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Rilindiği üzere, koııtrole t6bi ııadde ve ınüstalızarlara ilişkin reçetelere dair lrususlar
14.03'2016 tarihli Ve 3l951 sayılı (201613) Bakaırllğıınız Geııelgesi ile düzenleırıııiş olup, bu
Geııelge çerçevesiırde uyuşttlrucu ıııadde ve ırıüstalızar|arı için kırmızı reçete; psikotrop
nıadde ve ııüstahzaı'ları içiıı 5'eşiI reçete kul]aııılıııaktadır.
Söz koııtıstı ıııaddelerin tıbbi erişiıııleriıre iınk6n sağlaııırken bu ıııaddeleriıi stıistinıal
edilıneleriııiıı öııleırır-ıesi hususrınuıı dalıa etkiıı hale getirilnıesi aıııacıyla Kuruınuııı.ızca
Reııkli Reçete Sisteııli yazılıııı çalışıııalaıı taıııamlaıınıış olup, Reırkli Reçete web servisleriıriır
ku]laııııı'ı Kllavuzrı hazırlanarak https://renklirecete.saglik.gov.tr adresinde yayıınlaırmıştlr.
17.03.2017 tari]ıindeıı itibaren söz koırusu sisteııı kullanıına açılııış olup, Reırkli Reçete
Sisteııi üzeriııdeır uyuşturucu ııadde ve ırıüstahzarları ile psikotrop ıııadde ve ııüstahzarları
için elektronik reçete düzeırlenııesi gerekınektedir. Bu kapsanıda;
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Reçete Sisteıninde, lıekiınler oluşturduklan reçeteleri 5070 sayılı
elektronik iıııza Kanunu ile yapılan düzeırleııre kapsaıı-ııııda ıslak iınza5,v
eşdcğer hukuki geçcrliliği olaır e-imza prosedürü ile inızalay'acaklardlr.
Eczacılar elektroı-ıik reçete numarasl ile düzenleıren elektroııik reçeteye sisteın
üzerindeıı ulaşabi1ecektir. Reçete sisteme kaydedildikten Sonra ilaçlaı'ııl
lıastaya verilınesi gerekııektedir.
Renkli Reçete Sisteıniııde uyuşturucu ve psikotrop ııadde ve müstahzarlarııı
bir reçeteye yazılacak ınaksiıııuın ıniktarları otoınatik olarak belirlenmiştir.
Bu sisteın sadece hastane dışıııa çıkaır yaıri serbest eczaııelerce karşılaıracak
uyuşturucu ve psikotrop madde ve müstahzarları içiır kullaııılacaktır.
il Sağlık Müdürlükleri sisteınin sağladığı istatistiksel veriler ile deıretiıı

yapacaklardır.
ilag kullaııııı raporları ]rekiırıler Yeya eczacılar taraflııdaıı sistenıe girilecektir.
Hastanın talebi olıırası duruıırtııida reçete örııeği l'ıekiın taraliırdaıı lıasta1,a
verilecektir.
Sisteın ile ilgili soruııların reırkli.recete@titck.gov.tr adresiııe iletilmesi
gerekınektedir.
Sistemde belirlenen maksinıunı dozdaır fazla ihriyacı oları hastalara reçete
edilecek uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar içiıı Kurı-ıırrun'ıuzdan "endikasyoır dışı
ilaç krıllanını onayı" alınarak, onay alınaıı evrak nunrarasıyla
reırkli.recete@titck.gov.tr adresine başvuru yapıldlğıırda beliıtileıi dozda ilaç
alıırıı yapılabilecektir.
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Uytışturucu ııadde ve ınüstahzar\arı ile psikotrop ı'nadde l,e ıırüstalızarları
(kağıt) kırıııızı ya da yeşil reçete >,azılacak istisnalar;

içiıı basılı

1) Tekııik sebeplerle Renkli Reçete Sisteıııinin çalışn'ıanıası duıumunda ve lıeııüz sisteııı
entegrasyoııu sağlaııamayan sağlık lıizınet sunucularıııda ınatbu düzenleneır kırıırızı ya
da yeşil reçete üzeriııde "Sisteınlerin çalışnıaıırası ıredeniyle e-reçete
düzeııleırenıeııriştir" ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde buluııaıı ve bu ibareırin

2)
3)
4)

reçeteyi düzenleyen lrekim tarafından oıraylandığı ıslak iınzalı reçeteler,
Kişiye özel yurt dışından getirtileıı uyuşturucu ya da psikotrop ilaçları içereıı reçeteler,
Veteriner lrekiıııler taraflırdan düzeırlenen uylışturucu ya da psikotrop ilaçları içeren
reçeteler,
Koııtrole tabi ınadde içereır fakat sisteınde buluırırrayan ırrajistral reçeteler,
olarak belirlenıniştir

Yukarıda beliıtileıı istisıralar kapsaırıında düzeııleıren basılı kırıııızı ya da yeşil reçeteler
için 14'03.2016 tarihli ve 3l95l sayılı (201613) Bakaıılığıınız Genelgesi lıükiiıııleri geçerlidir.
(istisnalar kapsaııındaki reçetel etiıı eczacılar tarafiırdan söz koırusu sisteııre ıııanuel olarak
"reçete oluştur" bölüırründen giriş yapılarak kaydedilıııesi gereknıek1edir. istisııalar
kapsaııında karşılanan klrlıızı ya da yeşil reçeteleriıı ilk nüslıaları ile Reııkli Reçete
Sisteııiııden a]ınaıı aylık listeıriır, ınüteakip ayın i0'uııa kadar il sağlık ıııüdürlükleriııe

göııd eri lınesi gerekınektedir).

Bilgileı'iııizi ve koıruııiin iliıliz döhilindeki tüıır sağlık kuı'uıır ve kuruluşlarııla. serbest
hekiııı. veteriner hekinı, diş hekiıııi. ecza depoları ve eczaııelere duyurulnrasıırı önemle rica
ederiın.

Prof. Dr. Eytıp GÜMÜŞ
Bakan a.
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