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Rusya Federasyonu Teknoloji Politikaları 

 

Furkan Demir 

 

Özet 

 

Geleceğin devletlerarası mücadele alanı olan teknoloji, Rusya Federasyonu politikalarında, 

ekonomide petrole ve doğal gaza bağlılığı kırmak, devlet araçlarını modernleştirerek 

vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek, ulusal güvenliği sağlamak ve diğer devletlere 

olan bağımlılığı azaltmak için ön plana alınmıştır. Bu doğrultuda Sovyetler Birliği'nden alınan 

eğitim altyapısı ile 2000'lerden sonra sağlanan ekonomik kalkınmanın birleşimi sonucunda 

bir teknoloji politikası oluşturulmuştur. Bu makalede bu politikanın detayları açıklanmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Rusya Federasyonu, Teknoloji, İnovasyon 

 

Giriş 

 

Sovyetlerin yıkılmaya yakın kapitalist Batı ülkeleri ile birçok alanda mücadele edemeyeceği 

ortaya çıkmıştı. Ekonomik durum doksanlarda, ikinci dünya savaşı sonrası tüm dünyaya korku 

salan Stalin dönemindeki sanayi atılımlarının etkilediği gibi veya soğuk savaşın sıcak savaşa 

dönmeye en çok yaklaşıldığı Kruşçev dönemi silah sanayisinin büyümesinin etkisi gibi 

etkilerden mahrum bir şekilde Amerika ile olan mücadeleden yorgun düşmüş ve siyasi 

istikrarsızlıktan olumsuz etkilenmişti. Olumsuz etkilenen bir diğer alan ise ülkenin teknolojik 

gelişmesiydi. Biliyoruz ki Sovyetler Birliği altmışlar sonrası zirveye çıkan yüksek eğitim 

programları ile özelde fen bilimleri olmak üzere, biyoloji, fizik, mühendislik, matematik gibi 

birçok alanda rakibi Amerika seviyelerine gelmiş ve hatta onu geçmiştir. Uzaya gönderilen ilk 

insan ve ilk uydu; Amerikan kapasitelerine yetişen oranlarda sahip olunan nükleer başlıklı 

füzeler ve savaş teknolojileri; bunların hepsi Sovyet Birliği'nin başardığı gelişmelerdir ve ona 

teknolojik ilerleme inancı ve özgüveni vermiştir. Ancak bu gelişmenin ülkenin ekonomik 

durumu ile paralel olduğu kuşkusuz. Ekonomik yoksunluk yaşanan Gorbaçov döneminin 

siyasi ve sosyal istikrarsızlığı ve yıkılışa kadar giden süreç, Rus toplumundaki, Rusya'nın bir 

dünya gücü olduğuna dair inancı yıktığında bundan teknolojik kapasite de nasibini aldı.  
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Daha sonra Sovyetler Birliği'nin yıkılışını takip eden dönemde Rusya Federasyonu Sovyetler 

Birliği'nin içerisinden doğan en büyük devlet olarak doksanlarda ortaya çıktığında bu 

inançsızlık üzerine kuruldu. Ancak realitede Sovyetler Birliği mirası Lomonosov Devlet 

Üniversitesi, birçok teknik üniversite ve bilimsel kuruluşlar varlığını devam ettirdi. Rusya'nın 

taze bir güç olarak kurulduğu ilk dönemlerde içerisinde birçok Petrol oligarklarının 

bulunduğu, iktisadi göstergelerin parlak olmadığı, kendi içerisinde Çeçenistan gibi sorunlu 

bölgelerin barındırdığı, çevre ülkeler ile veya Batılı devletlerle ilişkilerin belirsizliğini 

sürdürdüğü düşüldüğünde, o dönemde dünyayı şekillendiren teknolojinin devlet gündemine 

alınması zordu.  

 

Bu, ancak 2009'da Dimitri Medvedev'in "Rusya, İleri (Россия, вперёд!)" makalesinde 

oluşturulan vizyon ile gerçekleştirildi1. Bu vizyon Rusya ekonomisini ve toplumunu 

modernleştirmeyi, ülkenin petrol ve gaz gelirlerine bağımlılığını azaltmayı ve yüksek teknoloji 

ve inovasyona dayalı çeşitlendirilmiş bir ekonomi yaratmayı amaçlamaktaydı.2 Medvedev, 

ekonomik modernleşme için beş temel alan belirledi: 1- Enerji verimliliği ve yeni yakıtlar, 2- 

Tıbbi teknolojiler ve ilaç, 3- Nükleer enerji Mühendisliği, 4- Bilişim, 5- Uzay ve 

telekomünikasyon. Bununla birlikte IT inovasyonuna da ağırlık verildi. Bu dönemde e-

hükümet, e-bankacılık, e-eğitim gibi çevrimiçi hizmetler geliştirildi. Bu makaleden bir kaç ay 

sonra Moskova'nın Skolkova bölgesinde teknolojik ar-genin özel yatırımcılar liderliğinde 

geliştirilebileceği, Amerikan "Silikon Vadisi" benzeri bir girişim oluşturuldu. Kurulan bir 

inovasyon merkeziydi ve yatırım 4 milyar$ tutarlarına varıyordu. Medvedev, Skolkova 

İnovasyon Merkezi'nin kuruluşuyla birlikte hırslı planını açıkladı. Buna göre 2020'ye kadar elli 

bin araştırmacının ve teknoloji uzmanının burada çalışma yapması hedefleniyordu3. Skolkova 

böylelikle Rusya'da bir teknoloji kültürünün oluşturulması için tasarlanmış oldu.  

 

Bunun dışında Rus teknoloji şirketleri uluslararası arenada kendilerini göstermeye başladılar. 

Yandex, 2011'de Nasdaq borsasında halka arzını gerçekleştirerek hisselerini 1.3 milyar$ 

arttırdı, ki bu o dönemde Nasdaq'da bir internet sitesinin gerçekleştirdiği en büyük halka 

                                                             
1
 "Tech entrepreneurship ecosystem in the Russian Federation." OC&C Strategy consultant. 2018. 

2
 Medmedev, Dimitri. " Россия, вперёд!". 2009. 

3
 Appell, James. " The Short Life and Speedy Death of Russia’s Silicon Valley." Foreign Policy web 

sitesi, https://foreignpolicy.com/2015/05/06/the-short-life-and-speedy-death-of-russias-silicon-valley-

medvedev-go-russia-skolkovo/. Erişim tarihi: 20.04.2020 

https://foreignpolicy.com/2015/05/06/the-short-life-and-speedy-death-of-russias-silicon-valley-medvedev-go-russia-skolkovo/
https://foreignpolicy.com/2015/05/06/the-short-life-and-speedy-death-of-russias-silicon-valley-medvedev-go-russia-skolkovo/
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arzdı4. Mail.ru, sosyal medya ve oyun siteleri içeren büyük bir Rus İnternet holdingi, Londra 

Borsası'nda 2010 halk arzında 912 milyon$ elde ederek %30 değerleniyordu5. Birçok Rus 

yazılımcı Silikon Vadi'de kendi şirketlerini kurma girişiminde bulundular. Bunlara Siber Bank 

destekli programlar ile maddi fon sağlandı.  

 

2009 ile 2013 arasında Rusya'nın IT yatırımları iki kat arttı6. 2012'de Rus IT şirketleri, yaklaşık 

16 ila 20 milyar dolar değerindeki ürün ve hizmetleri ile küresel pazarın yüzde 1'ini kontrol 

ediyordu. Rusya, 1,5 milyar dolarlık IT hizmeti ihraç ediyor ve ülkenin IT endüstrisinde 

300.000'den fazla kişi çalışıyordu7. Bu dönemde bir kaç başarısız girişim de oldu. 2010 yılına 

kadar 10 tane inovasyon merkezi kurmak için 10,3 milyar ruble (342 milyon dolar)'lık devlet 

yatırımı çoğunlukla hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle askıya alındı. 2013 yılında Rusya 

IT pazarında yavaşlama yaşandı. Bu dolar karşısında Rus rublesinin değer kaybetmesinden 

kaynaklanıyordu. Rus IT pazarı hala büyük ölçüde ithal yazılım ve donanıma bağlı 

olduğundan, birçok IT projesi döviz kurundan etkilendi. Kriz aynı zamanda, enflasyon 

oranının %6,5 dolaylarına çıkmasını tetikleyerek ve o dönemdeki büyük altyapı projelerinin 

yavaşlamasına da neden olarak IT pazarını etkiledi8. Ayriyeten Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakı 

ile birlikte ona karşı uygulanan yaptırımların da bunda etkisi vardı. Özellikle Amerika'nın 

uyguladığı yaptırımlar ile Silikon Vadisi'ndeki Rus şirketlerinin ve Rus yazılımcıların durumları 

zora girdi. Moskova'da kurulan Skolkova İnovasyon Merkezi'ne çekilmek istenen dış ilgi bu 

süreçte zarar gördü.  

 

                                                             
4 
Popova, Olga. "Yandex IPO raises $1.3 billion, more than expected." Reuters web sitesi, 

https://www.reuters.com/article/oukin-uk-yandex/yandex-ipo-raises-1-3-billion-more-than-expected-

idUKTRE74M2PS20110524. Erişim Tarihi: 20.04.2020 

5
 Corcoran, Jason. " Russia’s Mail.ru Surges 30% After $912 Million IPO." Bloomberg web sitesi, 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-11-05/facebook-backer-mail-ru-surges-41-after-912-

million-offering-in-london. Erişim tarihi: 20.04.2020. 

6
 Abroskina, Diana. " IT and emerging technologies in Russia." World Economic Forum web sitesi, 

https://www.weforum.org/agenda/2015/01/it-and-emerging-technologies-in-russia/. Erişim tarihi: 

20.04.2020. 

7
 Pulya, Vsevolod. " Russian IT market faces cloudy future." Russia Beyond web sitesi, 2012, 

https://www.rbth.com/articles/2012/02/01/russian_it_market_faces_cloudy_future_14284.html. Erişim 

tarihi: 22.04.2020. 

8
 "Уровень инфляции в России на 2013 год составил 6,5%." Garant web sitesi, 

http://www.garant.ru/news/518533/. Erişim Tarihi: 20.04.2020 

https://www.reuters.com/article/oukin-uk-yandex/yandex-ipo-raises-1-3-billion-more-than-expected-idUKTRE74M2PS20110524
https://www.reuters.com/article/oukin-uk-yandex/yandex-ipo-raises-1-3-billion-more-than-expected-idUKTRE74M2PS20110524
https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-11-05/facebook-backer-mail-ru-surges-41-after-912-million-offering-in-london
https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-11-05/facebook-backer-mail-ru-surges-41-after-912-million-offering-in-london
https://www.weforum.org/agenda/2015/01/it-and-emerging-technologies-in-russia/
https://www.rbth.com/articles/2012/02/01/russian_it_market_faces_cloudy_future_14284.html
http://www.garant.ru/news/518533/
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2014'te Rusya Başbakan'ı Dimitri Medmedev tarafından 2014-2020 dönemi için IT stratejik 

gelişme planı oluşturuldu. Plan, belgelerin dijitalleştirilmesi, ülkedeki İnternet erişiminin 

genişletilmesi ve Rusya'da üretilen bilişim verilerini depolamak için veri merkezlerinin 

oluşturulması için öneriler içeriyordu9. Günümüze gelene kadar ki Rusya'nın teknoloji vizyonu 

böylece oluşturuldu. Ancak Rusya'nın 2014 yaptırımlarının etkisini geride bırakması ve 

ekonomisinin enerji ihracı yoluyla iyi sinyaller vermesi ile birlikte 2019 itibari ile teknoloji 

alanında daha cesur kararlar alınmaya başlandı. 2019'un ortalarında Bağımsız İnternet'in 

gerekliliği konuşulmaya başlandı. Siber Bank teknoloji ve inovasyon alanında çok büyük 

yatırımlara girişti ve böylelikle dünyanın inovasyona en çok yatırım yapan bankası oldu. 

Hükümet partisi tarafından Yandex'in yabancı hisseleri rahatsızlık uyandırmaya başladı. 

Böylelikle %20'lik sermaye sınırlaması Duma'da kabul edildi. Skolkova İnovasyon Merkezi'nde 

2019'da dünya genelindeki en büyük Teknoloji fuarlarından biri düzenlendi. Teknolojik 

cihazlara 2020 itibari ile Rus yazılımı kullanma zorunluluğu getirildi ki bu Rus içişleri için bir 

tehlike olarak görülen Apple şirketinin cihazlarına karşı yapılan bir düzenleme olarak 

yorumlandı. Devlet Başkanı Putin, yatırımcılar ile yaptığı toplantıda Skolkova İnovasyon 

Merkezine ek olarak o büyüklükte üç tane daha merkezin kurulması gerekliliğini kabul etti. 

Silikon Vadisi'nde veya diğer teknoloji vadilerinde çalışan yazılımcıların Rusya'ya dönmesi için 

özel teşvikler oluşturuldu. Çin ile ilişkilerin önemli bir kısmı teknolojik gelişmeleri ihtiva 

etmekteydi. Özellikle e-ticaret sitelerinin gelişmesinde ve Huawei liderliğinde oluşturulan 5G 

internet yatırımları ön plana çıktı. Son olarak Devlet Başkanı Putin'in birçok kez dijital 

teknoloji gelişmelerinin gerekliliğini vurgulaması ve aksi takdirde Rusya'nın geri kalabileceğini 

söylemesi de bu alana verilen önemi göstermektedir. 

 

Skolkova İnovasyon Merkezi - Rusya'nın Silikon Vadisi 

 

2010 yılında Rus hükümeti tarafından inovasyon tabanlı ekonominin geliştirilmesi ve ülkenin 

teknolojik dönüşümü hızlandırmak için oluşturulan, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ile 

işbirliği içinde 1000'den fazla şirketin yer alması ile kurulan ve içerisinde yeni bir üniversitesi 

ve yaşam alanları bulunan "Skolkovo City", her yıl içerisinde düzenlenen dünyanın en büyük 

teknoloji fuarlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Rusya'nın federal bütçesinden finanse 

edilen inovasyon merkezi için 2010'da 3,9 Milyar Ruble, 2012 ve 2013'te ek 40 Milyar Ruble, 

                                                             
9 " Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года", http://government.ru/docs/8024/ 

http://government.ru/docs/8024/
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2013-2020 arasında totalde de 15 milyar $ harcanmıştır. Biyomedikal teknolojiler başta 

olmak üzere uzay teknolojisi ve telekomünikasyon, enerji verimi teknolojileri, nükleer 

teknolojiler, yeni endüstriyel teknolojiler temel alanlardır.10 Merkeze yurtdışından gelecek 

bir beyin göçü için vize sisteminden tutunda ulaşıma, finans sağlamaya kadar gerekli 

düzenlemeler Dimitri Medvedev döneminde yapılmıştır.  

 

Merkezin bünyesinde bulunan Elektronik Teknoloji Merkezi(ETC), Amerikalı teknoloji şirketi 

IBM ile beş farklı Rus teknoloji şirketlerinin ( the Skolkovo 

Foundation, Rusnano, Rostelecom, Russian Venture Company ve ITFY) imzaladığı antlaşma 

ile hem merkezin uluslararası alanın tanınırlığının arttırılması ve bir ticaret kültürünün 

oluşması hem de IBM'in ihtiyaç duyduğu mallar karşılığında Rus şirketlerinin ihtiyaç duyduğu 

malların satın alımı gerçekleştirilmek istenmiştir. İnovasyon Merkezinin Finlandiya şirketi 

 Nokia Solutions and Networks, Alman şirketleri Siemens ve SAP, Amerikan şirketleri 

Microsoft, Boeing, Intel, Cisco, Dow Chemical, EMC Corporation, IBM, Johnson & Johnson, 

İsveç şirketi Ericsson, Fransa şirketleri, Alstom, Airbus ve İsrailli  Ariel University Center ile 

ortaklık anlaşması vardır.11 Özellikle de Çin ile olan ortaklık hızlı bir gelişim içerisinde. 

Skolkova Bejing'te ilk ofisini 2018'de açtı. 2018 Skolkova teknoloji fuarında da Çin'in teknoloji 

devi Huawei ile Skolkova arasında inovasyon merkezinin 5G altyapısını sağlanması ve IT, IoT 

alanlarında ortaklaşa çalışmalar geliştirmek üzere bir anlaşma imzalandı. Yandex de ayrıca bu 

fuarlarda yer almakta ve geliştirdiği insansız araba gibi teknolojileri sergilemekte. İnsansız 

arabaların geliştirilmesi konusunda Skolkova İnovasyon Merkezi ile bir anlaşması var.  

 

Rusya Skolkova'ya ek olarak St.Petersburg'da, Sibir'de ve Rusya'nın uzak doğusunda 

kurulmak üzere yeni silikon vadiler planlamakta. Vladimir Putin'in 11 Martta yatırımcılarla 

yaptığı toplantıda RTP Global'ın kurucusu Leonid Boguslovsky'nin dikkat çektiği üzere 

buralara yapılacak olan yüksek teknoloji merkezleri şehirlerin çevresinde ilkokuldan meslekî 

okullara kadar bir eğitim atmosferi oluşturacak ve burada "Sirius" programının12 tecrübeleri 

                                                             
10 "SK Annual Report 2017." Sk Review dergisi, 2017. 

11
"What is Skolkovo?" Skolkova web sitesi, 2010, https://old.sk.ru/foundation/about/. Erişim tarihi: 

28.04.2020 

12 
Eğitim merkezi olarak 2014'te düzenlenen Sirius, Soçi şehrinde kurulan ve Rusya Federasyonu 

Vladimir Putin'in inisiyatifi ile Olimpiyat altyapısına dayanan "yetenek ve başarı" temelli bir eğitim 

fonu olarak kurulmuştur. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Skolkovo_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/Skolkovo_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/Rusnano
https://en.wikipedia.org/wiki/Rostelecom
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Venture_Company
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ITFY&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_Solutions_and_Networks
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco
https://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Chemical
https://en.wikipedia.org/wiki/EMC_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM
https://en.wikipedia.org/wiki/Johnson_%26_Johnson
https://en.wikipedia.org/wiki/Ericsson
https://en.wikipedia.org/wiki/Alstom
https://en.wikipedia.org/wiki/Airbus
https://en.wikipedia.org/wiki/Ariel_University_Center
https://old.sk.ru/foundation/about/
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ve MGU'nun teknolojik alandaki atılımları uygulanabilecektir. Putin'in bu öneriye cevabı 

"Kesinlikle haklısınız" olmuştur.13  

 

Siber Bank'ın İnovasyon Yatırımları 

 

Rusya'nın en büyük bankası olan Siber Bank, 2019'da "en yenilikçi yatırım bankası" olarak 

seçildi. Hiç durmaksızın inovasyona yaptığı yatırımlar ve çeşitli teknoloji şirketleri ile 

anlaşarak oluşturmaya çalıştığı, e-ticaret siteleri gibi, teknolojik atılımlar Siber Bank'ın bir 

bankadan daha fazlası olduğunu göstermekte. Siber Bank yeni girişimlere son yılda 100 

milyon $, son 3 yılda da toplamda 700 milyon $'lık sermaye sağladı. 2017'de Siber Bank'ın 

temel yatırımları Amerikan Silikon Vadisi'ndeki Rus girişimcilere gerçekleşmekteydi. Siber 

Bank, Silikon Vadisi'nde bulunan ve "SİLİKON VADİSİ'NDEKİ RUSYA'NIN EN PARLAK 

TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİYLE TANIŞIN" sloganıyla kendini tanıtan "Global Pitch Rusya" ile ortak 

çalışarak, Rus yatırımcılarının uluslararası tecrübe kazanmasını ve Amerikan yatırımını 

çekmelerini hedeflemekteydi.14 FortRoss Venture'ın yönetici ortağı Viktor Orlovsky 

amaçlarını şu şekilde açıklamıştır: "Rolümüz, yetenekli Rus girişimcileri Silikon Vadisi'nin 

gelişmiş girişim pazarıyla entegre etmek için bir aracı olmak.” ve "Silikon Vadisi'ne yatırım 

yaparak, Rusya'nın en büyük şirketlerine yenilik getiriyoruz. Rus şirketlerini silikon Vadisi'ne 

getirerek, yerel girişim topluluğu ile ilişkiler kuruyoruz.”15 Siber Bank Silikon Vadisi'nde boy 

gösterecek 500'den fazla yeni girişimi de finanse ediyor. Bunlardan bazıları: i-Brain, Data 

Screen, Third Opinion, Oz Forensics, Yorso, Mishka, Doczilla, Conclusion.  

 

Rusya'daki teknoloji pazarında ise Siber Bank hem kendi geliştirdiği teknolojilerle hem de 

Yandex, Mail.ru gibi şirketlerin hisselerindeki payı ile yerini almakta. 2019 Kasım ayında 

yapılan anlaşmaya göre Siber Bank Mail.ru'nun %20'lik hissesini satın aldı.16 Bu anlaşma ile 

birlikte Mail.ru'nun Delivery Club ve Citimobil işleri ve Siber Bank'ın FoodPlex'i ortak bir 

                                                             
13

 Prozorov, Ivan. "Состоялась встреча Владимира Путина с крупными инвесторами." Pervıy 

Kanal web sitesi, Mart 2020. Erişim Tarihi: 02.04.2020 

14 
Bknz. "Global Pitch Russia" web sitesi için: https://www.globalpitch.vc/ 

15 
Henni, Adrien. "How investors are priming Russian startups for Silicon Valley." VentureBeat web 

sitesi, Kasım 2017, https://venturebeat.com/2017/12/01/how-investors-are-priming-russian-startups-

for-silicon-valley/. Erişim Tarihi:10.02.2020. 

16 Zykov, Kirill. "Sberbank Finalizes Mail.Ru Partnership." The Moscow Times web sitesi 2019, 

https://www.themoscowtimes.com/2019/11/19/sberbank-finalizes-mailru-partnership-a68230 

https://www.globalpitch.vc/
https://venturebeat.com/author/adrien-henni-east-west-digital-news/
https://venturebeat.com/2017/12/01/how-investors-are-priming-russian-startups-for-silicon-valley/
https://venturebeat.com/2017/12/01/how-investors-are-priming-russian-startups-for-silicon-valley/
https://www.themoscowtimes.com/2019/11/19/sberbank-finalizes-mailru-partnership-a68230


 
7 

girişimde toplandı. Ancak Mail.ru ile ilerleyen karlı ilişkiler, Yandex ile söz konusu bir türlü 

olmuyor. Zira Yandex devlete ait Siber Bank'ın kontrolünden çekiniyor. Dolayısıyla direkt 

olarak bu meselenin hükümet ile Yandex arasındaki Yandex'in nasıl yönetileceğine dair bir 

mücadele olarak okunabilir. Yandex bünyesindeki yabancı sermayeyi koruma çabasında. 

Ancak hükümet bu durumdan rahatsız ve teknoloji şirketlerindeki yabancı sermayeyi %20 ile 

kısıtlayan yasa ile bu duruma bir son vermek istiyor. Bu yasadan sonra şirketin Nasdaq 

borsasında işlem gören hisseleri %17 değer kaybetti ve bununla birlikte şirket kasasından 1 

milyar $ kaybetti.17 Aslında Siber Bank ve Yandex 2018 Nisan'da "Rus Amazonu", yani 

Yandex.market ismi altında e-ticaret platformu, kurma konusunda anlaşmışlardı. Ülkedeki 

neredeyse tüm vatandaşlarda bir Siber Bank hesabı olduğu düşünülür ise, ortaya çıkarılacak 

e-market için yaratılacak fırsatlar sınırsız görünmekteydi. Ancak 2019 Temmuz ayında bu 

ortaklık boşanma aşamasına girdi. Sebep olarak Rus haber sitesi "The Bell" de yayınlanana 

göre Siber Bank'ın beklediği geliri elde edememesi ve bunda Yandex'in gerekli adımları 

atmadığı, Siber Bank'ın yandex.market üzerinde etki kurmak istemesinin Yandex tarafından 

hoş karşılanmadığı gibi izlenimler yer almakta ancak her iki taraftan da herhangi bir resmi 

açıklamanın yapılmadığı da vurgulanmakta.18 Yandex.market'in %45'lik hissesi hala Siber 

Bank'a ait, ancak Siber Bank'ın Rusya'nın en büyük e-ticaret sitelerinden olan Ozon ve 

Avito'yu satın alması bekleniyor.  

 

Siber Bank Çin'in teknoloji devi Huawei ile bulut servisi almak için anlaştı. Bu servis ile birlikte 

Rusya'da ilk olmak üzere, bulut hesabını kullanan müşterilerin 37'den fazla alanda hizmet 

alabileceği bir market oluşturulması sağlanacak.19 Bu konuda ortak rakip Amerikan teknoloji 

şirketlerine karşı Çinli ve Rus şirketler ortak adım atmaktalar. Huawei'nin birçok diğer Rus 

teknoloji şirketi ile de çeşitli anlaşmalar içerisinde olduğunu biliyoruz. Siber Bank Huawei'nin 

Rusya'ya açılan kapısı görevini görerek onun pazarda yer alabilmesini yaptığı çeşitli yatırımlar 

ile sağlıyor. Zira inovasyon alanında dünyanın en gelişmiş üç teknoloji şirketinden biri olan 

                                                             
17 

"Yandex Shares Plummet as Russia Considers Limits on Foreign Ownership." The Moscow Times 

web sitesi, 2019, https://www.themoscowtimes.com/2019/10/11/yandex-shares-plummet-as-russia-

considers-limits-on-foreign-ownership-a67703. Erişim tarihi: 24.04.2020. 

18
 Molkova, İrina. "Сбербанк может развестись с «Яндексом» и купить Ozon." The Bell web sitesi, 

2019, https://thebell.io/sberbank-mozhet-razvestis-s-yandeksom-i-kupit-ozon/. Erişim Tarihi: 

02.04.2020 

19 
Marrow, Alexander. " Russia's Sberbank Partners With China's Huawei on Cloud Services." US 

News web sitesi, 2020, https://www.usnews.com/news/technology/articles/2020-03-03/russias-

sberbank-partners-with-chinas-huawei-on-cloud-services. Erişim tarihi: 02.04.2020. 

https://www.themoscowtimes.com/2019/10/11/yandex-shares-plummet-as-russia-considers-limits-on-foreign-ownership-a67703
https://www.themoscowtimes.com/2019/10/11/yandex-shares-plummet-as-russia-considers-limits-on-foreign-ownership-a67703
https://thebell.io/sberbank-mozhet-razvestis-s-yandeksom-i-kupit-ozon/
https://www.usnews.com/news/technology/articles/2020-03-03/russias-sberbank-partners-with-chinas-huawei-on-cloud-services
https://www.usnews.com/news/technology/articles/2020-03-03/russias-sberbank-partners-with-chinas-huawei-on-cloud-services
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Huawei'nin kuracağı teknolojik alt yapı, hem Siber Bank'ın gerçekleştirmeyi hedeflediği 

atılımlarda, hem de ülkenin bağımsız internet gibi konularda hedeflediği gelişimin 

sağlanmasında elzem görünüyor.  

 

Bağımsız İnternet "Runet"  

 

2020 yılına adım attığımız günlerde Rusya Federasyonu teknoloji alanında yenilikler ortaya 

koyacağının sinyallerini güçlü bir şekilde vermeye devam etmektedir. "Bağımsız İnternet 

Yasası" olarak bilinen ve 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren yasa hakkında Devlet Başkanı 

Vladimir Putin yaptığı yıllık basın toplantısında bu yasanın yalnızca Rusya'nın dış 

müdahalelere karşı savunmasının arttırılması amacını taşıdığını vurguladı. Bu yasayla ilgili 

sorulan sorulara Putin şöyle cevap verdi: "Ücretsiz internet ve egemen internet birbirini 

dışlayan kavramlar değildir. Yasa, yalnızca kontrollerinin yurtdışında yapıldığı küresel 

Web'den Rusya'nın potansiyel olarak mahrum kalması durumunda ortaya çıkabilecek 

olumsuz sonuçları önlemeyi amaçlamaktadır. İnternetin tamamen kapatıldığı bir duruma 

doğru hareket etmiyoruz ve bunu yapmak istemiyoruz.". 20 Bu yasa esasen internet 

şirketlerinin devlet tarafından sağlanan ekipmanlar ile Rusya'da bulunan ve devlet tarafından 

kayıtları yapılmış olan sunucular aracılığıyla server trafik akışını sağlayacak bir ağ 

oluşturulmasını öngörmektedir. Bu Rus kullanıcıları arasındaki iletişimin ve veri alışverişinin 

yurtdışında bulunan sunuculardan aniden kesilmesi durumunda devam etmesine izin 

verecektir. Böylelikle Rus kullanıcıların yurtdışı kaynaklı veri alışverişindeki herhangi bir 

kesintiden etkilenmemeleri ve serverları kullanmaya devam edebilmeleri düşünülmektedir. 

Sonuçta Devlet Başkanı tarafından Rusya Federasyonu'nun temel olarak bu yasa ile kendi 

bağımsızlığını pekiştirmek istediğini ve herhangi bir dış müdahaleye tahammülü olmadığı ve 

olmayacağı vurgulanmıştır. 

 

Yasa aslında Rusya'nın Bilgi Politikası Komitesi Başkanı Leonid Levin'nin 28 Ekim'de Moskova 

Devlet Üniversitesi'nde düzenlenen Rusya Dijital Forumu'nda hükümetin teknoloji alanında 

50'den fazla yasa yapmaya hazırlandığını ve bunların içerisinde "bağımsız internet" olduğunu 

açıklaması ile gündeme gelmişti. Başkan'ın deyişiyle düzenleme, daha çok büyük bir hacker 

saldırısı gibi dış etkiler sonucunda ona karşı koymak için oluşturulacak güvenilir bir internetin 

                                                             
20 

Biyatov, Evgenii, "Russia only seeks to protect itself from foreign meddling – Putin on ‘sovereign 

internet’ & ‘foreign agents’ laws." RT web sitesi, https://www.rt.com/russia/476373-russia-putin-

sovereign-internet/. Erişim tarihi: 03.01.2020 
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sağlanmasından başka bir şey değil. Ancak The Moscow Times gazetesinin yaptığı habere 

göre bu düzenlemenin iki yönü olacak. Biri, herhangi bir saldırı karşısında güvenilir bir 

internetin varlığını sağlamak, diğeri ise Rus internet sağlayıcılarının Derin Paket 

İnceleme(DPI) araçlarını satın almaya zorlayarak daha fazla filtreleme getirmek. 21 Böylelikle 

devletin Çin örneğindeki gibi Rus vatandaşlarının internet kullanımı konusunda 

sınırlandırması veya verilerinin denetlenmesi sonucunu doğurabileceği düşünülmektedir ki 

bu da Rus GSMH'sının %5'ini oluşturan teknoloji sektörünün baltalanması demektir.  

 

Bu tasarı Mart 2019'da gündeme geldiğinde Moskova'da Sergey Boyko liderliğindeki 

Rusya'nın Özgürlükçü Partisi (Либертарианская партия России)'nin liderlik ettiği gösteriler 

düzenlenmişti. Yine Mayıs'ta popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın bloklanacağını 

duyan insanlar sokaklara çıkmıştı. Dolayısıyla halk yeni bir Kuzey Kore örneğinin ortaya 

çıkabileceği nedeniyle endişe duymaktadır. Bloomberg Haber Ajansı'nın 2018'de 65 ülkenin 

internet özgürlüğü endeksi verilerine göre Rusya %67'lik oranla, %66'lık oran ile Türkiye'den 

bir üst sırada ve nihai olarak da en kötü sonuç gösteren ülkeler arasında olduğu tespit 

edilmiştir.22 Bu veriler Washington merkezli demokrasi yanlısı "Freedom House" tarafından 

88'den fazla ülkenin belirli konulardaki performanslarına göre oluşturulmuştur. 23Böylelikle 

kötü performans gösteren ülkelerde internet kullanımında vatandaşlarının belirli 

sınırlamalara maruz bırakıldığı veya haklarının Devlet tarafından kötüye kullanıldığı ileri 

sürülmektedir. Rusya da bu analize göre Türkiye, Çin gibi internet özgürlüğü çok düşük olan 

ülkelerdendir. Ancak bütün bunlara rağmen 24 Aralık 2019'da BBC'de çıkan bir habere göre 

ülke genelinde alternatif bir internet ağı testinin başarılı bir şekilde sonuçlandığını iddia 

edilmiştir24. Bu Rusya'nın "Bağımsız Runet" ağının gerçekleştirilmesi için atılan adımlardan 

önemli bir tanesini teşkil etmektedir. 

 

                                                             
21

 Lindenau, Jan, "Russia’s Sovereign Internet Law Comes Into Force." The Moscow Time web sitesi, 

https://www.themoscowtimes.com/2019/11/01/russias-sovereign-internet-law-comes-into-force-

a68002. Erişim tarihi: 03.01.2020 

22
 Roache, Kiley, "The Internet Is Less Free Than It Was a Decade Ago, Report Says." Bloomberg web 

sitesi, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-05/internet-freedom-declining-amid-

government-snooping-report-says. Erişim tarihi: 03.01.2020 

23
 "About Freedom". Freedom House web sitesi, https://freedomhouse.org/report-types/freedom-net. 

Erişim tarihi: 03.01.2020 

24
 Wakefield, Jane, "Russia 'successfully tests' its unplugged internet." BBC web sitesi, 

https://www.bbc.com/news/technology-50902496. Erişim tarihi: 03.01.2020 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-05/internet-freedom-declining-amid-government-snooping-report-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-05/internet-freedom-declining-amid-government-snooping-report-says
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Teknolojik Cihazlara Rus Yazılımı Kullanma Zorunluluğu 

 

Yeni yıl itibari ile teknoloji alanında bir diğer yasa yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu yasa 

Rusya'da tüm cihazların kendilerine önceden yüklenmiş yerel bir yazılıma sahip olmasını 

zorunlu kılmaktadır. Böylelikle Apple gibi büyük bir teknoloji şirketinin hedeflendiği 

düşünülmektedir. Zira yalnızca Apple kullandığı IOS işletim sisteminde herhangi diğer bir 

yazılımın varlığına izin vermemektedir. Android'te ise onun diğer yazılımlara olan hoşgörülü 

tavrı nedeni ile herhangi bir sorun olacağı düşünülmemektedir. Yasayı yazan 

milletvekillerinden biri olan Oleg Nikolaev yasa hakkında şunları dile getirdi:" Android veya 

iOS destekli akıllı bir telefon satın aldığınızda, bu şirketler tarafından tasarlanan uygulamaları 

görürsünüz, ancak Rus olanları değil. Şimdi ise mevzuat, yurt içinde tasarlanmış 

uygulamaların simgelerinin olmasını zorunlu kılıyor."25 Yasa, aktif olarak buna karşı lobi 

yapan Apple, Samsung ve Huawei tarafından protesto ile karşılarken, Yandex, Mail.ru, 

VKontakte gibi Rus internet devleri ise bu yasanın lehineydiler. Rusya'daki iki milyar $ 

değerindeki Apple varlığının ne olacağı bilinmiyor. Apple'ın Kasım ayında cihazlarındaki 

uygulamalardan biri olan "haritalar" uygulamasında Kırım'ı Rusya sınırları içerisinde 

göstermesinden sonra bu hareketin Rusya'ya karşı bir iyi niyet göstergesi olarak mı yapıldığı 

da meçhul. Dolayısıyla bu yasa ile Kremlin'in tam olarak ne hedeflediği ve sonuçlarının neler 

olacağı kestirilememektedir.26  

 

Teknoloji Şirketleri: Yandex ve Mail.ru 

 

Teknoloji alanında gündeme gelen bir diğer önemli konu da yandex ve mail.ru gibi önemli 

Rus teknoloji şirketlerinin Sber Bank aracılığı ile hisselerinin bir kısmının satın alınması 

suretiyle üzerlerinde kurulmaya çalışılan baskıdır. Bunun sebebi olarak Putin'in 2014'te 

Yandex hakkında "CIA projesi" ve "Batı etkisi ile geliştirilmiş bir şirket" sözleri ve 

bahsettiğimiz "bağımsız internet" yasasının işlerliğe sokulmak istenmesinin önünde Yandex'in 

                                                             
25

 "Apple, Google, Facebook move aside: State Duma mulls making Russian-made software 

mandatory for mobile devices."  RT web sitesi, https://www.rt.com/russia/472651-duma-russian-

software-devices/. Erişim tarihi: 28.12.2019 

26
 "Russia and Tech- A bite at the Apple" (2019). The Economist , 40. 
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engel olarak görüldüğü söylenebilir.27 Yandex, 2004'te Arkady Voloz tarafından kurulmuş ve 

2018 verilerine göre 816 milyon $ net geliri olan bir ve Avrupa'da alanında en büyük şirkettir. 

Yandex'in hisselerinin %85'i Nasdaq'ta28 işlem görmektedir. Bir diğer Rus teknoloji şirketi 

olan Mail.ru'nun ise hisselerinin yaklaşık %50 si Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem 

görmektedir. Bu durum Rusya'nın en büyük teknoloji şirketleri olan Yandex ve Mail.ru gibi 

teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yabancı hissedarların oranı hakkında iktidar partisi olan 

Birleşik Rusya partisinin Duma'da bazı düzenlemeler yapmak  istemesine neden olmaktadır. 

Bu düzenlemelerle yabancı hissedarların oranının %20 ile sınırlandırılması öngürülmektedir.  

 

Çıkarılmak istenen bu yasaya güvence olarak şirketlerin Rusya'da reklam yapmalarının veya 

diğer Rus şirketlerinin onlarda reklam vermelerinin yasaklanması, böylelikle gelirlerinin 

yaklaşık %70'inden mahrum kalmaları planlanmaktadır. Tüm bunlar gerçekleştiği taktirde 

Yandex ve Mail.ru'nun ekonomik olarak dayanamayacağı ortadadır. Bu yasa tasarısının 

konuşulmaya başlanmasından sonra hisselerinde düşme yaşayan Yandex'in kurucusu ve 

CEO'su bu durum karşısında şunları dile getirdi: "Teknoloji sektörünün düzenlenmesi 

gerektiği hakkında birçok tartışma olmuştur. İleri sürülen teklifler sadece bizim için değil 

Rusya'daki tüm teknoloji sektörü için tehlikelidir."29 

  

Tüm bunlardan sonra Foreign Policy Haber Ajansı'nın iddia ettiği gibi Kremlin'in 2000'lerde 

petrol sektörü için yaptığı kamulaştırmayı ilerleyen günlerde teknoloji sektörü için de 

yapmayı planladığı konuşulmaktadır.30 Bunun Siber Bank aracılığı ile gerçekleştirileceği iddia 

edilmektedir. Zira 29 Ekim'de Siber Bank'ın doğruladığı üzere, Mail.ru ile Siber Bank arasında 

şirketin %20 hissesinin satılması için müzakerelerde bulunulmuştur. Yandex ile ise 2009'dan 

                                                             
27

 Petrella, Stephenie,"The Kremlin Has Set Its Sights on Russia’s Private Tech Firms" 

https://foreignpolicy.com/2019/11/26/kremlin-moscow-nationalize-russian-private-tech-firms-yandex-

mailru/ erişim tarihi: 04.01.2020 

28
 Nasdaq olarak da bilinen Nasdaq Borsası, New York'taki One Liberty Plaza'da bulunan bir 

Amerikan borsasıdır. İşlem gören hisselerin piyasa değeri ile borsa listesinde New York Borsası'nın 

hemen arkasından ikinci sırada yer almaktadır. 

29
 Cordell, Jake, "Russia’s Yandex and Mail.Ru Report Strong Growth Despite Ownership Threats" 

https://www.themoscowtimes.com/2019/10/25/russias-yandex-mailru-third-quarter-results-foreign-

ownership-a67918 erişim tarihi: 01.01.2020 

30
 Petrella, Stephenie," The Kremlin Has Set Its Sights on Russia’s Private Tech Firms" 

https://foreignpolicy.com/2019/11/26/kremlin-moscow-nationalize-russian-private-tech-firms-yandex-

mailru/ erişim tarihi: 04.01.2020 
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bu yana e-ticaret üzerinden ilerleyen ilişkilerinin 2018'de hisselerin belirli bir kısmının satın 

alınmasına dönüşmesini Yandex'in reddetmesi üzerine ilişkiler soğudu. Bunun üzerine 

yüzünü Mail.ru'ya çeviren Siber Bank teknoloji sektörleri olan paket servisi ve ortak taksi 

girişimi alanlarına yöneldi. Mail.ru ile Çin'in Alibabası arasında yapılan "Aliexpress Rusya" 

antlaşmasında önemli bir hisse sahibi oldu. Bu tarz büyük projeler hayata geçirilmeye devam 

ettikçe Siber Bank'ın Mail.ru'daki hissesi büyüyeceğe benzemektedir. Bunun da Yandex ile bir 

mücadele yaratması kaçınılmazdır.31 

 

Sonuç 

 

Sovyetlerin yıkılması sonucu Rusya, kendine miras kalanı birleştirme ve bir daha 

parçalanmaların yaşanmaması için merkezi kuvvetlendirecek adımlar attı. Vladimir Putin'in 

1999'da Devlet Başkanı oluşu ile birlikte bu adımlar giderek hızlandı. Yıkılış döneminin kaos 

ortamında ortaya çıkan oligarklar mal varlıklarına devlet tarafından el konularak saf dışı 

bırakıldılar. Bugün Rus dış ticaretinin önemli bir kısmını oluşturan doğal kaynaklardan elde 

edilen gelirler bütün bu çabalar sonucunda elde edildi. Bu mücadelelerin üzerinden on yıllar 

geçtikçe mücadele alanları yenilenmeye, değişmeye başladı ve günümüzde artık dijital 

teknoloji alanı, uluslararası düzene ayak uydurmak için Rusya Federasyonu'nun odağına 

alındı. Dünya genelindeki teknoloji devlerinin bulunduğu Silikon Vadi'deki Rus yazılımcıları 

Siber Bank ile desteklendi. Yine Rusya'nın kendi teknoloji şirketlerini oluşturmak için 

Skolkova İnovasyon Merkezi kuruldu ve bunun bünyesinde dünyanın en büyük teknoloji 

fuarlarından biri her sene gerçekleştirildi. Dünyanın en önemli silah üreticilerinden biri olan 

Rusya'nın teknolojiyi kendine bir diğer tehdit olarak görmesi ve buna yönelik adımlar atması 

yine bu dönemde söz konusu oldu. Böylelikle Rusya kendi bağımsız internetini dış 

müdahalelere karşı bir b planı olarak kurguladı. Bunun çeşitli adımları olarak öncelikle 

hâlihazırda var olan teknoloji şirketlerinin ülkeye olan sadakati gündeme getirildi. Yandex gibi 

teknoloji şirketlerinin hisselerine yabancı sermaye sınırı getirildi. Daha sonra kontrol 

edilemeyen Apple cihazlarına darbe vurmak adına bir yasa çıkarıldı ve Rus yazılımı 

kullanmayan cihazların piyasadaki varlığı engellendi. Bütün bunlar Rusya'yı, geleceğin 

devletlerarası mücadele alanı olan teknoloji alanında diğer devletler ile mücadele edebilir 

konuma getirebilmek için atıldı. Ancak atılan adımların büyüklüğü ve ilk olmaları nedeniyle, 

                                                             
31

 Петр, Мироненко,"Mail.Ru вместо «Яндекса»: Герман Греф готовит новую интернет-

сделку"https://thebell.io/mail-ru-vmesto-yandeksa-german-gref-gotovit-novuyu-internet-sdelku/ 

erişim tarihi: 01.01.2020 
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Rusya'nın bütün bu iddialı girişimleri kaldırabilecek ve bunları realiteye dökebilecek alt 

yapıya sahip olup olmadığı konusunda soruları gündeme getirmektedir.  

 

Kaynakça 

 

Abroskina, Diana. " IT and emerging technologies in Russia." World Economic Forum web sitesi, 

https://www.weforum.org/agenda/2015/01/it-and-emerging-technologies-in-russia/. Erişim tarihi: 20.04.2020. 

"About Freedom". Freedom House web sitesi, https://freedomhouse.org/report-types/freedom-net. Erişim 

tarihi: 03.01.2020 

Appell, James. " The Short Life and Speedy Death of Russia’s Silicon Valley." Foreign Policy web sitesi, 

https://foreignpolicy.com/2015/05/06/the-short-life-and-speedy-death-of-russias-silicon-valley-medvedev-go-

russia-skolkovo/. Erişim tarihi: 20.04.2020 

"Apple, Google, Facebook move aside: State Duma mulls making Russian-made software mandatory for mobile 

devices."  RT web sitesi, https://www.rt.com/russia/472651-duma-russian-software-devices/. Erişim tarihi: 

28.12.2019 

Biyatov, Evgenii, "Russia only seeks to protect itself from foreign meddling – Putin on ‘sovereign  

Corcoran, Jason. " Russia’s Mail.ru Surges 30% After $912 Million IPO." Bloomberg web sitesi, 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-11-05/facebook-backer-mail-ru-surges-41-after-912-million-

offering-in-london. Erişim tarihi: 20.04.2020. 

Cordell, Jake, "Russia’s Yandex and Mail.Ru Report Strong Growth Despite Ownership Threats" 

https://www.themoscowtimes.com/2019/10/25/russias-yandex-mailru-third-quarter-results-foreign-

ownership-a67918 erişim tarihi: 01.01.2020 

Henni, Adrien. "How investors are priming Russian startups for Silicon Valley." VentureBeat web sitesi, Kasım 

2017, https://venturebeat.com/2017/12/01/how-investors-are-priming-russian-startups-for-silicon-valley/. 

Erişim Tarihi:10.02.2020. 

Lindenau, Jan, "Russia’s Sovereign Internet Law Comes Into Force." The Moscow Time web sitesi, 

https://www.themoscowtimes.com/2019/11/01/russias-sovereign-internet-law-comes-into-force-a68002. 

Erişim tarihi: 03.01.2020 

Medmedev, Dimitri. " Россия, вперёд!". 2009. 

Molkova, İrina. "Сбербанк может развестись с «Яндексом» и купить Ozon." The Bell web sitesi, 2019, 

https://thebell.io/sberbank-mozhet-razvestis-s-yandeksom-i-kupit-ozon/. Erişim Tarihi: 02.04.2020 

Marrow, Alexander. " Russia's Sberbank Partners With China's Huawei on Cloud Services." US News web sitesi, 

2020, https://www.usnews.com/news/technology/articles/2020-03-03/russias-sberbank-partners-with-chinas-

huawei-on-cloud-services. Erişim tarihi: 02.04.2020. 

Petrella, Stephenie," The Kremlin Has Set Its Sights on Russia’s Private Tech Firms" 

https://foreignpolicy.com/2019/11/26/kremlin-moscow-nationalize-russian-private-tech-firms-yandex-mailru/ 

erişim tarihi: 04.01.2020 

Popova, Olga. "Yandex IPO raises $1.3 billion, more than expected." Reuters web sitesi, 

https://www.reuters.com/article/oukin-uk-yandex/yandex-ipo-raises-1-3-billion-more-than-expected-

idUKTRE74M2PS20110524. Erişim Tarihi: 20.04.2020 

https://www.weforum.org/agenda/2015/01/it-and-emerging-technologies-in-russia/
https://foreignpolicy.com/2015/05/06/the-short-life-and-speedy-death-of-russias-silicon-valley-medvedev-go-russia-skolkovo/
https://foreignpolicy.com/2015/05/06/the-short-life-and-speedy-death-of-russias-silicon-valley-medvedev-go-russia-skolkovo/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-11-05/facebook-backer-mail-ru-surges-41-after-912-million-offering-in-london
https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-11-05/facebook-backer-mail-ru-surges-41-after-912-million-offering-in-london
https://venturebeat.com/author/adrien-henni-east-west-digital-news/
https://venturebeat.com/2017/12/01/how-investors-are-priming-russian-startups-for-silicon-valley/
https://thebell.io/sberbank-mozhet-razvestis-s-yandeksom-i-kupit-ozon/
https://www.usnews.com/news/technology/articles/2020-03-03/russias-sberbank-partners-with-chinas-huawei-on-cloud-services
https://www.usnews.com/news/technology/articles/2020-03-03/russias-sberbank-partners-with-chinas-huawei-on-cloud-services
https://www.reuters.com/article/oukin-uk-yandex/yandex-ipo-raises-1-3-billion-more-than-expected-idUKTRE74M2PS20110524
https://www.reuters.com/article/oukin-uk-yandex/yandex-ipo-raises-1-3-billion-more-than-expected-idUKTRE74M2PS20110524


 
14 

Prozorov, Ivan. "Состоялась встреча Владимира Путина с крупными инвесторами." Pervıy Kanal web sitesi, 

Mart 2020. Erişim Tarihi: 02.04.2020 

Pulya, Vsevolod. " Russian IT market faces cloudy future." Russia Beyond web sitesi, 2012, 

https://www.rbth.com/articles/2012/02/01/russian_it_market_faces_cloudy_future_14284.html. Erişim tarihi: 

22.04.2020. 

Roache, Kiley, "The Internet Is Less Free Than It Was a Decade Ago, Report Says." Bloomberg web sitesi, 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-05/internet-freedom-declining-amid-government-

snooping-report-says. Erişim tarihi: 03.01.2020 

"Russia and Tech- A bite at the Apple" (2019). The Economist , 40. 

"SK Annual Report 2017." Sk Review dergisi, 2017. 

"What is Skolkovo?" Skolkova web sitesi, 2010, https://old.sk.ru/foundation/about/. Erişim tarihi: 28.04.2020 

"Tech entrepreneurship ecosystem in the Russian Federation." OC&C Strategy consultant. 2018. 

"Yandex Shares Plummet as Russia Considers Limits on Foreign Ownership." The Moscow Times web sitesi, 

2019, https://www.themoscowtimes.com/2019/10/11/yandex-shares-plummet-as-russia-considers-limits-on-

foreign-ownership-a67703. Erişim tarihi: 24.04.2020. 

Zykov, Kirill. "Sberbank Finalizes Mail.Ru Partnership." The Moscow Times web sitesi 2019, 

https://www.themoscowtimes.com/2019/11/19/sberbank-finalizes-mailru-partnership-a68230 

Wakefield, Jane, "Russia 'successfully tests' its unplugged internet." BBC web sitesi, 

https://www.bbc.com/news/technology-50902496. Erişim tarihi: 03.01.2020 

Петр, Мироненко,"Mail.Ru вместо «Яндекса»: Герман Греф готовит новую интернет-

сделку"https://thebell.io/mail-ru-vmesto-yandeksa-german-gref-gotovit-novuyu-internet-sdelku/ erişim tarihi: 

01.01.2020 

"Уровень инфляции в России на 2013 год составил 6,5%." Garant web sitesi, 

http://www.garant.ru/news/518533/. Erişim Tarihi: 20.04.2020 

https://www.rbth.com/articles/2012/02/01/russian_it_market_faces_cloudy_future_14284.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-05/internet-freedom-declining-amid-government-snooping-report-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-05/internet-freedom-declining-amid-government-snooping-report-says
https://old.sk.ru/foundation/about/
https://www.themoscowtimes.com/2019/10/11/yandex-shares-plummet-as-russia-considers-limits-on-foreign-ownership-a67703
https://www.themoscowtimes.com/2019/10/11/yandex-shares-plummet-as-russia-considers-limits-on-foreign-ownership-a67703
https://www.themoscowtimes.com/2019/11/19/sberbank-finalizes-mailru-partnership-a68230
http://www.garant.ru/news/518533/

