
 

  

 

 

 

 

                 BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 

 

 

 

Bu form; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yapılan kontrole tâbi 

kimyasal madde ithalat/ihracat başvurularının değerlendirilebilmesi için ilgili mevzuat gereği 

yapılması gereken sicil sorgulama işlemlerine dair bilgilendirme içermektedir. 

 

12.06.1933 tarih ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun 

(4208 sayılı maddesi), Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Dair 1988 Birleşmiş 

Milletler Sözleşmesi ve ulusal mevzuatımız (Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında 

Yönetmelik) hükümleri gereğince uyuşturucu ve psikotrop madde imalinde kullanılan veya 

kullanılma potansiyeli bulunan kimyasal maddeler ile prekürsörlerin ulusal ve uluslararası 

ticaretlerinin kontrolü amacıyla, ülkemizden transit sevkiyatları ile serbest bölgelere giriş ve 

çıkışları da dâhil olmak üzere ithalat ve ihracatı, alımı, satımı, yurtiçi dağıtımları, stok 

durumları ile tüketimine kadar olan tüm sürecin ilgili mevzuat doğrultusunda değerlendirilmesi 

ve ilgili işlemlerin yürütülmesi, Kurumumuzca yapılmaktadır. 

 

 16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kontrole Tâbi Kimyasal 

Maddeler Hakkında Yönetmelik”’in 9 uncu maddesi, “Kaçakçılık ve/veya yasadışı uyuşturucu 

trafiğine ilişkin herhangi bir suçtan sabıkası bulunan gerçek kişiler ile bunların kurucusu, 

yöneticisi ya da ortağı bulunduğu tüzel kişilere ithalat ve/veya ihracat izni verilmez. Belirtilen 

suçlarla ilgili olarak haklarında açılmış adli kovuşturma ya da dava bulunan kişilere de, 

haklarında takipsizlik ya da beraat kararı verilinceye kadar ithalat ve/veya ihracat onayı 

verilmez.” hükmündedir.  Söz konusu madde gereği kontrole tâbi kimyasal 

madde/prekürsörlerin ithalat ve ihracat başvurularında firma, kurucu, ortak ve yöneticiler 

hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188 inci, 189 uncu, 190 ıncı ve 191 inci maddeleri 

ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3 üncü, 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen suçlar 

kapsamında, suç kaydı, soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı ile davaların mevcut 

durum ve sonucu hakkında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret 

Bakanlığı’ndan bilgi verilmesi talep edilmektedir. 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6 ıncı maddesinin 1 inci ve 2 inci 

fıkrası uyarınca Kontrole Tâbi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik’in 9 uncu maddesi 

gereği hakkımda yapılacak araştırmada ilgili Bakanlıklar nezdindeki sonuç verilerinin Türkiye 

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile paylaşılmasını kabul ediyorum. 

 

 

    Ad-Soyad    İmza    Tarih 

________________   __________   __/__/____ 


