
Sıra
Karar / Talimat /       

Düzenleme Tarihi

Uygulama 

Tarihi
Konu Alınan / Öngörülen Tedbir

1 30.01.2020 30.01.2020
Ulaşım/Seyahat 

Kısıtlaması
Rusya Federasyonu Çin ile olan 4.250 km’lik Uzak Doğu Bölgesi sınırını kapattı.

2 02.02.2020 02.02.2020
Ulaşım/Seyahat 

Kısıtlaması

Devlet tarafından işletilen Rus Demiryolları, Pekin-Moskova rotası da dahil olmak üzere Çin'e giden yolcu trenlerini bir sonraki duyuruya kadar 

durdurdu.

3 20.02.2020 20.02.2020
Ulaşım/Seyahat 

Kısıtlaması

Rusya Federasyonu,  Çin vatandaşlarının topraklarına girmesini yasakladı. Söz konusu yasaklama; istihdam, özel amaçlı, eğitim ve turizm amacıyla 

Rusya'ya giriş yapmak isteyen Çin vatandaşları için geçerli olacaktır.

4 28.02.2020 01.03.2020
Ulaşım/Seyahat 

Kısıtlaması

İran ve Güney Kore vatandaşlarının Rusya Federasyonu'na girmesi,  koronavirüsün yayılmasına karşı önlem olarak kısıtlandı. Ayrıca; bu ülkelerden 

seyahat eden üçüncü ülke vatandaşlarının da Rusya Federasyonu'na girişi yasaklandı.

5 02.03.2020 02.03.2020 İhracat Kısıtlaması
2 Mart 2020 tarihinde Rusya Federasyonu tarafından, koronavirüse karşı mücadelede alınan muhtelif tedbirler kapsamında  aralarında maske, 

eldiven, koruyucu gözlük, koruyucu önlük ve muhtelif tıbbi ve kimyevi eşyaların yer aldığı çeşitli medikal ürünlerin ihracatına 1 Haziran 2020 tarihine 

kadar kısıtlama getirildi.

6 04.03.2020 04.03.2020 Etkinlik İptali
Her yıl düzenlenen ve bu sene 18-20 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan  Kazan Summit Uluslararası Ekonomi Forumu iptal 

edildi.

7 05.03.2020 05.03.2020 Etkinlik İptali
Her yıl düzenlenen ve bu sene 3-6 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan  St Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu iptal 

edildi.

8 06.03.2020 06.03.2020 Karantina Önlemi
Moskova Belediyesi tarafından; Çin, Güney Kore, İran, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'dan dönen Ruslar için kendi kendine tecrit uygulaması 

başlatıldı. Belirtilen ülkeleri ziyaret ettikten sonra iki hafta boyunca evlerinde kendi kendini tecrit etmeyenler için beş yıla kadar hapis cezası 

verileceği belirtildi.

9 09.03.2020 09.03.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Merkez Bankası, mali kural mekanizması kapsamında iç piyasada gerçekleştirmekte olduğu aylık döviz alımlarını 30 günlüğüne 

durdurma kararı aldı.

10 10.03.2020 10.03.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

10 Mart tarihinde Rusya Federasyonu Merkez Bankasınca bankacılık sektörüne yönelik getirilen düzenlemeler marifetiyle turizm ve taşımacılık gibi 

sektörlerde borç geri ödemelerinin, ilaç ve tıbbi malzeme sektörlerinde ise kredi alımlarının 30 Eylül 2020 tarihine kadar daha esnek şekilde 

uygulanması suretiyle, söz konusu sektörlerde finansman sorunu yaşayan şirketlere yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

11 10.03.2020 10.03.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Merkez Bankasınca; turizm, taşımacılık, ilaç ve tıbbi malzeme üretimi ve muhtelif hizmet sektörlerinde koronavirüs nedeniyle 

hasılatındaki azalma sonucu borçları yeniden yapılandırılan, bilançosunda bozulma oluşan veya kur riski taşıyan  kredi borçlularına yönelik olarak 

30/09/2020 tarihine kadar muhtelif değerlendirme kriterlerinde iyileştirme yapmaya yönelik tavsiye kararları alınmıştır.

12 14.03.2020 14.03.2020
Ulaşım/Seyahat 

Kısıtlaması
Rusya Federasyonu'nda koronavirüsün yayılmasını sınırlamak amacıyla Polonya ve Norveç ile olan kara sınırları yolcu trafiğine kapatıldı.

13 15.03.2020 15.03.2020
Ulaşım/Seyahat 

Kısıtlaması

Rus Demiryolları Moskova'dan Berlin ve Paris'e uluslararası yolcu trenlerini durdurdu. Daha önce; Ukrayna, Moldova ve Letonya'ya gerçekleştirilen 

tren seferleri de askıya alınmıştı.

14 16.03.2020 16.03.2020 Karantina Önlemi
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa Birliği, Ukrayna, Belarus ve Avrupa'daki diğer tüm AB üyesi olmayan ülkelerden Rusya'ya girenlerin yanı 

sıra onlarla birlikte yaşayanlara ülkeye varışta 14 gün boyunca kendi kendilerini tecrit etmeleri uygulaması getirildi.

15 16.03.2020 16.03.2020
Ulaşım/Seyahat 

Kısıtlaması
Koronavirüsün yayılmasını durdurmak için "proaktif bir adım" olarak Belarus sınırı yolcu trafiğine kapatıldı.

16 16.03.2020 03.04.2020 Vergi İndirimi
Maske ve eldiven için talk, aşı, kişisel koruyucu eşya, dezenfektanlar, teşhis kitleri, teşhis ve labaratuar reaktifleri, solunum cihazları ve maskeleri, 

koruyucu cam maskeler, diğer tıbbi ekipman ve malzemelerin yer aldığı muhtelif ürünlerin ithalatında Rusya Federasyonu tarafından uygulanan 

gümrük vergileri sıfırlanmıştır.

17 18.03.2020 18.03.2020
Ulaşım/Seyahat 

Kısıtlaması
Rusya Federasyonu tarafından; ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan uçuşlar sınırlandırıldı.

Rusya Federasyonu Tarafından Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Alınan/Öngörülen Tedbirler
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18 18.03.2020 18.03.2020
Ulaşım/Seyahat 

Kısıtlaması

1 Mayıs 2020 tarihine kadar yabancı uyruklu ve vatansız insanların Rusya Federasyonu'na girişi yasaklandı. Yasak diplomatik temsilciler, uçak 

mürettebat üyeleri ve TIR sürücüleri için geçerli değildir.

19 20.03.2020 20.03.2020

Gümrük 

İşlemlerinin 

Basitleştirilmesi

1 ay süreyle büyük perakende zincirleri ve ithalatçıları tarafından satın alınacak olan gıda ve gıda dışı temel mallar için gümrükte bir “yeşil koridor” 

uygulaması başlatıldı.

20 25.03.2020 25.03.2020 Seçim Ertelemesi
Rusya Federasyonu'nda koronavirüs ile mücadele hakkında Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından 25/03/2020 tarihinde bir ulusa sesleniş 

konuşması gerçekleştirilmiştir. Anılan konuşmada, Sayın PUTİN tarafından; 22 Nisan 2020 tarihinde yapılacak Anayasa değişikliğine yönelik halk 

oylamasının ileri bir tarihe erteleneceği belirtilmiştir.

21 25.03.2020 25.03.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

Azami işsizlik yardımı tutarı 8.000 Ruble'den asgari ücret seviyesi olan 12.130 Ruble'ye çıkarıldı. Aile yardımı alanlar için 3 yaş altı çocuk başına 3 ay 

boyunca 5.000 Ruble tutarında destek sağlandı. Tüm sosyal yardımlar başvuruya gerek kalmaksızın 6 ay süreyle yenilendi. 

22 25.03.2020 25.03.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ)'de sosyal güvenlik kesintilerinin %30'dan %15'e indirilmesi, bu işletmeler için KDV haricindeki vergilerde 

ertelemeye gidilmesi ve iflas ve borç toplamaya yönelik başvurular için 6 aylık “erteleme” ilan edilmesi kararlaştırılmıştır.

23 25.03.2020 25.03.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

Toplam mevduat hesabı tutarı 1 milyon Ruble’den fazla olanların elde ettikleri  faiz gelirleri %13 oranında vergilendirilmeye başlanmıştır. Vergi 

matrahı belirlenirken Rus Merkez Bankasının uyguladığı gösterge faizine (%6) tekabül eden tutar (1 milyon Ruble'lik mevduatta 60 bin Ruble) istisna 

tutulmaktadır. Ayrıca, “Kıyı Bankacılığı” gelir ödemelerindeki verginin de %2'den %15'e yükseltilmesi öngörülmektedir.

24 25.03.2020 25.03.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

Koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında kredi kuruluşlarının faaliyetlerinin desteklenmesini teminen Rusya Federasyonu Merkez 

Bankasınca yapılan düzenleme çerçevesinde, belirlenen raporlama kriterlerine ve bunlara ilişkin süre sonu uygulamalarına uymayan kredi 

kuruluşlarına yönelik olarak geçici bir süreyle herhangi bir yaptırım uygulamama kararı alınmıştır.

25 26.03.2020 30.03.2020 Karantina Önlemi
30 Mart - 3 Nisan 2020 haftası; sağlık, eczacılık, gıda tedariği ve hassasiyet arz eden diğer muhtelif sektörler haricinde tatil ilan edilmiştir. İlgili haftada 

yapılması gereken kredi geri ödemeleri 6 Nisan 2020 tarihine ertelenmiştir.

26 27.03.2020 28.03.2020
Ulaşım/Seyahat 

Kısıtlaması
Rusya Federasyonu tarafından; diğer ülkelerle olan tüm tarifeli ve charter uçuşlar askıya alınmıştır. 

27 27.03.2020 15.04.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

Online alışveriş imkanlarının artırılması suretiyle tüketicilerin evde kalmasının sağlanmasını teminen, online ödemelerde kredi kartlarına halen %1,2-

2,2 aralığında uygulanan komisyon tutarının, 20.000 Rubleye kadar olan alışverişlerde 15 Nisan 2020 -30 Eylül 2020 tarihleri arasında azami %1 olarak 

belirlenmesi öngörülmüştür.

28 28.03.2020 30.03.2020
Ulaşım/Seyahat 

Kısıtlaması

Rusya Federasyonu tarafından; koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla tüm sınırlar kapatılmıştır. Tüm araç, demiryolu ve yaya kontrol 

noktalarında uygulanan söz konusu tedbir Rusya Federasyonu'nun deniz sınırları için de geçerlidir. Uluslararası ticarete yönelik herhangi bir kısıtlama 

söz konusu değildir.

29 29.03.2020 30.03.2020 Karantina Önlemi
Moskova Şehri ve Moskova Bölgesinde geçici olarak sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Gıda ve ilaç tedariki ve muhtelif zaruri durumlar istisnai 

tutulmaktadır. Anılan tedbir müteakip tarihlerde diğer muhtelif bölgeler için de uygulanmaya başlamıştır.

30 30.03.2020 01.04.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler
Rusya Federasyonu Merkez Bankası yurt içi piyasalardan altın alımını 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren durdurdu.

31 31.03.2020 31.03.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Merkez Bankasınca, BCBS tarafından Basel III reform paketinin uygulanmasına yönelik son tarihin 1 Ocak 2023 tarihine 

ertelenmesine ilişkin kararın dikkate alınacağı ama anılan kriter uygulamasının belirlenen son tarihten önce uygulamaya geçirilmesi hakkının Bankaca 

saklı tutulduğu açıklaması yapılmıştır.

32 31.03.2020 01.04.2020 İhracat Kısıtlaması
Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı tarafından 30 Haziran 2020 tarihine kadarki buğday, mahlut, çavdar, arpa ve mısır ihracatında, toplam 7 milyon 

ton geçici kota uygulanacaktır. Söz konusu kota uygulaması, Avrasya Ekonomik Birliği üyelerine yönelik ihracatı kapsamamakta olup, fiyat artışlarının 

kontrol altında tutulması, gıda pazarında istikrarın korunması ve iç talep ihtiyacının karşılanmasını amaçlamaktadır.

33 01.04.2020 01.04.2020 Vergi İndirimi
Rusya Federasyonu Maliye Baknalığının yaptığı bir açıklamaya göre petrol ihracat vergisi 14,9 dolar düşürülerek ve ton başına 52 dolar olarak 

belirlenmiştir.
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34 02.04.2020 12.04.2020 İhracat Kısıtlaması
02/04/2020 tarihinde yayımlanan Avrasya Ekonomik Komisyonu Kararı uyarınca aralarında ayçiçeği tohumu, pirinç (Kazakistan menşeliler hariç), soya 

fasulyesi, çavdar, karabuğday ve darının da yer aldığı muhtelif tarım ürünlerinde 30/06/2020 tarihine kadar geçici ihracat kısıtlaması getirilmiştir.  

Mezkur Karar, 12/04/2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeleri arasındaki ihracatlar kapsam dışında tutulmaktadır.

35 02.04.2020 03.04.2020 Vergi İndirimi
3 Nisan 2020 tarihinde Avrasya Ekonomik Komisyonu tarafından; patates, soğan, sarımsak, lahana, havuç, biber, çavdar, pirinç, kara buğday, meyve 

suları, bebek mamaları ürünleri, ithalatı kritik önem sahibi ürünler listesine eklendi. Ayrıca; 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek 

ithalatta gümrük vergisi muafiyeti getirildi. Anılan ürünlerin ithalatındaki belgelendirme işlemlerinde ise basitleştirmeye gidildi.  

36 02.04.2020 02.04.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

KOBİ'lerin 1 Nisan - 1 Ekim 2020 tarihlerinde ödemeleri gereken kredi faizi tutarlarının yeniden yapılandırılması ya da üçe bölünerek 6 ay ertelenmesi 

kararlaştırılmıştır. KOBİ'lerin 6 aya kadar ertelenebilecek ödemelerinin sadece üçte birlik kısmını yapmaları gerekmektedir. Faiz ödemelerinin kalanı 

ise banka ve Rus Hükümeti tarafından karşılanacaktır. 

37 03.04.2020 03.04.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler
Rusya Federasyonu Merkez Bankası 1 Nisan 2020 tarihinden önce verilen ipotek kredilerinde uygulanan risk faktörü primlerini kaldırdı. 

38 03.04.2020 03.04.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler
Rusya Federasyonu Merkez Bankası, varlık likiditelerine ilişkin kurallarda esnekliğe giderek "Lombard" olarak tanımlanan varlık listesini genişletti. 

39 03.04.2020 03.04.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Merkez Bankasınca yapılan düzenleme çerçevesinde, KOBİ'lere sübvansiyonlu olarak sağlanan 500 Milyar Ruble (yaklaşık 6,5 

Milyar ABD Doları) tutarındaki kredilerin 150 Milyar Ruble'ye kadar olan bölümü, faizsiz olarak yine KOBİ'lerde çalışanların ücretlerinin düzenli şekilde 

ödenebilmesi amacıyla tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır. Merkez Bankasınca %4'ten sağlanacak krediler KOBİ'lere faizsiz olarak (6 aylık asgari ücretin 

toplam çalışan sayısıyla çarpımı tutarında) kullandırılacak, %4'lük maliyet ise Rus Hükümeti tarafından karşılanacaktır. 

40 06.04.2020 06.04.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

Başta Havayolu taşımacılığı, havacılık hizmetleri, yolcu ve yük taşıma hizmetleri ile turizm sektörünün de yer aldığı  muhtelif hizmet sektörleri ile 

belirlenen diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmaların sigorta prim ve vergi borçlarının ertelenmesi öngörülmektedir.

41 10.04.2020 10.04.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Merkez Bankası tarafından, yönetim şirketleri ile özel emeklilik fonlarına 1 Mart 2020 tarihinden önce edinilen varlıklara piyasa 

fiyatından yeniden değerleme yapmama imkanı sağlandı (geçici olarak). Ayrıca; 1 Mart - 30 Eylül döneminde satın alınan borç kıymetlerinin edinme 

tarihindeki rayiç bedelden bilançoya yansıtılması kabul edildi.   

42 15.04.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından 25/03/2020 tarihinde gerçekleştirilen ulusa sesleniş konuşmasında; 1 Nisan 2020 

itibarıyla personel sayısının en az %90'ını muhafaza eden KOBİ'lere çalıştırdıkları herbir personel için Nisan ve Mayıs aylarını kapsayacak şekilde 

12.130 Ruble maaş ödemesi (hibe olarak) yapılacağı belirtildi. 

43 15.04.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından 25/03/2020 tarihinde gerçekleştirilen ulusa sesleniş konuşmasında; bölgesel 

yönetimlerin bütçelerinin dengelenmesini teminen 200 milyar Ruble'lik kaynağın acil olarak tahsis edileceği belirtildi. 

44 15.04.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından 25/03/2020 tarihinde gerçekleştirilen ulusa sesleniş konuşmasında; havacılık 

şirketleri için 23 milyar Ruble'lik kaynağın acil olarak tahsis edileceği belirtildi. Söz konusu kaynağın; Şubat-Temmuz dönemine ait "leasing", 

"havaalanı vergileri" ve "maaş ödemeleri" gibi maliyetler için kullanılması öngörülmektedir.

45 15.04.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından 25/03/2020 tarihinde gerçekleştirilen ulusa sesleniş konuşmasında; koronavirüsle 

mücadele kapsamındaki sağlık çalışanlarına 25 - 80 bin Ruble aralığında değişen tutarlarda ek aylık ödemeler yapılacağı belirtildi. 
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46 16.04.2020 17.04.2020
İnşaat Sektörü 

Destekleri

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından,  inşaat sektörü temsilcileriyle gerçekleştirilen video konferansta yapılan 

açıklamada; konut alımlarında tercihli ipotek programı uygulanacağı açıklanmıştır. Buna göre;  Moskova ve ST. Petersburg şehirlerinde 8 milyon 

Ruble'ye; bölgelerde ise 3 milyon Ruble'ye kadarki konut alımlarında yıllık %6,5'lik bir faiz oranından (cari faizin bu oranı aşan kısmı kamu tarafından 

finanse edilecek) ipotek kredisi kullandırılabilecek. Bu kapsamda; anılan programın 2020 yılı uygulamaları için ihtiyaç duyulan kaynağın 6 milyar 

Ruble olduğu belirtildi. Anılan program için son başvuru tarihi 1 Kasım 2020 olarak belirlendi.

47 16.04.2020
İnşaat Sektörü 

Destekleri

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından, inşaat sektörü temsilcileriyle gerçekleştirilen video konferansta  yapılan 

açıklamada; yarım kalan konut projelerinin tamamlanabilmesini teminen mevcut fon miktarının 30 milyar Ruble artırılacağı belirtildi. Ayrıca; yeni 

konut alımı için DOM.RF kuruluşuna 50 milyar Ruble'lik devlet garantisi verileceği açıklandı. 

48 16.04.2020
İnşaat Sektörü 

Destekleri

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından,  inşaat sektörü temsilcileriyle gerçekleştirilen video konferansta yapılan 

açıklamada; İstihdam seviyesini koruyan ve uzun dönemli projelerden kaçınan inşaat firmalarına sübvanse edilmiş faiz oranlarından kredi kullanımı 

sağlanacağı belirtildi. 

49 17.04.2020 17.04.2020 Karantina Önlemi
Yerleşim yerleri ve çevrelerindeki 20 m²'den küçük, yemek hizmeti veren işletmelerde alkollü içki satışı yasaklandı. Bölgesel yönetimlere ise alkol 

satışını durdurma da dahil, ilave yetkiler verildi. 

50 17.04.2020 17.04.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Merkez Bankası, 2020 yılı sonuna kadar bankaların mevduat hesaplarından kesilen mevduat sigortası sistemi katkı payını 

%0,15'ten %0,1'e indirdi. 

51 19.04.2020 19.04.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

"VTB Leasing firması tarafından "leasing" koşullarında esnekliğe gidilerek, Aeroflot tarafından işletilen 67 uçak için Nisan-Eylül döneminde tahsil 

edilmesi gereken ödemeler 2021 yılının Temmuz ayına ertelenmiştir.

52 22.04.2020 22.04.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler
Hükümet, yıl sonuna kadar su ve elektrik sayaçlarının kontrol edilmemesine karar verdi.

53 22.04.2020 22.04.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

Rusya'da sokağa çıkma yasağı bulunan bölgelerde çalışanların işlerine devam edebilmesini teminen, 21 bölgede işverenlerin online başvuru yaparak,  

işçileri için QR kodu formatında "dijital paso" alabilecekleri bir federal platform oluşturuldu. 

54 22.04.2020 22.04.2020
Ekonomik ve 

Finansal Tedbirler

15 Mart 2020 tarihinden sonra Rusya'ya herhangi bir saikle giriş yapan yabancı ülke vatandaşları, çalışma izni aranmaksızın 15 Haziran 2020 tarihine 

kadar istihdam edilebilecek.  Halihazırda çalışma izni bulunanların aylık patent ödemelerine ise anılan tarihler için muafiyet getirildi.  


