
RUSYA FEDERASYONU SÜT VE SÜTLÜ ÜRÜNLER MEVZUAT 
BELGELERİ 

Ocak, 2009 

Hayvansal 
Ürünler 
Gurubu 

Süt ve sütlü 
ürünler 

Mevzuatın 
Türü 

Federasyon 
Yasası* 

(*bu federal kanun 
Parlemento Resmi 
Gazetesi'nde 
yayınlamasını 
müteakip 6ncı aynı 
sonunda yürürlüğe 
girecektir.) 

17 Aralık 2008'de 
yürürlüğe 
girmiştir. 

Mevzuatın Adı 

12 Haziran 2008 tarih 88-FZ 
sayılı Süt ve Sütlü Ürünler 
Hakkında Teknik Yönetmelik 

Oe/jepajifcHBiii 3aKOH OT 12 ffiOHH 
2008 r. N 88-03 "TexHHiecKHü 
perj iaivieHT Ha MOJİOKO H MOJHmHyio 
npo/iyKUHio" 

C:\Documents and 
Settings\GUZ!EL]\Des 

FL-163 amending FL 

İMİ 
C:\Documerrts and 

Settings\GUZIELI\Des 

88-enter in... 

22 Temmuz 2010 tarih ve163-FZ 
sayılı "Federal Yasa Süt ve sütlü 
ürünler teknik yönetmeliği 
Zeyilnamesi": 

tt.Sr* 

C:\Documents and 
Settings\GUZIELÎ\Des 

İlgili Amaçlar 

Teknik yönetmeliğin hedefleri: 
1) RF alanında tanıtılacak süt ve sütlü 
ürünler, sütlü bebek gıdaları;' 
2) Üretim süreçleri, depolama, 
sevkiyat, süt ve sütlü ürünler imalatı ve 
dönüştürümü. 
3) Teknik yönetmelik konusu süt ve 
sütlü ürünlere dahil olanlar: 
1) Ekşi süt ve ekşi krema; 
2) içme sütü ve içme kreması; 
3) sıvı ekşi süt ürünleri; 
4) Yayla ürünleri; 
5) Ekşi krema ürünleri; 
6) inek sütü tereyağı; 
7) Kaymak; 
8) kremalı-bitkisel karışımlar; 
9) peynir ve peynirli ürünler; 
10) süt içeren konserve ürünleri; 
11) dondurma ve katkı maddeleri; 
12) İşlemsel katkı maddeleri; 
13) sütlü bebek gıdaları; 

Açıklama 

Yasa şunları belirler: 
- süt ve sütlü ürünler 
tanımları(102 tanım), 
paketleme gereksinimleri, 
dezenfeksiyon yöntemleri, süt 
ve sütlü ürünlerin 
etiketlenmesi(içerik verileri 
dahil), tüketici haklarının 
korunması, eşlik edecek 
belgeler; 
- Çeşitli süt ürünleri 
guruplarının güvenliği, imalatı, 
pazarlanması, gıda üreticisinin 
kendini denetlemesi, resmi 
denetimlerin hedefleri, 
tesislerin onaylanması ve 
belgelenme biçimleri ile ilgili 
ayrıntılı gereksinimler; 
- Bu Yasa hükümlerinin 
uluslararası anlaşmalar ve 
standartlar ile olan ilişkileri. 

!! ekşi süt ve krema, 
antibiyotikler, somatik hücreler 
ve diğer tehlikeli maddeler 
eklerde açıklanmıştır. 



14) süt yan ürünleri. 

Süt ve sütlü 
ürünler 

Rospotrebnadzor 
Başkanı Dr. 
Onishenko imzalı 
28 Ocak 2009 tarih 
ve 28,2009 N 
01/1077-9-32 
sayılı yazı 

Rusya Federasyonu 'Süt ve süt 
ürünleri teknik yönetmeliği'nin 
süt ve sütlü ürünler imalatçısı 
firmalarca etiketlendirilme si ile 
ilgili 4ncü Madde'sinin 
uygulanması hakkında Yönerge 
Russian Yasa implem entation rules 28-01 

Süt ve sütlü ürünler 

Süt ve sütlü 
ürünler 

Başbakan V. Putin 
tarafından imzalı 
hükümet 
kararname 

15 Aralık 2008 tarih ve 954 sayılı 
'Uygunluk Beyan ve Zorunlu 
Belgeleme İle İlgili Kurallar 
Zeyilnamesi' hakkında hükümet 
karan 
nocTaHOBjieraie IIpaBiiTejii>CTBa 
PO OT 15 /jeKaöpH 2008 r. N 954 "O 
BHecemiii iHMeHemiii B 
nepeiem, loitapoit, no/jjieacamiix 
o6H3aTejii,Hoii cepTn(I>iiKamiii, HB 
nepeAem, npo/jyKymı, no/jjieacameii 
/j eKJiapHpOBaHHH) COOTBeTCTBHH" 

Süt ürünleri Bazı süt ürünleri ile ilgili 
düzeltmeler 

Süt ve sütlü 
ürünler 

Başbakan V. 
Putin tarafından 

15 Aralık 2008 tarih ve 955 sayılı Süt ve sütlü ürünler yukarıdaki yasanın bazı 
hallerde 



imzalı hükümet karar 
namesi 

"federal yasanın uygulanması 
amaçlı umune alım kuralları dahil 
araştırma ve ölçümler'' ile ilgili 
"Süt ve sütlü ürünler teknik 
yönetmeliği hakkında" zeyilname 

nocTaHOBjieraie IIpaBiiTejii>CTBa 
PO OT 15 /jeKaöpH 2008 r. N 955 "06 
yTBepamemiii iipaitıı. i İİMeTO/JOB 
iiccjie/Mmamiii (iicnfciTamiii) H 
iHiviepemiii, B TOM HHCJie npaBHji 
OTöopa o6pa3iiOB, Heo6xo/iiiMi>ix 
/IJtH npiiMeiiemiH H iicnojmemiH 
Oe/iepajiBHoro 3aKOHa "TexHHiecKHii 
perjiaivieHT Ha MOJİOKO H MOJİoiHyio 
npo/ryKUHio" İİocymecTBjİemlH oijeHKii 
COOTBeTCTBIIH" 

süt ürünlerine 
uygulanabilirliğini saptamak 
için yapılacak numune alımları 
kuralları ve istisnaları 

Süt ve sütlü 
ürünler 

Başbakan V. Putin 
tarafından imzalı 
hükümet 
kararnamesi 

Denetime tabî tesislerde 
"Uygunluğu zorunlu olan süt ve 
sütlü ürünler [..]" listesi. (15 
Aralık 2008, 956 sayılı) 

CnncoK MOJiOKa n MOJIOIHOH 
npo/ryKUHii, no/jjieacamiix 
o6H3aTejii,HOMy no/jTBepaAemiio 
COOTBeTCTBIIH, npıi iiOMCineiinii no/i 

Süt ve sütlü ürünler Rusya Federasyonu Gümrük 
Hizmetleri ile ilgili konular 



TaMoacemifcie peauiMti, 
npe/jycMaTpiraaiomiie BO3MO:>KHOCTÎ> 
OTHyameHHH IIJIII iiclio. ii.joitaiiiisi B 
COOTBCTCTBHH C EK Ha3Ha*ieHiieM Ha 
TaMOJKeHHOH TeppHTOpHH 
POCCıIHCKOH Oe/jepamiii 

Süt ve sütlü 
ürünler 

Teknik 
Yönetmelikler 
ve Ölçüm 
Federal Dairesi 
Başkan 
Yönergesi 

31 Ekim 2008 tarih 3468 sayılı 
Federal Yönetmelikler ve Ölçüm 
Dairesi Başkanlığınca 
onaylanmış uygulanması isteğe 
bağlı milli süt ve sütlü ürünler 
standartları ve kurallar kodeks 
listesi. 

Yukarıdaki Süt ve Sütlü Ürünler Teknik 
Yömetmelik ile ilgili GOSTlar ve 
kurallar kodeks listesi, sayı 88-F3 ve 12 
Haziran 2008 tarihli (gönüllü beyan) 

Süt ve sütlü 
ürünler 

Süt ve sütlü 
ürünler* ile 
bağlantılı 
GOSTlar 
(* hepsi geçerlidir) 

GOST 37-91 "Tereyağ 
şartnamesi" 
GOST 7616-85 "Katı Peynirler 
şartnamesi" 
GOST 11041-88 "Rossiyski 
peynir şartnamesi" 
GOST 27568-87 "İhracat amaçlı 
katı peynir şartnamesi" 

Federal Yasa ile ilgili süt ve sütlü 
ürünlerde No 88-F3 sayılı yönetmelik 
kullanımı gönüllü beyana bağlıdır, 

GOSTlar, yasal olarak zorunlu 
hükümleri ve yükümlülükleri 
belirler. 
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GOST 30625-98 "Bebek gıdası 
sıvı ve sütlü ürünler genel 
şartnamaesi" 

GOST 30626-98 "Kuru süt 
ürünleri bebek formülü genel 
şartnamesi" 

GOST R 51331-99 "Süt 
ürünleri, yoğurt genel 
şartnamesi" 

GOST R 52054-2003 "Günlük 
inek sütü - hammadde 
şartnamesi" 

GOST R 52090-2003 "Sıvı süt 
ve sütlü içecekler şartnamesi" 

GOST R 52091-2003 "Sıvı 
krema şartnamesi" 

GOST R 52092-2003 "Ekşi 
krema şartnamesi" 

GOST R 52093-2003 "Kefir 
şartnamesi" 

GOST R 52094-2003 
"Ryazhenka şartnamesi" 

GOST R 52095-2003 
"Pıhtılaştırılmış ekşi süt 
şartnamesi" 



(böylece, gıda güvenlik ve 
teknik gereklilikler kalite 
yasaları ile bütünleştirilmiştir) 



GOST R 52096-2003 "Pelte 
şartnamesi" 

GOST R 52100-2003 "Yumuşak 
ve eritilmiş karışımlar genel 
şartnamesi" 

GOST R 52175-2003 "Sütlü 
dondurma ve plombir* 
şartnamesi" 

(*plombir kremadan yapılan 
özel dondurma türü olup RF ve 
eski sovyet cumhuriyetlerinde 
yaygındır) 

GOST R 52253-2004 "İnek 
sütünden tereyağ ve tereyağ 
kaymağı genel şartnamesi" 

GOST R 52685-2006 
"İşlenmiş peynirler genel 
şartnamesi" 

GOST R 52686-2006 "Peynirler 
için genel teknik şartname" 

GOST R 52687-2006 
'Bifidum bifidobacteria ile 
zenginleştirilmiş fermente süt 
ürün şartnamesi" 
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GOST R 52688-2006 
"Hayvansal süt ürünlerinin 
enzim ile pıhtılaştırılması 
şartnamesi" 

GOST R 52783-2007 "Okul 
öncesi ve okul çağı çocuklar 
için süt öğünü şartnamesi" 

GOST R 52790-2007 
"Sırlanmış lor genel şartnamesi" 

GOST R 52791-2007 
"Konserve süt, süt tozu 
şartnamesi" 

GOST R 52969-2008 "Süt 
tereyağı şartnamesi" 

GOST R 52970-2008 
"Tatlandırılmış süt tereyağı 
şartnamesi" 

GOST R 52971-2008 "işlenmiş 
tereyağı ve süt yağı şartnamesi" 

GOST R 52972-2008 "Orta 
sertlikte peynir şartnamesi" 

GOST R 52973-2208 "Kısrak 
sütü kullanan ürünler 
şartnamesi" 
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GOST R P 52975-2008 
"Kutulanmış veya kurutulmuş 
kısrak sütü şartnamesi". 

GOST R P 52974-2008 
"Kımız Şartnamesi". 

Süt ve sütlü 
ürünler 

Teknik 
Yönetmelikler ve 
Ölçüm Dairesi 
Başkanı'mn 
Açıklama yazısı 

Süt ve süt yağı içeren ürünler 
hakkında açıklama C:\Documents 
and Settinas\GUZIEL]\Des 

Süt ve süt yağı içeren ürünler ile ilgili 
belgeleme ve beyan, uygulama şartlan 
talimatı verilmiştir. 

Süt ve sütlü 
ürünler 

Rusya 
Federasyonu Sıhha 
Başhekimi 
karanamesi ile 
yayımlanmış Sıhhi 
Kurallar ve 
Standartlar 

SanPin 2.3.4.551-96 "Süt 
ve süt ürünleri üretimi hakkında 
sıhha yönetmelikleri". 
C:\Documents and Settinqs\GUZIEIJ\Des 

Her türlü süt ve sütlü ürünler işlem 
aşamalarının tümünü kapsar 

Süt tesisleri, süt ve sütlü ürünler 
tesislerindeki bölümler ve 
alanlar, teçhizat, personel, 
dezenfektasyon, kapsam ve 
mikrobiyolojik yöntemler, 
ambalajlama, sevkiyat, kendi 
kendine denetim, ve kalite 
kontrol ile ilgili ayrıntılı 
veterinerlik sıhhi gereksinimler 
verilmiştir(eklere bakınız) 



Süt ve sütlü Hayvansal 
ürünler Ürünlerin 

İşlenmesi ve 
Üretimi Dairesi 
başkanınca 
yürürlülüğe 
konulmuş 
talimatname (V. 
Sergejev) 

Margarin Rusya 
yağlan Federasyonu 

Sıhha Başhekimi 
talimatı ile 
yayınlanan Sıhha 
Kuralları 

Süt ve sütlü Rusya 
ürünler dahil Federasyonu 
bütün yiyecek Sıhha Başhekimi 
maddeleri talimatı ile 
için genel yayınlanan 

Sıhha Kurall an 

Süt ve sütlü RF Hıfz-ı-Sıhha 
ürünler dahil B aşhekimliğince 
bütün yayımlanmış 
yiyecek sıhha kuralları 
maddeleri ve standartları 
için genel 

Sütlü ürünler endüstrisine dahil 
Süt ve sütlü ürünler imalat 
tesislerinde yürütülecek 
mikrobiyolojik denetimler 
talimatnamesi (28 Aralık 1987) 

C:\Documents and 
Settings\GUZlEJ_l\Des 

Margarin üreten 
tesisler için sıhha 
talimatları (1971) 

C:\Documents and 
Settings\GUZİELI\Des 

SanPin 2.3.2. 1293—03 
"Yiyeceklerde kullanılacak katkı 
maddeleri hakkında sıhha 
gerklilikleri" (18 Nisan 2003) 

SanPin 2.3.2.1078-01 " 
Yiyecek maddelerinde 
Güvenlik ve Besin 
Değerleri hakkında hijyen 
gereklilikleri ve 
zeyilnameleri (14 Kasım 
2001) 



Süt ve sütlü ürünler, dondurma hariç 

Bazı hükümler 'sovyet 
niteliğindedir'. Yüksek 
kaliteli besin ve süt 
endüstrisinde 
sürüdürülebilinir 
mikrobiyolojik denetim ile 
ilgilidir. 

Kurallar ayrıntılı olarak .margarin üreten 
tesislerin süreçleri, teçhizatın kullanımı ve 
bakımı ile ilgili sıhhi gereklilikleri 
vermektedir. 

Mevcut sıhhi kurallar genel hijyen ve gıda 
katkı maddeleri, üretim aşamaları ve ithal 
gıdalar ile sıhhi ve epidimiyolojik 
melemeler, resmi tesciller hakkındaki 
zorunlulukları belirlemektedir. 

Gıda güvenlik gereksinimleri ve 
her türlü yiyecek maddelerinin 
besin değerleri 

Gıda katkı maddeleri ile ilgili 
olarak bütün yiyeceklere 
uygulanır. 

Bütün yiyeceklere 
uygulanır 

9 



Tereyağlı 
ürünler 

Federal Yasa 11 Haziran 2008 tarih ve 90-F3 
sayılı Tereyağlı ürünler teknik 
yönetmeliği hakkında Federal 
Yasa 
Oe/jepajitcHBiii3aKOHOT24 HÎOHH 
2008 r. N 90-03 "TexHHiecKHn 
peıjiaivieHT Ha iviacjioauipoByio 
npo/jyKHino", npHHHT 
Tocy/iapcTBeHHOH flyMoft 11 HIOHH 
2008 rom 0/io6peH CoBeTOM 
Oe/jepaunH 18 HÎOHH 2008 ro/ja 

" B 
C:\Documenis and Settinas\GUZlELI\Des 

Teknik Yönetmelik hedefleri: 
1) Rusya Federasyonu' nda dağıtımı 
yapılacak tereyağlı ürünler; 
2) İmalat süreçleri, depolama, ve 
sevkiyat 

Federal Yasa şunları belirler: 
1) Teknik yönetmelik 
hedeflerine yönelik güvenlik 
gereksinimleri; 
2) Bu Federal Yasanın 
uygulanabilmesi için teknik 
yönetmelik hedeflerini 
belirleme kuralları; 
3) Hedeflerin uygunluğunu 
tayin ve tespit, sürelerin 
belirlenmesi kurallar ve 
formlar; 
4) Ambalajlama ve etiketleme 
yükümlülükleri. 

Tereyağlı ürünleri ilgilendiren 
tanımlamalar belirtilmiştir. 

Tereyağlı 
ürünler 

Başbakan V. Putin 
tarafından 
imzalanmış 
hükümet 
kararnamesi 

27 Aralık 2008 tarihli 1037 sayılı 
'araştırmalar ve numuneler ile 
ilgili kurallar' hükümet 
kararnamesi 

Tereyağlı ürünler Kurallar ile yöntemlerin 
onayıdır. 



C:\Documents and 

Setti ngs\G UZ IELI\Des 

Tereyağlı 
ürünler 

Başbakan Y. Putin 27 Aralık 2008 

sayı 1038 
"Zorunlu uygunluk belgesine tabi 
ürünler kuralları ve uygunluk 
beyanı zorunlu ürünler listesi 
zeyilnamesi" 

nocTaHOBj ieraie 
OT 27 /jeKaöpH 2008 r. n 1038 
o miccciinii iHMCiiciinii 
B nepeAem, loitapoit, no/jjieacamüx 
o6H3aTejii,Hoii 
cepTHAHKauHH, H B nepe«ieHi> 
npo/iyKmrn, no/jjieAameii 
/j eKj iapiipoB amiio COOTBCTCTBİÎH 

Tereyağlı ürünler (margarin, 
yemeklik yağlar, şekerleme ve unlu 
) 

Düzeltmeler 

Tereyağlı Teknik 
Yönetmelikler ve 

Gönüllü uygulamalar ile ilgili GOSTlar ve kurallar kodeksi 

(gönüllü beyan) 

GOST 1128-75 "Rafine 
pamuk yağı şartnamesi", 

GOST 6824-96 "Distile 

11 



nepeiem, iiaunoiia. ii.in.ix 
CTaH/japTOB H (HJÏH) CBO/JOB upaiui. 1, B 
pe3yjibTaTe npiiMeHemin KOToptix 
Ha flOópOB OJLLHOH OCHOBe 
oóecneiHBaeTCH coGjiHwemie 
TpeóoBaHHii TexHHiecKoro 
perjiaivieHTa «0 TpeöoBamiHx K 
MacjioJKHpoBoü npo/iyKıniii» 



gliserin genel 
şartnamesi, 
yürürlükte 

GOST 7825-96 "Soy-fasulye 
yağ şartnamesi", yürürlükte 

GOST 7981-68 "Fıstık yağı 
şartnamesi", yürürlükte 

GOST 8807-94 "Hardal yağı 
şartnamesi", yürürlükte 

GOST 8808-2000 "Mısır yağı. 
şartnamesi", yürürlükte 

GOST 8988-2002 "Kanola 
(kozla) tohumu yağ 
şartnamesi", yürürlükte 

GOST 8989-73 "Kenevir 
tohumu yağ. şartnamesi", 
yürürlükte 

GOST 8990-59 "Susam yağı 
Teknüc Şartnamesi', yürürlükte 

GOST 10766-64 "hindistan 
cevizi yağ şartnamesi", valid 

GOST 14083-68 " Ayçiçeği 
tohumu yağı ihracat 
şartnamesi", yürürlükte 

GOST 28414-89 "yemeklik, 
şekerleme, unlu mamül yağları 
genel şartnamesi', yürürlükte 
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| GOST 28931-91 "Kakoayağ 
I ikameleri şartnamesi", 

yürürlükte 

GOST 30004.1-93 "Mayonez 
Genel şartnamesi", yürürlükte 

GOST 30306-95 "Meyve 
çekirdeği ve badem yağı 
şartnamesi", yürülükte 

GOST 52178-2003 
"Margarinler genel 
şartnamesi", yürürlükte 

GOST 52465-2005 "Ayçiçeği 
yağı şartnamesi", yürürlükte 

GOST 18848-73 "Sebze 
yağlan, kalite endeksi, 
tanımlar ve koşullar", 
yürürlükte 

GOST 19708-74 "Sebze 
yağlan, yağlar ve yağlı 
asitlerin İşlenmesi-
hidrojenizasyon tanımları ve 
koşulları", yürürlükte 

GOST 21314-75 "Sebze 
yağları imalat tanımlan ve 
koşullan', yürürlükte 

13 





GOST 51000.4-96 " Rusya 
Federasyonu Akreditasyon 
sisteminin standartlaştırılması 
için Rusya Federasyonu 
içindeki test laboratuarlarının 
acreditasyonu ile ilgili genel 
yükümlülükler", yürürlükte 

GOST 51000.6-96 " Rusya 
Federasyonu Akreditasyon 
sisteminin standartlaştırılması 
için Rusya Federasyonu 
içindeki belgeleme 
kurumlarının acreditasyonu ile 
ilgili genel yükümlülükler", 
yürürlükte 

GOST ISO/MEK 65-2000 
"Ürün belgeleme sistemleri 
işleten kurumlar ile ilgili genel 
yükümlülükler", yürürlükte 

GOST ISO/MEK 17025-2006 
"Test ve Kalibrasyon 
Laboratuarlarının Yetkinlikleri 
ile ilgili genel 
yükümlülükler'', yürürlükte 

GOST ISO/MEK 62-2000 
"Kalite sistemleri 
değerlendirme ve belgeleme 
ile ilgili kurumlar için genel 
yükümlülükler", yürürlükte 





Tereyağlı 
ürünler 

Başbakan V. Putin 
tarafından 
imzalanmış 
hükümet 
kararnamesi 

27 Aralık 2008 tarih, 2008-p 
sayılı milli standartlar, kurallar ve 
araştırma yöntemleri, numune 
alım ve ölçüm, ve Federal Yasa 
uygulması' hakkında liste 

C:\Documents and Settinas\GUZIELI\Des 

Yasa uygulaması için araştırma, numune 
alma ve ölçme amaçlı milli standartlar 
ve kurallar listesi 

Sözü edilen listeye 63 GOST 
dahil edilmiştir. 


