
Uluslararası kanun: 

 

1. Karasal hayvanlara yönelik Uluslararası Hayvan Sağlığı Kanunu; 

2. Deniz hayvanlarına yönelik Uluslararası Hayvan Sağlığı Kanunu; 

3. Alimentarius Kanununu (Gıda ürünlerinin ithalatı ve ihracatına yönelik denetim ve sertifikasyon 

sistemlerinin hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesiyle ilgili Yönetmelik CAC/GL 26-

1997, Hayvancılık ürünlerinin üretimi CAC/RSP 58-2005 – et, CAC/RSP 57-2004 – süt, balık ve 

balık ürünleriyle ilgili norm ve kuralları CAC/RCP 52-2003, REV.2-2005); 

Gümrük Birliği Kanunları: 

 

4. 18.06.2010 tarihli ve 317 nolu Gümrük Birliği kararıyla onaylanan veterinerlik kontrolü (deneti-

mi) gerektiren ürünlere yönelik istenen Tek veterinerlik (veterinerlik-sağlık) kuralları  

5. – 28.05.2010 tarihli ve 299 nolu Gümrük Birliği kararıyla onaylanan sağlık-epidemiyolojik 

denetim (kontrol) gerektiren ürünlerle ilgili tek genel sağlık-epidemiyolojik ve hijyen şartları    

 

Gümrük Birliği Kuralları: 

 
6. ТР ТС 005/2011 «Ambalaj güvenliğiyle ilgili». 

7. ТР ТС 021/2011 «Gıda ürünlerinin güvenliğiyle ilgili». 

8. ТР ТС 022/2011 « İşaretlemesi açısından gıda ürünleri». 

9. ТР ТС 033/2013 «Süt ve süt ürünlerinin güvenliği ile ilgili». 

10. ТР ТС 034/2013 «Et ve et ürünlerinin güvenliği ile ilgili». 

 

Rusya Federasyonu Kanunları  

(Süt ve süt ürünlerinin üretimi esnasında): 

 

 

1. Veterinerlik Kanunu 14 Mayıs 1993 tarihli ve 4979-1 nolu Kanun (sonraki değişiklikler dahil)  

2. 02.01.2000 tarihli ve 29-FZ nolu Gıda ürünlerinin kalitesi ve güvenliğiyle ilgili Federal Kanun; 

 3. Yağ ürünleriyle ilgili Teknik Kurallarla ilgili 90-FZ nolu ve 24.06.2008 tarihli Federal kanun; 

 4. Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyetinin tek veterinerlik-sağlık kurallarına uygunluğu 

açısından süt işleme işletmelerinin denetiminin yapılmasıyla ilgili kurallara yönelik Metodik 

talimatlar (Rusya Tarım İşletmeleri Denetim idaresi Başkanı S.A.Dankvert ile Belarus 

Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Sanayisi Bakanlığı Bakan yardımcısı M.G. Savelyev tarafından 

onaylanmıştır 22.09.2009 y.). 

5. Süt sanayisi işletmelerinde süt ve süt ürünlerinde mikrobiyolojik ve kimyasal maddelerin içeri-

ğiyle ilgili denetim kuralları ve sıklığıyla ilgili Yönetmelik  (RF Tarım Bakanlığı tarafından 

onaylanmıştır 29.12.1995) 

 

Hayvansal ürünlerin üretimi ile ilgili: 

 

1. Veterinerlik Kanunu 14 Mayıs 1993 tarihli ve 4979-1 nolu Kanun (sonraki değişiklikler dahil)  

2. 02.01.2000 tarihli ve 29-FZ nolu Gıda ürünlerinin kalitesi ve güvenliğiyle ilgili Federal Kanun; 

3. SSCB Sağlık Bakanlığının Sağlık ve Epidemiyoloji Müdürlüğünün kararıyla onaylanan 27 Ara-

lık 1983 tarihli Tarım Bakanlığı Veterinerlik Genel Müdürlüğünün Kesimlik Hayvanların veteri-

nerlik denetimleri ve et ve et ürünlerinin veterinerlik-sağlık ekspertizi ile ilgili Kurallar  

 4. Hayvanların trichinosis hastalığının laboratuvar tanısıyla ilgili metodik talimatlar (№ 13-7-

2/1428 nolu ve 28 Ekim 1998 tarihli Rusya Federasyonu Tarım ve Gıda Bakanlığı; 

 5. Etin veterinerlik açısından mühürlenmesiyle ilgili Talimatlar (28.04.1994 tarihli Rusya 

Federasyonu Tarım ve Gıda Bakanlığı tarafından onaylanmıştır); 

 6. Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyetinin tek veterinerlik-sağlık kurallarına kesim ve et 

işleme işletmelerinin uyguluğuna dair denetimlerin yapılmasıyla ilgili metodik talimatlar (Rusya 

Tarım İşletmeleri Denetim idaresi Başkanı S.A.Dankvert ile Belarus Cumhuriyeti Tarım ve Gıda 

Sanayisi Bakanlığı Bakan yardımcısı M.G. Savelyev tarafından onaylanmıştır 22.09.2009 y); 
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Hayvansal ürünlerin üretimi durumunda (kanatlı hayvan eti): 

 

 7.« 25 Aralık 1986 tarihli SSCB Devlet Tarım İdaresinin kararı ve 6 mart 1987 tarihli  Sağlık 

Bakanlığı kararıyla onaylanan kanatlı hayvanların işlenmesi ve yumurta üretimi işletmeleri 

(çiftlikleri) ile ilgili Sağlık ve veterinerlik Kuralları. 

 8. 9 nolu ve 2 haziran 2008 tarihli Rusya Federasyonu Baş Sağlık Uzmanı Kararı “Kanatlı hayvan 

etlerinin Üretimi ve alım satımı”. 

 10. Kanatlı hayvan işlemesi alanında faaliyet gösteren işletmelerin veterinerlik denetimi (kontrolü) 

ile ilgili uygulanan Veterinerlik-Sağlık Kuralları (16 Mayıs 2002 tarihli Rusya Federasyonu Baş 

veteriner Doktoru tarafından onaylanmıştır); 

 11. “Hayvanlar ve İnsanlar için ortak sayılan bulaşıcı hastalıklarla savaş ve profilaktik kurallar. 

Salmonellez” ile ilgili Sağlık ve Veterinerlik Kuralları (11 nolu ve 31 Mayıs 1996 tarihli Rusya 

Federasyonu Baş Veteriner Doktoru Yardımcısının kararı ve 18 haziran 1996 tarihli ve 23 nolu 

Rusya Federasyonu Baş Devlet Veteriner Müfettişi kararıyla onaylanmıştır); 

 12. Et, kuş ve bunların işlenmesi sonucunda elde edilen ürünlerde mikrobiyolojik ve kimyasal 

maddelerin içeriğinin kontrol kuralları ve sıklığıyla ilgili Yönetmelik (27 haziran 2000 tarihli 

Rusya Tarım Sanayisi Bakanlığı tarafından onaylanmıştır); 

 

Balık ve deniz su ürünlerinin üretimi esnasında: 

 

 1.«Balık ve omurgasız deniz mahsullerinden elde edilen gıda ürünlerinin üretiminin sağlık-

mikrobiyolojik kontrolüyle ilgili Talimat”  

 2.« Balık ve omurgasız deniz mahsullerinden elde edilen gıda ürünlerinin üretiminin sağlık-

mikrobiyolojik kontrolüyle ilgili Talimat. SSCB Sağlık Bakanlığı tarafından № 5319-91 no ile 

22.02.1991 tarihinde ve SSCB Balıkçılık Bakanlığı tarafından 18.11.1990 tarihinde onaylanmıştır.  

3.«SanPin Sağlık Kuralları ve Normları 2.3.4.050-96 «Balık ürünlerinin üretimi ve satışı» (Rusya 

Federasyonu Sağlık Epidemiyoloji Denetim Müdürlüğünün 6 nolu ve 11 mart 1996 tarihli kararıy-

la onaylanmıştır)». 

 4. Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyetinin tek veterinerlik-sağlık kurallarına balık işleme 

işletmelerinin uyguluğuna dair denetimlerin yapılmasıyla ilgili metodik talimatlar (Rusya Tarım 

İşletmeleri Denetim idaresi Başkanı S.A.Dankvert ile Belarus Cumhuriyeti Tarım ve Gıda 

Sanayisi Bakanlığı Bakan yardımcısı M.G. Savelyev tarafından onaylanmıştır 22.09.2009 y. 

 

Tesislerle ilgili genel şartlar, su: 

 

 1. SanPin 2.3.2.1078-01. Gıda hammaddeleri ve gıda ürünleri. Gıda ürünlerinin gıda değerleri ve 

güvenliğiyle ilgili sağlık şartları. Sağlık ve Epidemiyoloji kuralları ve normatifleri (Rusya 

Federasyonu Baş Devlet Veteriner doktoru tarafından onaylanmıştır .06.11.2001); 

 2. SanPin 2.2.1/2.1.1.1200-03 «İşletme, yapı ve diğer tesislerin sağlık koruma bölgeleri ve sağlıkla 

ilgili sınıflandırma» (Rusya Federasyonu Baş devlet Sağlık Hekiminin 74 nolu ve 25 Eylül 2007 

tarihli kararı); 

 3. SanPin 2.1.4.1074-01 «İçme suyu. İçme suyu merkezi tesisat sistemindeki suyun kalitesiyle 

ilgili Sağlık şartları. Kalite kontrolü» (Rusya Federasyonu Baş devlet Sağlık Hekiminin 24 nolu ve 

26.09.2001 tarihli kararı  ile onaylanmıştır, redaksiyon  25.02.2010, değişiklikler  28.06.2010); 

 4. SanPin 2.1.4.1175-02 «Merkezi olmayan içme suyu tesisatındaki suyun kalitesiyle ilgili sağlık 

koşulları. Kaynakların sağlık açısından korunması» (25.11.2002 tarihli ve  №40 nolu Rusya 

Federasyonu Baş devlet sağlık hekiminin kararıyla onaylanmıştır); 

 

SATANDARTLAR 

GOST Р ISO 22000—2007 (ISO 22000:2005) Gıda ürünlerinin güvenlik kontrol sistemi. Gıda 

ürünlerinin üretimine katılan işletmelerle ilgili şartlar.  

GOST Р 54762-2011 (ISO/TS 22002-1:2009) Gıda ürünlerinin güvenliğiyle ilgili ön şartlara yönelik 

program. Bölüm 1. Gıda ürünlerinin üretimi. 
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GOST Р ISO/ТУ 22004—2008 (ISO 22004:2005) Gıda ürünlerinin güvenlik kontrol sistemi. 

Uygulanmasıyla ilgili kurallar ISO 22000:2005.  

GOST Р ISO 22005—2009 (ISO/TS 22005:2007) Gıda ürünleri ve yemlerin üretim zincirinin 

denetleme imkanları. Sistemin projelendirilmesi ve uygulanmasıyla ilgili genel prensipleri ve 

şartlar. 

ISO/TS 22002-3:2011 Gıda ürünlerinin güvenliğiyle ilgili zorunlu şartlara yönelik programlar. Bölüm 

3. Tarımsal bitkilerin üretimi. 

GOST Р 51705.1 – 2001 Kalite sistemi. HACCP prensiplerine dayanarak gıda ürünlerinin kalite 

yönetimi. Genel şartlar. 

GOST Р ISO 9000—2008 (ISO 9000:2005) Kalite yönetim sistemi. Esas Kurallar ve sözlük. 

GOST Р ISO 9001—2011 (ISO 9001:2008) Kalite yönetim sistemi. Şartlar.  

GOST Р ISO 10012-2008 (ISO 10012:2003) Şirket idaresi. Ölçümlerle ilgili yönetim sistemi. Ölçüm 

aşamaları ve ölçüm donanımlarıyla ilgili şartlar. 

GOST Р ISO/ТО 10013-2007 (ISO/TR 10013:2001) Şirket idaresi. Kalite yönetim sistemi 

dokümanlarının hazırlanmasıyla ilgili Yönetmelik. 

GOST Р ISO 10015-2007 (ISO 10015:1999) Şirket idaresi. Eğitimle ilgili idari talimatlar.  

GOST ISO/МЭК 17025-2009 (ISO/IEC 17025:2005) Test ve ayarlama laboratuvarlarının yetkilerine 

yönelik genel şartlar. 

ISO 19011:2011 Kalite sisteminin denetim Yönetmeliği. 

Codex Alimentarius (Gıda Kanunu) 

CAC/RCR 1 – 1969 (Yeni redaksiyon 4 – 2003) Çalışma tecrübelerini belirleyen önerilen Uluslararası 

Kanun. Gıda ürünlerinin sağlığıyla ilgili genel prensipler. 

CAC/GL 20 – 1995 Gıda ürünlerinin ithalatı ve ihracatı ile ilgili kontrol ve sertifikasyon prensipleri. 

CAC/GL 25 – 1997 İthal edilen gıda ürünlerinin defolu olarak kabul edilmesiyle ilgili ülkeler arasında 

bilgi alış verişiyle ilgili metodik talimatlar. 

CAC/GL 26 – 1997 Gıda ürünlerinin ithalatı ve ihracatıyla ilgili kontrol ve sertifikasyon sistemlerinin 

yapısı, değerlendirilmesi ve akreditasyonuyla ilgili metodik talimatlar. 

CAC/GL 27 – 1997 İthalat ve ihracat esnasında gıda ürünlerinin kontrolü alanında faaliyet gösteren 

test laboratuvarlarının yetkilerinin değerlendirilmesiyle ilgili İdari Prensipler. 

CAC/GL 30 – 1999 Mikrobiyolojik risklerin değerlendirilmesinin yapılmasıyla ilgili esas prensipler 

ve metodik talimatlar.  

CAC/GL 47 – 2003 Gıda ürünlerinin kontrol sistemiyle ilgili metodik talimatlar. 

CAC/GL 50 – 2004 Seçmeli kontrolle ilgili genel idari prensipler. 

 

 

 

 

 

Hayvansal ürünlerin ve balıkçılık ve su ürünlerinin üretimi esnasında öngörülen 

veterinerlik sağlık kurallarını belirleyen Gümrük Birliği ve Rusya Federasyonu 

doküman listesi aşağıdaki elektronik adreslerde bulunmaktadır: 

1.(http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/default.aspx?ddb=%D0%9A%D0%A2%D0

%A1%3b%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%

B2%D0%B5%D1%82+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1%3

b&qt=Equal&pt=tree&search=1&page=1&ismain=1&hd=1);  

2.(http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/default.aspx?ddb=%D0%9A%D0%A2%D0

%A1%3b%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2

%D0%B5%D1%82+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1%3b&qt=

Equal&pt=tree&search=1&page=1&ismain=1&hd=1);  

 

http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/default.aspx?ddb=%D0%9A%D0%A2%D0%A1%3b%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1%3b&qt=Equal&pt=tree&search=1&page=1&ismain=1&hd=1
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/default.aspx?ddb=%D0%9A%D0%A2%D0%A1%3b%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1%3b&qt=Equal&pt=tree&search=1&page=1&ismain=1&hd=1
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/default.aspx?ddb=%D0%9A%D0%A2%D0%A1%3b%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1%3b&qt=Equal&pt=tree&search=1&page=1&ismain=1&hd=1
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/default.aspx?ddb=%D0%9A%D0%A2%D0%A1%3b%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1%3b&qt=Equal&pt=tree&search=1&page=1&ismain=1&hd=1
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/default.aspx?ddb=%D0%9A%D0%A2%D0%A1%3b%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1%3b&qt=Equal&pt=tree&search=1&page=1&ismain=1&hd=1
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/default.aspx?ddb=%D0%9A%D0%A2%D0%A1%3b%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1%3b&qt=Equal&pt=tree&search=1&page=1&ismain=1&hd=1
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/default.aspx?ddb=%D0%9A%D0%A2%D0%A1%3b%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1%3b&qt=Equal&pt=tree&search=1&page=1&ismain=1&hd=1
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/default.aspx?ddb=%D0%9A%D0%A2%D0%A1%3b%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1%3b&qt=Equal&pt=tree&search=1&page=1&ismain=1&hd=1


3.(http://www.customs-

union.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8

B/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BA%D1%82%D1%81-%D0%BE%D1%82-7-

%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2011%D0%B3-%E2%84%96-607-

%D0%BE); 

 

Söz konusu dokümanların Rusça versiyonlarını Rusya Tarım Sanayisi Denetim idaresinin resmi 

sitesinden http://fsvps.ru/fsvps/importExport/tsouz/docs.html  ve Avrasya Ekonomi Komisyonu site-

sinden ulaşabilirsiniz http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx. 

Gümrük Birliği kanununun İngilizce versiyonunu aşağıda belirtilen e posta adresinden Avrupa 

Birliği Komisyonu sitesinden ulaşabilirsiniz: 

http://ec.europa.eu/food/international/trade/sps_requirements_en.htm 

 

–  Gümrük Birliği Veterinerlik Kuralları 

(http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/default.aspx?ddb=%D0%9A%D0%A2%D0%A1

%3b%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0

%B5%D1%82+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1%3b&qt=Equa

l&pt=tree&search=1&page=1&ismain=1&hd=1);  

– Gümrük Birliği sağlık Kuralları 

(http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/default.aspx?ddb=%D0%9A%D0%A2%D0%A1

%3b%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0

%B5%D1%82+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1%3b&qt=Equa

l&pt=tree&search=1&page=1&ismain=1&hd=1);  

–  SanPin 2.3.4.050-96 Balık Ürünlerinin üretimi ve satışı 

http://ec.europa.eu/food/international/trade/docs/allfood_sanpin_23405096_en.pdf; 

– SanPin 2.3.2.1078-01 Food raw material and foodstuff - Hygienic requirements for safety and 

nutrition value of foodstuff http://ec.europa.eu/food/international/trade/docs/SanPin2.3.2-1078-

01_consolidated_en.pdf. 

 

http://www.customs-union.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D1%81-%D0%BE%D1%82-7-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2011%D0%B3-%E2%84%96-607-%D0%BE
http://www.customs-union.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D1%81-%D0%BE%D1%82-7-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2011%D0%B3-%E2%84%96-607-%D0%BE
http://www.customs-union.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D1%81-%D0%BE%D1%82-7-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2011%D0%B3-%E2%84%96-607-%D0%BE
http://www.customs-union.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D1%81-%D0%BE%D1%82-7-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2011%D0%B3-%E2%84%96-607-%D0%BE
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