuriyeti ile yatırım 
anlaşmaları imzalayan şirketler için 

 
Federal vergiler ve harçlar 

Vergi türü Vergi oranı 

 Alabuga Münhasır Özel 
Bölgesi 

İnnopolis Münhasır 
Özel Bölgesi 

Çelnı İleri Sosyal 
ve Ekonomik 
Gelişim Bölgesi 

Yatırım projeleri* 

Katma değer vergisi genel olarak %18 (satılan 
ürün veya hizmet türüne 
göre değişir: çocuk ürünleri, 
gıda ürünleri ve başkalar - 
%10, ihracat - %0) Serbest 
gümrük bölgesi uygulaması 

%18 %18 genel olarak %18 (satılan ürün 
veya hizmet türüne göre değişir: 
%10 - çocuk ürünleri, gıda ürünleri 
ve başkalar, ihracat - %0) 

Gelir vergisi ilk 5 yıl için %2; 
sonraki 5 yıl için %7; 
2055 yılına kadar %15.5. 

ilk 5 yıl için %0; 
sonraki 5 yıl için %5; 
sonra %13.5 

ilk 5 yıl için %5; 
sonraki 5 yıl için 
%12; 

%15.5 

Tüketim vergisi Ürün türüne bağlı 

Doğal kaynaklar 
çıkarma vergisi 

Çıkarılan doğal kaynakların türüne göre 

Sigorta primleri %14 %14 %7,6 %14 

Bölgesel vergiler 

Emlak vergisi %0 %0 %0 %0.1 

Ulaştırma vergisi %0 
Araç kaydı yapılmasının 
ardından 10 yıllık süre için 

%0 Motor beygir 
gücüne göre. 

Motor beygir gücüne göre. 

Yerel vergiler 

Arsa vergisi %0 %0 %0 Belediye temsilci makamlarının 
kanunlarına göre belirlenir 
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Tataristan Cumhuriyeti Yatırım Ajansı 
Tataristan Cumhuriyeti'nde yatırım çekmek için özel bir devlet 
makamı kurulmuştur. 
 
Haziran 2011'de kurulan ve Tataristan Cumhuriyeti'nin yürütme 
organı (Tataristan Cumhuriyeti makamları) olan Tataristan 
Cumhuriyeti Yatırım Ajansı aşağıda bahsedilen konularda yetki 
sahibidir: 
• yatırım çekmek; 
• yatırım projelerini desteklemek ve uygulamak; 
• uygun yatırım iklimi oluşturmak; 
• yatırım açısından Tataristan Cumhuriyeti'nin çekiciliğini 

arttırmak; 
• kamu-özel sektör ortaklıkları. 

 

 

Amacımız, yatırımcılara uygun 
koşullar sağlamak ve uzun vadeli 
ilişkiler kurmaktır 
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Dört adımla başarı 
Yatırım ajansı, yatırımcılara hizmetleri "tek pencere" sistemindeki teknoloji şeklinde sunmaktadır. Yatırımcıya 
aşağıda getirilen çalışma prosedürü sunulmaktadır: 
 
1. Ajansa başvuru yapmak; 
2. Yatırımcının taleplerini belirlemek: 
 
 Tataristan'ın sanayi dalları ile ilgili bilgi sağlamak; 
 yatırım alanını seçmek; 
 yetkili bakanlık ve makamlar ile sorunların çözülmesine destek vermek; 
 
3. Proje kapsamında hukuki destek vermek: 
 
 gerekli evrakların hazırlanmasında yardım etmek; 
 gerekli evrakların yetkili bakanlık ve makamlar nezdinde onaylamak; 
 hukuki, vergi ve başka konularda bilgi desteği sağlamak. 
 
4. Anlaşma imzalama: 
 yatırım anlaşmasının koordinasyonu ve imzalanması hususlarında yetkili bakanlık ve makamlarla işbirliği 

yapmak; 
 taraflar arasında yatırım anlaşmasını imzalama törenini düzenlemek. 
 
5. Projenin başlatılması. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.invest.tatarstan.ru  

http://www.invest.tatarstan.ru/
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Tataristan Cumhuriyeti'nin Yatırım 
Portalı 
Bilgi, Tataristan'In resmi dilleri olan Tatarca, Rusça ve İş İngilizcesi, ayrıca Almanca, Fransızca, İspanyolca, 
Türkçe, Arapça, Çince, Japonca ve Korece olmak üzere 11 dilde sunulmaktadır. Dünya nüfusunun 2/3'i bu dilleri 
konuşmakta, en önemlisi ise bu ülkeler Tataristan için en büyük potansiyel teşkil etmektedir. Yatırım portalının 
bir başka önemli özelliği, hızlı geri dönüş yapılmasıdır. Gerekli uzmanın iletişim bilgileri İnternet sitesinde 
kolayca bulunabilir ve onunla iletişime geçilebilir. Başvuru yapılmasının ardından 24 saat içinde kullanıcı ile 
doğrudan temas kurulur. Muhtemel yerel ve yabancı yatırımcılar, Tataristan'ın yatırım altyapısı, kurumsal ve 
idari ortamı, ayrıca bölgede gerçekleştirilen yatırım projeleri hakkında bilgi edinebilecek. Portalda yer alan 
Tataristan Cumhurbaşkanı'nın demeci, kilit öneme sahiptir. İnternet sitesi ayrıca, önümüzdeki dönemde önemli 
bir sinerji etkisi yaratması beklenen Tataristan Cumhuriyeti Yatırımcılar Kulübü yatırımcı topluluğuna ayrılmış bir 
bölüm içermektedir. Tataristan'a gelen büyük yatırımcılar bu Kulübün tam üyesi olmakta, bu üyelik onlara 
Tataristan'ın iş hayatının merkezinde bulunmalarına, son gelişmelerden haberdar olmalarına, meslektaşları ile 
gerek iş ilişkileri, gerek dostluk ilişkileri kurmalarına imkan sağlamaktadır. 

invest.tatarstan.ru 

  

Tatarstan, Rusya 

bölgeleri arasında yatırım 

reytinginde ilk sırada. 
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Tataristan Cumhuriyeti 
yatırımcıya en iyi koşulları 
sağlamaktadır 
 
 
 

Tataristan, aşağıda getirilen kategorilerde Rusya 
idari birimleri arasında birinci sıradadır: 

• Yasal düzenleme: 

• İş ortamı; 

• Altyapı ve kaynaklar. 
 
 

 

STRATEJİK 
GİRİŞİMLER 
AJANSI 
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Alabuga Münhasır Özel Bölgesi 
 
www.alabuga.ru 
 
Alabuga Münhasır Özel Bölgesi 
 
2006 yılında kurulan Alabuga Münhasır Özel Bölgesi, yatırımcılara nakliye ve gümrük altyapısı ile birlikte 
tamamen hazır sanayi siteleri, ayrıca bazı vergi ve gümrük avantajları sağlamaktadır. Alabuga Münhasır Özel 
Bölgesinde yerleşik firmalar arasında Ford Sollers, Saint-Gobain, Air Liquide, Rockwool, Sisecam, Hayat Group, 
3M, Coskunoz, Kastamonu, HAVI Logistics, Armstrong, Dizayn Group, RMA Rus, Automotive Glass Alliance 
Rus, Huhtamaki Foodservice Alabuga, Drylock Technologies, SARIA Bio-Industries Volga gibi uluslararası 
şirketler bulunmaktadır. 
 
Alabuga Münhasır Özel Bölgesinde yerleşik firmalara aşağıdaki vergi avantajları sağlanmaktadır: 
 
• düşük gelir vergisi, standart %20 oranı yerine %13.5; 
• aracın trafiğe kayıt tarihinden itibaren on yıllık süre için nakliyat vergisinden muafiyet; 
• emlakın muhasebe kayıtlarına geçirilmesinin ardından on yıllık süre için emlak vergisinden muafiyet; 
• Alabuga Münhasır Özel Bölgesinde bulunan arsalar için on yıllık süre için arsa vergisinden muafiyet; 
• vergilendirme için daha yüksek amortisman oranı kullanılabilir (ancak amortisman giderlerinin standart oranı, 

oranın iki katına çıkmamalıdır) 
 
 
Bugün itibariyle, Alabuga Münhasır Özel Bölgesinde 49 yerleşik şirket bulunmaktadır 
Federal ve yerel makamlar tarafından Alabuga Münhasır Özel Bölgesi altyapısının geliştirilmesine 605.7 milyon 
dolar yatırılmıştır. 
  

http://www.alabuga.ru/
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İnnopolis Münhasır Özel Bölgesi 
 
www.innopolis.com 
 
İnnopolis, Rusya Federasyonu'nun inovasyon potansiyelini güçlendirerek ülkenin dört tarafından genç yüksek 
nitelikli uzmanları bir araya getiren yeni bir şehir projesidir. Yerleşik şirketlere iş yapmak ve onların projelerinin 
verimli şekilde yürütülmesi için uygun koşullar sağlayan münhasır özel bölge, İnnopolis ekosisteminin önemli ve 
yatırım cazibesinin vazgeçilmez bir parçasıdır. 
 
 

İnnopolis, Tataristan Cumhuriyeti'nde bulunan Rusya'nın yeni bir 
şehridir. Şehrin ekonomisi, yüksek teknoloji endüstrilerine 
dayanmaktadır. İnnopolis'te, çağdaş konut altyapısına, çevre 
dostu ve güvenli ortama, eğitim ve mesleki gelişim için geniş 
imkanlara sahip benzersiz bir kentsel çevre yaratılmıştır. 

155 000 
insan

 
Planlanan nüfus 

 

60 000 
Yüksek nitelikli 
uzman 

 
 
İnnopolis Münhasır Özel Bölgesi'nde yerleşik firmalara sağlanan imtiyazlar ve avantajlar: 

• özel vergilendirme sistemi 
• özel gümrük sistemi 
• avantajlı şartlarla gerekli altyapı 
• avantajlı arsa kiralama şartları 
• yüksek nitelikli uzman kadroları 
• yabancı yüksek nitelikli uzmanların çalıştırılması için ilave imkanlar 
• basitleştirilmiş yönetim. 
  

http://www.innopolis.com/
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Naberejnıye Çelni İleri Sosyal ve 
Ekonomik Gelişim Bölgesi 
 
Naberejnıye Çelni İleri Sosyal ve Ekonomik Gelişim Bölgesi 2016 yılında kurulmuştur. 
 
İleri Sosyal ve Ekonomik Gelişim Bölgesi (İSEGB), kapalı yönetim-alansal oluşum dahil olmak üzere, Rusya 
Federasyonu idari biriminin bir kısmıdır; bu bölgede Rusya Federasyonu Hükumetinin kararı uyarınca, yatırım 
çekmek için uygun şartların ortaya konulması, hızlandırılmış ekonomik gelişiminin sağlanması ve yaşam için 
konforlu ortamın oluşturulması amacı ile girişimcilik ve diğer faaliyetlere yönelik özel yasal rejim 
uygulanmaktadır. 
Daha sonra 5 yıllık bir süreye uzatılabilecek 10 yıllık bir süre için kurulmaktadır. 
 
İLERİ GELİŞİM BÖLGESİNDE YERLEŞİK FİRMA PROJELERİNE UYGULANAN TALEPLER: 

- yatırım projesinin Naberejnıye Çelnı mono-şehir sınırları içinde gerçekleştirilmesi; 
- izin verilen ekonomik faaliyetlerin listesi; 
- istihdamın oluşturulması: 

• yeni işletmeler için, projenin uygulandığı ilk sene içinde en az 20 işyerinin oluşturulması; 
• faaliyet gösteren işletmeler için, son üç sene içindeki tüzel kişinin en az ortalama çalışan sayısı kadar 

istihdam oluşturulması; 
- sicil kaydının yapılması ardından birinci sene içinde en az 5 milyon rublelik ve sonraki yıllarda ise 50 milyon 

rublelik yatırım yapılması. 
- yabancı işgücünün istihdam edilmesi. 
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Teknopolis 
"Himgrad" 
 
Teknopolis "Himgrad", 2006 yılında kurulan 
Rusya'nın ilk sertifikalı endüstri parkıdır. Endüstri 
parkının yönetim şirketi, "İdea-Kapital" Anonim 
Şirketidir. 

www.himgrad.ru 

131 
hektar

 
Teknopolisin kapladığı alan 

6 900 
kişi

 
Ortalama çalışan sayısı 
(her sene 550 kişiye artmaktadır) 

260 
şirket

 
Yerleşik firma sayısı 

500 000 m2. 
Ofis alanı 

Teknopolisin yerleşik şirketleri arasında ince 
kimyasal, polimer işleme, nanoteknoloji, enerji 
tasarrufu ve verimliliği, tıp teknolojileri alanında 
faaliyet gösteren şirketler bulunmaktadır. 
Teknopolis "Himgrad", hizmet kalitesi ve 
yerleşim koşulları açısından uluslararası 
şirketlerin beklentilerini karşılayan uluslararası 
bir sanayi parkıdır. 

"Çispotol" sanayi 
parkı 
 
"Çistopol" sanayi parkı, içinde yol, elektrik, gaz 
ve su tesisleri, ayrıca arıtma tesisleri gibi altyapı 
unsurlarını bulunduran 292 hektarlık inşaat için 
hazır hale getirilmiş sanayi alanıdır. 

www.chistopolinvest.ru 

292 
hektar

 
Parkın kapladığı alan 

8 MW 
Elektrik 

 
Altyapı: 
Merkezi gaz besleme sistemi, İnternet bağlantısı; 
Kazan dairesi kapasitesi 45 MW 
(II. sınıf); 
575 m3/saat su tedarik kapasitesi; 
259 m2/saat kapasiteli merkezi kanalizasyon 
sistemi 
  

http://www.himgrad.ru/
http://www.chistopolinvest.ru/
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KİP "Master" 
 
29 Temmuz 2004 tarihinde kurulmuştur. 

www.kipmaster.ru 

 

369 500 m2 
 

Üretim alanı 

60 600 m2 
Ofis alanı 

260 
Yerleşik şirketler 

 

 
Faaliyet tanıtımı: KİP "Master", sanayi ve tüketici 
nitelikteki rekabet edebilir ürün geliştirmeyi 
amaçlayan yüksek performanslı ve geri ödeme 
süresi kısa olan yatırım projeleri için açılmıştır. 
KİP "Master", makina imalat sanayisine dayalı 
tek endüstri parkıdır. KİP "Master", küçük, orta 
ve büyük işletmelerini birleştiren bir unsurdur. 
"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. 
 

 

"Tyulyaçi" Sanayi 
Parkı 
 
2012 yılında kurulan "Tyulyaçi" sanayi parkı, belli 
bir sanayi dalı üzerine uzmanlaşarak 
kurulmaktan daha ziyade farklı ekonomi alanları 
için üretilecek ürünler için ham madde seçimine 
dayanarak kırsal alanda kurulan ilk sanayi 
parklarının biridir. "Tyulyaçi" sanayi parkı, farklı 
üretimlerin geliştirilmesi için tükenmez 
potansiyele sahip polimer ürünlerinin 
kullanılması üzerine yoğunlaşmıştır. 
"Tyulyaçi" Sanayi Parkının kuruluş amaçları: 
• 2015 yılına kadar en az 30-35 çağdaş ve 

yüksek teknoloji ile donatılan işletme kurmak. 
• Tyulyaçi Belediye Bölgesi'nde çalışan nüfus 

göçünü en az %50 oranında azaltmak için 
2015 yılına kadar 350-450, 2018 yılına kadar 
ise 900 kişiye istihdam sağlamak. 

• Belediye bütçesi gelirlerinin %25-35 oranında 
artmasına katkıda bulunmak.  

• Tyulyaçi ve komşu ilçelerde girişimciliğin 
gelişmesi için yeni imkan ve teşviklerin 
yaratılmasına katkıda bulunmak. 

• Daha ileri gelişim için zemin oluşturacak 
çağdaş imalat, bilim ve tecrübe altyapısını 
oluşturmak. 

 

 
 

http://www.kipmaster.ru/


26 
 
 

TATARİSTAN CUMHURİYETİ YATIRIM AJANSI 

"Kamskie Polyanı" Sanayi Parkı 
 

 
2008 yılında kurulan "Kamskie Polyanı" sanayi parkı, otomotiv, mobilya ve tekstil sanayileri, ambalaj malzemesi 
ve tüketim malları imalatı ihtiyaçlarını karşılamak için polimer işleme üzerine odaklanan bir sanayi parkıdır. 
Projenin temel amacı, Tataristan Cumhuriyeti'nde üretilen polimerleri işlemek için yüksek teknoloji ile donatılan 
işletme zinciri kurmaktır. 
Halihazırda "Kamskie Polyanı" endüstri parkı, 230 hektarı aşkın bir alana sahiptir. Sanayi parkında bütün gerekli 
altyapı sağlanmaktadır: 
* 60 MW elektrik ve 10 Gkal/saat ısı kapasiteli otomatik modüler kazan dairesi; 
* 10 MW elektrik kurulu gücü; 
* 12 atm basınçlı yeni gaz boru hattından sağlanan gaz besleme sistemi, ayrıca tüketiciye 3 atm basınçlı gaz 

besleyen gaz dağıtım noktası. 
* 5 bin m3/gün kapasiteli evsel-içme kolektöründen su temini 
* 5 m3/ gün kapasiteli su tahliyesi için evsel-atıksu kanalizasyon ağı 
* İletişim (sabit, mobil (Megafon, Bilayn, MTS) İnternet (fiber optik). 
Sanayi parkı, ulaşım açısından uygun konumda yer almaktadır: 
* "Nijnekamsk - Çistopol - Kazan" karayolu üzerinde yer almaktadır, 
* M-7 "Volga" federal otoyolundan 70 km uzaklıkta, 
* "Avrupa - Batı Çin" uluslararası ulaşım koridorunun bir parçası olan ve kurulması devam eden "Şali - Bavlı" 

hızlı otoyolundan 90 km uzaklıkta,  
* "Naberejnıye Çelnı - Zainsk - Almetyevsk - Bugulma" otoyolundan 50 km uzaklıkta; 
* En yakın şehirlere kadar mesafe: Nijnekamsk - 50 km, Neberejnıye Çelnı - 90 km, Çispotol - 60 km, Zainsk - 

50 km, Almetyevsk - 100 km, Kazan - 190 km, Moskova - 1000 km. 
* En yakın tren istasyonlarına kadar mesafe: Nijnekamsk - 50 km, Zainsk - 50 km, Krugloye pole - 75 km. 
* "Begişevo" havaalanı, sanayi parkından 70 km uzaklıktadır 
Ayrıca, 500 m2 alana kadar ofis kiralama ve profesyonel güvenlik şirketi hizmetleri sunulmaktadır. İnternet 
sitemiz: www.kamapark.ru 
  

http://www.kamapark.ru/
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Sanayi 

Tatneft 
 

 

Kamaz 
 

www.tatneft.ru 

Tatneft, genel merkezi Tataristan Cumhuriyeti'nin 
Almetyevsk şehrinde bulunan dikey bütünleşmiş 
bir Rusya petrol ve gaz şirketidir. Rusya'nın altıncı 
büyük petrol şirketidir. 
 
"Tatneft" Anonim Şirketinin başlıca faaliyet alanları: 
• petrol ve gaz keşfi ve üretimi; 
• gaz ve petrol işleme ve pazarlama; 
• petrol ürünleri; 
• banka hizmetleri (kendisine bağlı "Zenit Bankası" 

ve "Devon-kredit bankası" şirketleri üzerinden). 

 www.kamaz.ru 

Kamaz, Tataristan Cumhuriyeti'nin Naberejnıye 
Çelnı şehrinde bulunan Rusya ticari araç üreticisidir. 
Kamaz 1976 yılında kurulmuştur. Bugün, şirket 
tarafından üretilen ağır ticari araçlar Doğu Avrupa, 
Latin Amerika, Çin, Orta Doğu, Endonezya, 
Hindistan ve Kuzey Afrika dahil olmak üzere 
dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaktadır. "Kamaz" 
araçları, rekor kırıp Dakar Rallisi'ni 13 defa 
kazanmıştır. 
"KAMAZ", Rusya ve Bağımsız Devletler 
Topluluğu'nun en büyük ticari araç üreticisidir. 
Fabrika, her yıl 43 bin ticari araç üretmektedir. 
 

43 000 
ticari araç/yıl

 

 

 

 

http://www.tatneft.ru/
http://www.kamaz.ru/
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Kazan 
helikopterleri  

 A.M. Gorkiy 
Zelenodolsk 
fabrikası 

www.russianhelicopters.aero 

Helikopter sanayisinin dünya liderlerinden biri olan 
"Rusya Helikopterleri", Rusya'nın tek helikopter 
tasarımcısı ve üreticisi, ayrıca çağdaş sivil ve 
askeri helikopter tasarlama, üretme, deneme ve 
bakımını yapma kapasitesi olan dünyanın sayılı 
şirketlerinden biridir. "Rusya Helikopteleri" holdingi, 
"Rosteh" Devlet Korporasyonunun içine girmektedir. 
"Rusya Helikopterleri", dünya pazarının en ümit 
verici segmentlerinde lider konumdadır: 
• Rusya ve Birleşik Devletler Topluluğu'nun bir 

numaralı üreticisi; 
• orta ve ağır sınıf helikopter üretiminde 

dünyanın bir numaralı üreticisi; 
• saldırı helikopterleri üretiminde dünyanın bir 

numarası. 
Holdingin şirketleri, en çok satılan ve rekor kıran 
ürünlerde kullanılan benzersiz teknoloji üreticileridir. 

 www.zdship.ru 

"A.M. Gorkiy Zelenodolsk fabrikası" Anonim 
Şirketi, 2005 yılında endüstriyel faaliyetlerinin 110. 
yıldönümünü kutlayan Rusya'nın önde gelen 
şirketlerinden biridir. "A.M. Gorkiy adında 
Zelenodolsk fabrikası"nın üretim ve teknik 
altyapısı, çeşitli büyük ve orta büyüklükteki gemi 
üretim imkanlarını sağlayan ve çağdaş gemi inşa 
türlerini kapsayan tersane kompleksinden 
oluşmaktadır. Yeni gemilerin ileri teknoloji blok 
montajı, güçlü vinç ve kış dönemlerinde su alanını 
eritme sistemini barındıran gemi indirme havuzu 
ile donatılan kızaklarda yapılmaktadır. Bu, hava 
şartlarına bakmaksızın yılın herhangi bir 
zamanında teknik açıdan yüksek hazırlık 
aşamasında bulunan gemilerin suya indirilmesine 
ve tersane denemelerinin yapılmasına imkan 
sağlamaktadır. 

 

 

 
  

http://www.russianhelicopters.aero/
http://www.zdship.ru/
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Prosto 
Moloko 
(Sadece Süt) 
www.tatarmilk.ru 

 
 NEFİS Grup 

www.nefco.ru 
 

Prosto moloko, Tataristan Cumhuriyeti'nin büyük 
süt üreticisi olup ülke genelinde tam üretim 
döngüsüne sahip tek tarım işletmesidir. 
Prosto moloko şirketi bünyesinde beşi 
Tataristan'ın en büyük süt fabrikası olmak üzere 9 
süt fabrikası bulunmaktadır. Bütün fabrikalar, 
yüksek teknoloji ile donatılmış çağdaş fabrika 
niteliğindedir. 

 Nefis Grup, günlük tüketim ürünleri alanında 
Rusya'nın en büyük üreticilerinden biridir: yağ 
ürünleri, ev bakım ve temizlik ürünleri. 
"Nefis Kosmetiks" Anonim Şirketi, kimya ve 
temizlik ürünleri üreticisidir: ev bakım ve temizlik 
ürünleri (sabun, deterjan, kuru temizleyici, sıvı 
deterjanlar), mumlar, teknik yağ asitleri, gliserin, 
plastikleştiriciler, flotasyon ve başka reçineler. 

 

İnvent  
"İnvent" şirketler grubu, enerji, petrol ve gaz, inşaat ve üretim alanlarında faaliyet gösteren Rusya'nın büyük 
üretim ve mühendislik holdingidir. Şirketler grubunun başlıca faaliyet alanları: güç dağıtım panelleri, yüksek 
gelirim kabloları, ısı ve ısıtma mühendisliği ürünleri, çelik, petrokimya ve petrol endüstrileri için kimyasallar 
üretimi. 

Nijnekamskşina  
shinakama.tatneft.ru 

"Nijnekamskşina" Anonim Şirketi, lastik endüstrisinde faaliyet gösteren en büyük şirket olup Rusya Federasyonu 
ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin lastik üreticileri arasında lider konumdadır. Şirket, KAMA ve KAMA 
EURO markalı araç lastikleri üretmektedir. Şirket, "Kama" bilim ve teknik merkezi uzmanları tarafından 
geliştirilen lastikler dahil olmak üzere 200'ü aşkın çeşitli ebat ve model lastik üretmektedir. "Nijnekamskşina" 
Anonim Şirketi, Fiat, Volkswagen, Skoda gibi yabancı üreticilerin fabrikalarına lastik tedarik etmek için gerekli 
onay prosedürlerini geçen ilk Rusya tedarikçidir. "Nijnekamskşina" Anonim Şirketi, Rusya pazarında faaliyet 
gösteren bir numaralı tedarikçidir.  

http://www.tatarmilk.ru/
http://www.nefco.ru/
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Nijnekamskneftehim  
http://www.nknh.ru/ 

Nijnekamsk (Tataristan Cumhuriyeti) şehrinde bulunan Rusya'nın en büyük petrokimya kompleksidir. İzopren 
kauçuk dünya pazarının %43'ü tutan Nijnekamskneftehim, sentetik kauçuk küresel pazarının ana aktörlerinden 
biridir. Butil kauçukların %16'sı. Şirket tarafından üretilen kauçuk türleri, uluslararası lastik üreticilerince 
kullanılmaktadır. Rusya'nın en büyük stiren plastik malzemesi (polistiren ve ABS) yanısıra polietilen ve 
polipropilen üreticisi olan Nijnekamskneftehim, Rusya'nın plastik pazarında lider konumdadır. Son 15 yıl içinde 
kurulan plastik üretim hatları, geniş marka yelpazesinin üretilmesini sağlayan dünya genelinde tanınan çağdaş 
teknolojiler ile donatılmıştır. 
Ürünler: sentetik kauçuk, plastik, monomer ve olefinik türevler. 
 

 
  

http://www.nknh.ru/
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Tataristan'da uluslararası markalar 
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Ulaşım altyapısı 
Ulaşım, Tataristan Cumhuriyeti'nin üretim ve sosyal altyapısının kilit unsurlarından biridir. Ulaşım yolları, idari 
birimin toprak bütünlüğünün, ekonomik alanı birliğinin ana göstergesidir. Tataristan'ın dünya ekonomik sistemi 
ile bütünleşmesi için zemin oluşturan ulaşım yolları, Tataristan'ı Rusya'nın başka idari birimlerine bağlamaktadır. 
 
Tataristan Cumhuriyeti ana ulaşım yollarının kesiştiği noktada yer almaktadır: 
• doğudan ve batıdan gelen karayolları ve tren hatları, Sibirya, Ural, Doğu Avrupa ve Batı Rusya bölgelerini 

birbirine bağlamaktadır; 
• kuzeyden güneye giden karayolları, demiryolları ve su yolları, Kara Deniz ve Volga bölgelerini, Moskova ve 

Leningrad bölgelerini birbirine bağlamaktadır. 
Tataristan Cumhuriyeti gelişmiş ulaşım ağına sahiptir. Ulaşım ağı, otoyol, demiryolları, dört seyrüsefer nehir 
üzerine kuruludur: Volga, Kama, Vyatka, Belaya, petrol ve gaz boru hatları, geniş havayolu uçuş ağı. 
 
Tataristan Cumhuriyeti topraklarından geçen umumi, cumhuriyet ve federal düzey yolların uzunluğu 14.6 bin 
kilometre olup bunların 1071.8 kilometresi federal yol (M7 "Volga", M5 "Ural", "Kazan-Ulyanovsk", 
"Kazan-Orenburg") niteliğindedir. Ana demiryolları Zelenodolsk, Kazan, Agrız (Moskova-Ekaterinburg 
demiryolunun bir kısmı) şehirlerinden ve Tataristan'ın kuzey-doğusunda bulunan petrol çıkaran bölgelerden 
(Moskova-Çelyabinsk demiryolunun bir kısmı) geçmektedir. Kazan, Agrız, Zelenodolsk, Bügülme, Naberejnıye 
Çelnı şehirleri, büyük ulaşım kavşakları niteliğindedir. 
"Batı Avrupa - Batı Çin" kıtalararası koridoru Kazan'dan geçmektedir. Tataristan'da 3 kargo, 4 yolcu limanı 
(Kazan, Naberejnıye Çelnı, Çistopol, Nijnekamsk), 6 nehir istasyonu faaliyet göstermektedir. Kazan nehir limanı, 
Birleşik derin su sistemi ile Rusya'nın Avrupa kısmı, Baltık, Beyaz, Hazar, Azak Denizleri ve Karadeniz'e 
bağlanmaktadır. 
 
Tataristan, Doğu Avrupa'daki boru hattı taşımacılığının en büyük merkezidir. Ana petrol ve doğal gaz boru hatları 
Almetyevsk ve Bügülme şehirlerinden kuzey-doğu (Perm), doğu (Ufa şehri), güneydoğu (Orenburg şehri), 
güneybatı (Samara) ve batıdaki (Kazan şehri) üretim merkezlerine kadar uzanmaktadır. Tataristan petrolünü 
Avrupa ülkelerine taşıyan "Dostluk" boru hattının başlangıç noktasıdır. 

 

Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nun 37 şehrine, ayrıca yabancı ülkelere 
Tataristan'ın büyük şehirlerinden düzenli seferler yapılmaktadır. Tataristan'da 
"Kazan" ve "Begişevo" olmak üzere iki uluslararası havaalanı faaliyet 
göstermektedir. 
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Kazan. Şehir panoraması.  
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"Sviyajsk bölgelerarası çok amaçlı lojistik 
merkezi" 
 
"Kuzey-Güney" ve "Batı-Doğu" uluslararası ulaşım koridorlarının kesiştiği noktada yerleşen ve federal 
karayollarına çıkışı olan Sviyajsk Bölgelerarası çok amaçlı lojistik merkezi, önümüzdeki dönemde Volga 
Bölgesinde kargo taşımacılığı ulaşım ve lojistik sisteminin temelini oluşturabilir. 
Terminal, Volga Bölgesindeki bütün idari birimler açısından ihracat-ithalat ürünleri için büyük bir aktarma 
noktası, ayrıca uluslararası ulaşım koridorları üzerinden kargo taşımacılığı için kilit nehir limanı konumuna 
gelecektir. 
Bunun yanı sıra, uluslararası ulaşım koridorları üzerinden kargo taşımacılığının düzenlenmesi, "kapıdan kapıya" 
ilkesine dayanan ürün taşımacılığında nakliye hizmetlerini kullanan iç ve dış müşterilerin, maliyetin mümkün 
mertebe düşürülmesine ilişkin taleplerinin karşılanmasına imkan sağlayacaktır. 
 
Sviyajsk bölgelerarası çok amaçlı lojistik merkezi: 
• demiryolu ve karayolu terminali 
• nehir limanı 
• indirme ve yükleme alanları 
• bakım tesisleri 
 

2010 
Projenin başlangıç tarihi 

 

2010 
Birinci aşama 

 

2016-2018 
Münhasır özel bölgenin kurulması, yatırım projelerinin yürütülmesi 
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"Batı Avrupa - Batı Çin" ulaşım koridoru 
 
Projenin halihazırda mevcut alternatif ulaşım koridorlarına (Trans Sibirya Demiryolu ve Süveyş Kanalı deniz yolu 
gibi) göre avantajları, uzunluğu ve yolculuk süresidir. 
Deniz koridoruna bakılırsa, seyahat 45 gün sürer, Trans Sibirya Demiryolundan gidilirse, yolculuk 14 gün sürer, 
oysa ki "Batı Avrupa - Batı Çin" ulaşım koridoru üzerinden gidilirse, Lianyungang limanından Avrupa sınırları 
üzerinden yolculuk sadece 10 gün sürer. Proje, üç ana yönde kargo taşımacılığına imkan saplayacaktır: Çin - 
Kazakistan, Çin - Orta Asya, Çin - Kazakistan - Rusya - Batı Avrupa. 
Beton kaplamaları dahil olmak üzere yolların dayanıklığını ve ömrünü arttıran yeni inşaat malzemeleri artık geniş 
bir şekilde kullanılmaktadır. 
St. Petersburg - Moskova - Nijniy Novgorod - Kazan - Orenburg - Aktobe - Kızılordu - Çimkent - Taraz - Korday - 
Almaata - Horgos - Urumçi - Lancou - Çancou - Lianyungang koridorunun uzunluğu 8445 kilometredir. 
 
 
 

2 233 
km

 
Ruysa üzerinden 
 

2 787 
km

 
Kazakistan üzerinden 
 

3 425 
km

 
Çin üzerinden 
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Kazan Expo 
 
KAZAN EXPO fuar merkezinin inşaatı 2018 yılında tamamlanacaktır. "WorldSkills Competition-2019" Dünya 
Mesleki Beceri Şampiyonası burada düzenlenecektir. 
KAZAN EXPO alanı üçe ayrılabilir: 3 büyük fuar çadırı, geçici çadırlar kurmak için özel alan ve otel. Fuar 
merkezinde basın odaları, idari ofisler, VIP alanları, atölyeler, ticari alanlar, restoran kısmı, sağlık tesisleri ve 698 
araçlık otopark öngörülmektedir. 
 

169 000 m2 
Toplam alan: 

65 milyon USD 
Yatırım miktarı 

113 000 m2 
Fuar merkezi 

 
Fuar merkezi, ülkede düzenlenecek en büyük uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacaktır. 
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World Skills 2019 
 
WorldSkills, çeşitli ülkelerde gençler arasında iki senede bir düzenlenen uluslararası meslek becerisi 
yarışmaları. 
60 yıllık tarihe sahip yarışma, 2019 yılında ilk defa Rusya'da, Kazan şehrinde düzenlenecektir. Kazan'da 
düzenlenecek World Skills 2019, yeni yükseklikler ve büyük perspektifler, yeni küresel ortaklar çekme ve proje 
yürütmek için yeni pazarlara çıkma imkanı sağlamaktadır. 
Kazan, büyük ölçekli ve geniş katılımlı etkinlikler düzenleme konusunda zengin tecrübeye sahiptir. 2019 yılına 
kadar Tataristan Cumhuriyeti'nin başkentinde 20'i aşkın uluslararası spor etkinliği, zirve, konferans, festival ve 
yarışma dahil olmak üzere 40'ı aşkın milli ve uluslararası etkinliğin düzenlenmesi öngörülmektedir. Ciddi maddi 
ve manevi miras ve tecrübenin yanı sıra gerekli altyapının ve kaynakların bulunması, Kazan'a en iddialı projelere 
ev sahipliği yapmaya imkan sağlamaktadır. 
 

 
  

www.worldskills.ru 
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Yabancı işletmelerin Rusya'da kaydı 
Bugün Rusya'da yabancı şirketlerin örgütlenmesi 
için üç ana seçenek bulunmaktadır: 
• bağlı şirket; 
• temsilcilik; 
• şube. 
 
Birinci seçenek: bağlı şirket. 
Limited Şirketi (OOO) 
Limited Şirketi, şirketi sahiplerini (kurucularını) en az zorunlu 
taahhütlerle bağlamakta olup en yaygın kullanılan hukuki 
varlık (tüzel kişi) şeklidir. Limited Şirketin (Ana) sermayesi, 
hisse senedi sertifikası niteliğinde olmayan, dolayısıyla 
Rusya güvenlik mevzuatına göre Rusya'nın yetkili devlet 
birliklerinde tahvil olarak kaydı yapılmasına tabi tutulmayan 
hisselerden oluşmaktadır. Şirketin her sahibinin katılım 
(şirket sermayesinde) payı (hisse), sermayeye yatırdığı 
(para) payına göre belirlenmektedir. 
Anonim Şirket 
Genel olarak, anonim şirket, Rusya'da yeni işletme kurarken 
daha zor şartlarla karşılaşıldığı zaman kullanılır, konuya 
ilişkin ana bilgi aşağıda getirilmektedir: 
Anonim şirketin iki çeşidi vardır: halka açık anonim şirket 
(sınırsız üye sayısı) ve halka açık olmayan anonim şirket 
(üye sayısı 50'i aşmamalı). 
Anonim şirketin sermayesi, Rusya mevzuatına uygun bir 
şekilde anonim şirketin hisseleri arasında dağıtılmaktadır. 
Bu şirketlerin kaydı, mali tablolarda yapılmaktadır. 

İkinci seçenek: temsilcilik. 
Yabancı bir firma, temsilciliğini kullanarak Rusya'da ticari 
faaliyet yürütebilmektedir. Yabancı firmanın temsilciliği, 
bağımsız bir tüzel kişi olmayıp Rusya'da yabancı firmaların 
çıkarlarını temsil etmektedir. Temsilciliğin başkanı, yabancı 
firma tarafından atanıp temsilci yetkilerine dayanarak 
faaliyette bulunmaktadır. Temsilciliklerin kaydı, Rusya 
Federasyonu Adalet Bakanlığı ve/veya Rusya Ticaret ve 
Sanayi Odasında (seçim, akreditasyon şartlarını 
belirlemektedir) yapılmaktadır. 
Akreditasyonun yanı sıra, temsilcilik kayıt işlemi, vergi 
organlarında kaydı, istatistik verilerin ve bütçe dışı devlet 
fonlarının ana içeriğini, ayrıca banka hesaplarının açılmasını 
içermektedir. 
 
Üçüncü seçenek: şube. 
Yabancı bir firma, şubesini kullanarak Rusya'da ticari faaliyet 
yürütebilmektedir. Yabancı firmanın şubesi, bağımsız bir 
tüzel kişi niteliğinde değildir. Yabancı firmanın şubesi, bu 
firmanın birimi olup fonksiyonların tümünü veya bir kısmını 
gerçekleştirmektedir. Şubenin, bağımsız ticari faaliyet 
yürütme hakkı bulunmaktadır. Şubelerin, Rusya Adaleе 
Bakanlığı Kayıt Dairesinde akredite olmaları gerekmektedir. 
Akreditasyon yanı sıra, şube kayıt işlemi, mali tablolarda 
kaydı, ana içeriği içermektedir 
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Göç politikası 
Yabancı ülke vatandaşlarının ve uyruksuz vatandaşların, kimliğini kanıtlayan ve Rusya tarafından tanınan 
gerçek belgelerini, ayrıca Rusya'ya giriş ve çıkış vizelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Rusya'nın uluslararası 
anlaşmalarına istinaden tanınan yabancı ülke vatandaşının kimliğini kanıtlayan belge (yabanci ülke 
vatandaşının kimliği veya başka bir belge). 
 
Rusya'ya vizesiz giriş hakkı, ülkeye vizesiz giriş, çıkış ve kalma hakkı sağlayan ikili seyahatler hakkında Rusya 
ile uluslararası anlaşmalar imzalayan ülke vatandaşlarına tanınmaktadır. (İkili vizesiz seyahatler anlaşmaları 
Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan ile 
imzalanmıştır). 
 
Rusya vatandaşlığı aşağıdaki durumlarında alınabilir: doğum: 
• genel prosedür çerçevesinde Rusya vatandaşlığına kabul edilerek; 
• basitleştirilmiş prosedür çerçevesinde Rusya vatandaşlığına kabul edilerek; 
• Rusya vatandaşlığına tekrar kabul edilerek; 
• ve Federal kanun veya Rusya'nın uluslararası anlaşmalarında öngörülen başka durumlarda. 
 
Genel ve basitleştirilmiş prosedür arasındaki fark, evrakların değerlendirme koşulları ve süreleri (bütün gerekli 
ve düzgün bir şekilde hazırlanan evrakların kabul edildiği tarihinden itibaren: genel prosedür - 1 sene içinde, 
basitleştirilmiş prosedür - 6 ay içinde), ayrıca karar alma düzeyidir. Genel prosedür kapsamında ilgili karar Rusya 
Devlet Başkanı tarafından, basitleştirilmiş prosedüre kapsamında ise Rusya idari birimlerindeki Rusya Federal 
Göçmenlik Servisi yetkilileri tarafından alınmaktadır. Rusya vatandaşlığına kabul etme kotası bulunmamaktadır. 
Sosyal, ırksal, ulusal, dilsel veya dinsel kimlik gerekçesiyle Rusya vatandaşlığına alınma konusunda öncelik 
hakkı tanınmamaktadır. 
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Tataristan Cumhuriyeti'ndeki 
Başkonsolosluklar ve Temsilciler 

 
 
 

 

Belarus 
Büyükelçilik Birimi 
Kazan şehri, Karl Marks sok. No 61 
420015, +7 (843) 236-99-48 

 
 

 

Macaristan 
Büyükelçilik Birimi 
Kazan şehri, Spartakovskata sok. No 6 
420107, +7 917 266-26-99 
 

 

 

İran İslam Cumhuriyeti 
Başkonsolosluk 
Kazan şehri, Spartakovskata sok. No 6 
420107, +7 (843) 526-58-49 
 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başkonsolosluk 
Kazan şehri, Gorkiy sok. No 23/27 
420015, +7 (843) 299-53-10 
 

 

 

Kazakistan 
Başkonsolosluk 
Kazan şehri, Karl Marks sok. No 8/13 
420111, +7 (843) 202-05-92  

Fransa 
Fahri konsolosluk 
Kazan şehri, Vladimir Kulagin sok. No 1 
420054, +7 (843) 278-49-59 
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Tataristan Cumhuriyeti'nin dış 
temsilcilikleri 
Yetkili Temsilcilikler: 
 

Kazakistan 
Rüstem Valliullov 

Tataristan Cumhuriyeti Kazakistan Yetkili Temsilciliği 
 

Adres: Kazakistan, Astana şehri, Bogembay batır sok. No 6 
ofis No VP-2. 
Tel.: +7 (7172) 230-210, +7 (7172) 230-225 
Faks: +7 (7172) 230-210 
E-posta: tatpred@gmail.com 
 
 

Fransa 
İskander Yusupov 

Tataristan Cumhuriyeti Fransa Yetkili Temsilciliği 
 
Adres: Fransa, 75015, Paris, Lourmel, 45 
Tel.: 8-10-33-1462-230-03 
Faks: + 33 (1) 462-230-04 
E-posta: lskander.fr@mail.ru 
 
 

Türkiye 

Ayrat Gataullin 

Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Yetkili Temsilciliği 
 
Adres: Türkiye, İstanbul, Rüzgarlı Bahçe Sok. 
Yesa İş Merkezi, Blok 1, Kat 6, Kavacık 
Tel.: 8-10-90 (216) 537-77-00 
Faks: + 90 (216) 537-77-02 
www.tatartrade.com 

Azerbaycan  
Alfred Zakirov 

Tataristan Cumhuriyeti Azerbaycan Daimi Temsilciliği 
 
Adres: Azerbaycan, Bakü, 
Süleyman Rüstem sok. No 55a 
Tel.: + 994 (12) 440-96-29; + 994 (12) 441-89-94; 
E-posta: postpred.az@mail.ru 
 
 

Türkmenistan 

Ruslan Kabirov 

Tataristan Cumhuriyeti Türkmenistan Yetkili Temsilciliği 
 
Ana ofis: 744001, Türkmenistan, Aşkabat 
Bitarap cad. No 102, daire No 28 
Tel./Faks: + (99312) 21-76-34 
Ek ofis: 744000, Türkmenistan, Aşkabat 
Bitarap Türkmenistan şayılı sok. 
No 602, "Kamaz" eğitim ve bakım merkezi 
Tel./Faks: +7 (99312) 23-40-25(26) 

  

mailto:tatpred@gmail.com
mailto:lskander.fr@mail.ru
http://www.tatartrade.com/
mailto:postpred.az@mail.ru


44 
 
 

TATARİSTAN CUMHURİYETİ YATIRIM AJANSI 

 
 
 
Ticari ve Ekonomik Temsilcilikler: 
 

Belarus 
İrek Gafiyatullin 

Tataristan Cumhuriyeti Belarus Ticaret ve Ekonomi Temsilciliği 
 
Adres: Belarus, 220012, 
Minsk şehri, K. Çornıy sok. No 21a 
Tel.: 8 10 (375 17) 2681354 
Faks: 8 10 (375 17) 2681359 
E-posta: tatarstan_bel@mail.ru 
 
 

Ukrayna 
Postislav Vahitov 

Tataristan Cumhuriyeti Ukrayna Ticaret ve Ekonomi Temsilciliği 
 
Adres: Ukrayna, 252021, Kiev şehri, Gruşevskiy sok. No 28/2 
Tel.: 8-10-38(044)253-5588 
Faks: +38 (044) 253-35-15, 
E-posta: office@tprt.com.ua 

 
 

Özbekistan 
Ramil Şakirov 

Tataristan Cumhuriyeti Özbekistan Temsilciliği 
 
Adres: Özbekistan, 700031, 
Taşkent şehri, V. Vahidov sok., 
Tel.: 8-10-998(71)12-03-017; 
Faks: +998 (71) 252-40-22 
E-posta: prtuz@mail.ru 

Küba 
Leyla Tazetdinova 

Tataristan Cumhuriyeti Küba Ticaret ve Ekonomi Temsilciliği 
 
Adres: Cuba, N1, vedado Ciudad de la Habana 
Tel.: 8-10-537-204-98-66 
Faks: + 53 (7) 204-56-65 (+8) 
E-posta: adci@enet.cu 
 
 

Finlandiya 
Albina Rahimullina 

Rusya Federasyonu Finlandiya Ticaret Temsilciliği nezdinde 
Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Ekonomi Temsilciliği 
 
Adres: Neovostoliiton Kaupallinen Edustusto 
Suomessa, Tehtaankatu 1 C 
00140 Helsinki 14 Finland 
Tel.: 8-10(358)664-528 
Faks: +358(9) 652-435 
E-posta: tat.repr@kolumbus.fi 

  

mailto:tatarstan_bel@niail.ru
mailto:office@tprt.com.ua
mailto:prtuz@mail.ru
mailto:adci@enet.cu
mailto:tat.repr@kolumbus.fi
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Tataristan Cumhuriyeti'nin Ticaret ve Ekonomi Temsilcilikleri: 
 

Çek Cumhuriyeti 
Zufar Abdulgaleev 

Tataristan Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti Ticaret ve Ekonomik 
Temsilciliği 
 
Adres: Sibirske nam., 1027 16000 Praha 6 CR 
Tel.: 8-10-4202-2431-12-68, 
Faks: +420 220-517 081 
E-posta: tatarcz@volny.cz 

 

İsviçre 
Güzel Salihova 

Tataristan Cumhuriyeti İsviçre Ticaret ve Ekonomi Temsilciliği 
 
Adres: Switzerland, 1204, Geneva, Rue de la Rotisserie,17 
Tel.: 8-10-41(22)310-85-57; 
Faks: + 41 (22) 310-85-57 
E-posta: tatarstan@bluewin.ch 
 
 

ABD 
Robert Galiullin 

Rusya Federasyonu ABD Ticaret Temsilciliği nezdinde Tataristan 
Cumhuriyeti Ticaret ve Ekonomi Temsilciliği 
 
Adres: USA, 2001, Washington, Connecticut Avenue 
Tel.: 8-10-1202-232-59-88; 
Faks: +1 (202) 232-29-17 
E-posta: Roert.Galiullin@tatar.ru 

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) 
Marsel Gilyazov 

Tataristan Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret ve Ekonomi 
Temsilciliği 

Adres: 100600, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Pekin, Dunçen Semti, Dunçcimeneydace sok., Maşaohutun, No 27 
Tel.: +86-10-844 076 28 
Faks: +86-10-844 076 28 
E-posta: Marsel.Gilyazov@tatar.ru 
Web-site: http://www.russchinatrade.ru 
 
 

Birleşik Arap Emirlikleri 
Timur Hayrutdinov 

Tataristan Cumhuriyeti Dubai Ticaret ve Ekonomi Temsilciliği 
 
E-posta: RepresentationDubai@tatar.ru 
Adres: Dubai (UAE) Р.О. Box 116742 Business Bay, 
Citadel tower, office 2903 Tel.: 0097 143 605 477 
Faks: 0097 143 605 477 

  

mailto:tatarcz@volny.cz
mailto:tatarstan@bluewin.ch
mailto:Roert.Galiullin@tatar.ru
mailto:Marsel.Gilyazov@tatar.ru
http://www.russchinatrade.ru/
mailto:RepresentationDubai@tatar.ru
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Rusya, Tatarstan Cumhuriyeti, Kazan, 
Agronomiçeskaya, No 11, 420049 

Tel.: +7 (843) 570-40-01 
Faks: +7 (843) 570-40-01 

e-posta: tida@tatar.ru 
 

www.tida.tatarstan.ru 

 
 
 
 
 
 

www.invest.tatarstan.ru 

mailto:tida@tatar.ru
http://www.tida.tatarstan.ru/
http://www.invest.tatarstan.ru/


 

 

  



 

 

 


