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            Malumları olduğu üzere, tarımsal ürünlerin Güney Kore’ye ithalatında Pestisit Kalıntı 

Limitleri (Maximum Residue Limit - MRL) üzerinden değerlendirme yapılmakta ve limitlerin 

üzerinde değerlere sahip olan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmemektedir. 

  

            Ülkeye girişi söz konusu üründe herhangi bir kayıtlı limit yok ise, sırasıyla Codex 

Standartına, benzer tarımsal ürünlerdeki en düşük MRL’ye ve en son olarak kalıntı bulunanlar 

arasındaki en düşük MRL değerine bakılmaktadır. 

  

            Diğer taraftan, Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı (MFDS) kimyasal 

maddelere karşı kontrolü güçlendirmek amacıyla yeni bir MRL düzenlemesine gitme kararı 

almıştır. Söz konusu düzenleme ile, adı geçen Bakanlıkça Positive List System (PLS) adlı bir 

sistem hayat geçirilecektir. 

  

            Bahsekonu sisteme göre, PLS olarak tanımlanan kayıtta mevcut veya yurt dışında 

kullanılmaya uygun görülerek onay alınmış kimyasal maddeler (Import Tolerance) dışındaki 

tüm kimyasal maddeler için kalıntı değerlerinin 0.01mg/kg’dan az olması şartı aranacaktır. 

  

            Zirai kalıntılar için uygulama ilk olarak kabuklu yemiş ve tropikal meyvelerde 31 

Aralık 2016 tarihinde başlayacak ve uygulama tüm ürünler için 2018 yılının Aralık ayında 

hayata geçirilecektir. 

  

            Bahsekonu uygulama canlı hayvan ve hayvansal ürünlerdeki veterinerlik ilaçlarına 

ilişkin olarak 2018 yılı Ocak ayından itibaren uygulamaya koyulacaktır. 

  

            Diğer taraftan, 4 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan ve bir örneği ilişikte 

sunulan “İthalat Edilecek Ürünlerin Güvenliğinin İdaresi” adlı yeni yasa ile tarımsal ürünlerin 

ithalatında bir dizi değişiklik yapılacaktır. 

  

            Bahsekonu yasaya göre, ithalat öncesinde bir web sitesi üzerinden yabancı firma kaydı 

yapılması şartı aranacaktır. Sözkonusu kayıt işlemi, ithalatçı ya da ihracatçı tarafından bir 

kereye mahsus yapılacak ve yapılan kayıt 2 sene boyunca geçerli olacaktır. 

  

            Kayıt için istenecek bilgilerin firma ismi, konumu, işletme tipi ve ithal/ihraç 

edilecek tarımsal ürünlerinin kategorisi şeklinde olması beklenmektedir.  

  

            Yeni yasa ile ayrıca, yabancı firmalara “Good Importer” statüsü getirilmektedir. 

“Good Importer” statüsü için başvuruda bulunan firmalar yerinde inceleme dahil bazı testlere 

tabi tutulacaktır. Bu testler sonucunda “Good Importer” unvanını kazanan firmalar ithalat 
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sırasında bazı kontrollerden muaf tutulacak ve bu firmalar için ithalat süreçleri kısalacaktır. 

“Good Importer” listesi 3 yılda bir yenilenecektir. 

  

            Firmaların kayıt olacakları sistem faal hale geldiğinde, bahsekonu sisteme ilişkin 

bilgiler Müşavirliğimizce Güney Kore tarafından temin edilerek Genel Müdürlüklerine 

iletilecektir. 

  

            Diğer taraftan, Güney Kore’de kalıntı ve veterinerlik ilaçları uygulamalarına ilişkin 

detaylı bilgilere http://www.foodnara.go.kr/residue/main.do web sitesinden 

ulaşılabilmektedir. 

  

            Bilgileri ve keyfiyetin ihracatçı firmalarımıza duyurulması hususunda gereğini 

müsaadelerine arz ederim. 

 

  

 
 

  Muhammet Alper ATİLLA 

Ticaret Müşavir Yardımcısı 

 

 
 
 

EK:    

 Yasa Örneği 
 

DAĞITIM: 

Gereği: 

 Ekonomi Bakanlığına 

(İhracat Genel Müdürlüğü) 
 

Bilgi: 

 Ekonomi Bakanlığına 

(İthalat Genel Müdürlüğü) 

 Ekonomi Bakanlığına 

(Anlaşmalar Genel Müdürlüğü) 

 Ekonomi Bakanlığına 

(Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel 

Müdürlüğü) 
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