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Bilgi Notu: Japonya'ya ihracatı yasak ve serbest olan ürünlerimize ait liste  

 

Japonya'ya meyve ve sebze ithalatı bitki karantinası kurallarına tabi olup, her bir meyve veya 

sebze çeşidinin ithalatı ilgili karantina kuralları çerçevesinde, önce ülke düzeyinde söz konusu 

ürünün bir ülkeden ithalatının serbest bırakılması için resmi makamlar nezdinde ülke olarak 

yapılması gereken işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. Her bir ürün için söz konusu 

işlemler 10 adımda gerçekleşmekte ve genellikle çeşitli testler, yerinde incelemler, yazışmalar, 

toplantı ve izahnamelerle bir kaç yıldan uzun sürebilmektedir. 

 

İthalatı Bitki Karantinası ve Serbest Kalma Prosedürüne Tabi Meyveler 

 

Ülkemizden özellikle taze meyve ithalatı konusunda, Akdeniz Sineği, Elma İçkurdu ve elma 

armut gibi taze meyveler için söz konusu olan Erwinia Amylovora  hastalıkları konusunda 

kurallar uygulanmaktadır. Kuru ve dondurulmuş meyveler için bu uygulamlar söz konusu 

olmamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu hastalık ve zararlılar dolayısıyla karantinaya tabi 

olan başlıca ürünlerimiz şunlardır: 

 

 Akdeniz Sineği nedeniyle: 

 - Greyfurt, Limon (ülkemizce yasakları kaldırılmış ve halihazırad japonyaya 

ihracatımız mevcuttur 
-Portakal ve diğer narenciye türleri 

- Kiraz (Akdeniz sineği ve elma kurdu zararlısı nedeni ile yasaklı konuımda 

bulunmaktadır. Her iki zararlının yok edilmesine yönelik çalışmalar 

sürüdürülmektedir. ) 

- Nar 

 - Kavun 

 - Avokado 

 - İncir 

 - Mango 

 - Zeytin 

 - Trabzon hurması 

 - Kaju cevizi 

 - Papaya 

 - Üzüm 

 - Kivi 

  

 

 Elma Kurdu nedeniyle 

 - Kaysı 

 - Kiraz 

 - Erik 

 - Şeftali 

 - Elma 

 - Ceviz 

 
 Erwinia Amylovora 
 - Armut 
 - Elma 
 - Ayva 
 - Çin Ayvası 
 - Yeni dünya 



 

Bu sayılanların dışında kalanların ithalatında herhangi bir ilave prosedür yoktur. 

 

 

 

Taze Sebze İthalatında Durum 

 

Japonya'ya sebze ithalatı, meyve ithalatına göre daha libere olup, aşağıdaki durumlar söz 

konusudur. 

 

 İthalatı Serbest Olan Sebzeler 

 - Havuç (toprağın altındaki kısım) 

 - Soğan (toprağın altındaki kısım) 

 - Kuşkonmaz (toprağın üstündeki kısım) 

 - Soğan (toprağın altındaki ve üstündeki kısım) 

  - Marul (toprağın üstündeki kısım) 

 - Çin Lahanası (toprağın üstündeki kısım) 

 - Kabak (toprağın üzerindeki meyve kısmı) 

 - Turp (toprağın altındaki kök kısmı) 

 - Burdock (toprağın altındaki kök kısım) 

 - Sarımsak (toprağın altındaki kök kısım) 

 - Tatlı patates (toprağın altındaki kısım) 

 

 İthalatı yasak ve Bitki Karantinası İznine Tabi Sebzeler (ilgili ürünler bazı 

virüslerin varlığından dolayı yasaklı konumda olup bu ürünlerin Japonyaya ihracatı 

imkansız derecede zordur. 

 - Lahana (Kolorado patates böceği nedeniyle) 

 - Biber, paprika (Tabakobe ve mikrop nedeniyle) 

 - Patlıcan (Tabakobe ve mikrop nedeniyle) 

 - Domates(Tabakobe ve mikrop nedeniyle) 

 - Patates (Globodera rostochıensıs ve potato wart nedeniyle)  

 

Vergiler 

 

 Japonya'da tarım ürünleri üzerinde çok yüksek koruma oranları bulunmakta olup, 

vergi oranları ve eş etkili yüklere ilişkin bilgilere Japonya Maliye Bakanlığı internet 

sayfasından (http://www.mof.go.jp/english/customs_tariff/index.html) ulaşılabilmektedir. 
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