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Bilindiği üzere, kontrole tâbi madde ve müstahzarlara ilişkin reçetelere dair hususlar
14.03.2016 tarihli ve 31951 sayılı (2016/3) Bakanlığımız Genelgesi ile düzenlenmiş olup, bu
Genelge çerçevesinde uyuşturucu madde ve müstahzarları için kırmızı reçete; psikotrop
madde ve müstahzarları için yeşil reçete kullanılmaktadır.
Söz konusu maddelerin tıbbi erişimlerine imkân sağlanırken bu maddelerin suistimal
edilmelerinin önlenmesi hususunun daha etkin hale getirilmesi amacıyla Kurumumuzca
Renkli Reçete Sistemi yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. 17.03.2017 tarihinden itibaren söz
konusu sistem Ülkemiz genelinde kullanıma açılmış olup, “Renkli Reçete Sistemi” üzerinden
uyuşturucu madde ve müstahzarları ile psikotrop madde ve müstahzarları için elektronik
reçete düzenlenmektedir.
Bu bağlamda Kurumumuzca yayımlanan 14.03.2017 tarihli ve 966 (2017/1) sayılı
Genelgede, basılı (kağıt) kırmızı ya da yeşil reçete yazılacak istisnalar olarak yer alan
“…Teknik sebeplerle Renkli Reçete Sisteminin çalışmaması durumunda ve henüz sistem
entegrasyonu sağlanamayan sağlık hizmet sunucularında matbu düzenlenen kırmızı ya da
yeşil reçete üzerinde “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi
kaşe ya da el yazısı şeklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından
onaylandığı ıslak imzalı reçeteler…” maddesinde belirtilen “Sistemlerin çalışmaması
nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” kaşesi ya da el yazısı söz konusu basılı reçetelerde 30
Nisan 2017 tarihine kadar aranmayacaktır.
Ayrıca 17 Mart 2017 tarihi itibariyle düzenlenen Mart ayına ait, TC kimlik numarasına
sahip olmayan (yabancı uyruklu) hasta reçetelerinin, veteriner hekim reçetelerinin ve majistral
reçetelerin Renkli Reçete Sistemine girişi yapılamaması nedeniyle söz konusu basılı reçeteler
17 Mart 2017 tarihi öncesinde uygulandığı şekilde, Renkli Reçete Sistemine kayıt yapılmadan
İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilebilecektir.
Konunun üyelerinize duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Ali ALKAN
Kurum Başkanı a.
Başkan Yardımcısı

Sögütözü Mahallesi, 2176.Sokak No:5 06520 Çankaya/ANKARA
Tel: (0 312) 218 30 00– Fax : (0 312) 218 34 60 www.titck.gov.tr

Bilgi İçin: Gamze ÖZBİLEN
Unvan: Eczacı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : ZW56SHY3YnUyZ1AxZ1AxSHY3ZmxX

1|1

