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Konu : TİTCK tarafından yayınlanan 2018/2 sayılı Genelge hakkında

 Ankara,

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, 16.05.2018 tarihinde, İl Sağlık 
Müdürlüklerinin dikkatine başlığı ile 2018/2 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Genelge metni ekte 
yer almaktadır.  

  
Genelgede, Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı "Uyuşturucuya Ulaşılabilirliğin 

Önlenmesi'' başlıklı 1. bileşenin 5. alt bileşeni mucibince "Elektronik Renkli Reçete Sistemi'' 
kurulmuş ve 2017/1 sayılı Genelge ile kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar elektronik reçete 
kapsamına alınmıştır. Projenin devamında 2017/4 sayılı Genelge ile mor ve turuncu reçeteli 
ilaçlar, 2018/1 sayılı Genelge ile de normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tıbbi ilaçları 
içerecek şekilde kapsamın genişletildiği;

 
05.03.2018 tarihli Bakan oluru ile tüm ilaçların renkli reçete sistemine dahil edilerek kamu 

ve özel tüm sağlık hizmet sunucularında Bakanlığımızın kontrolünde ortak bir e-reçete 
uygulamasına geçilmesinin talimatlandırıldığı, 15/06/2018 tarihinden itibaren hekimlerin tüm 
ilaçları Renkli Reçete Sistemi üzerinden yazmaları gerektiği belirtilmektedir. 

 
Bu kapsamda;    
 
 1. Sağlık Bakanlığı e-reçete sistemine https://renklirecete.saglik.gov.tr adresi üzerinden 

ulaşılacaktır. 
 2. Renkli Reçete sisteminde, hekimler oluşturdukları reçeteleri 5070 sayılı elektronik 

imza Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında ıslak imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olan e-
imza prosedürü ile imzalayacaklardır.

3. Entegrasyon işlemlerine dair dokümanlar Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 
tarafından ilan edilecektir.

 
4. Hekimler kırmızı, yeşil, turuncu, mor ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye 

tabi ilaçlar ile beraber reçete etmek istedikleri tüm ilaçları tek bir e-reçetede yazabileceklerdir. 
Renkli reçeteye tabi ilaçlar ile diğer ilaçların ayrı ayrı reçete edilmesine gerek yoktur.

 
5. Hastane eczaneleri ve serbest eczaneler kırmızı, yeşil, turuncu, mor ve normal reçete 

ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçları içermeyen -yani kapsama bu genelge ile alınan 
normal reçeteler- için ilgili sistem üzerinden ikinci bir duyuruya kadar herhangi bir işlem 
yapmayacaklardır.
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Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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6. 2017/1, 2017/4, 2018/2 sayılı Genelgelerdeki teknik açıklamalara dair hükümler 
geçerliliğini korumaktadır.

 
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan 2018/1 

ve 2018/2 Sayılı Genelgeler yazımız ekinde gönderilmekte olup, bilgilerinizi ve üyelerinizin konu 
hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY 
Genel Sekreter

EKLER :
1- 2018/1 sayılı Genelge
2- 2018/2 sayılı Genelge

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Konu : E-reçete uygulaması
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[iııııuıııııımııııiıgı a) 0510312018 tarih veE.671 sayılı Bakan oluru
b) 14l03l20l7 İarih ve E.966 (201711) sayılı Genelge
c) 28/1l/2017 tarih ve E.4437 (201714) sayılı Genelge
d) 05l03l20l8 tarih ve E.672 (201812) sayılı Genelge

Bilindiği üzere Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı "Uyuşturucuya Ulaşılabilirliğin
Önlenmesi'' başlıklı 1. bileşenin 5. alt bileşeni mucibince "Elektronik Renkli Reçete Sisteıni'' kurulmuş ve

ilgi (b) Genelge ile kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar elektronik reçete kapsamına alınmıştır. Projenin
devamında ilgi (c) Genelge ile ınor ve furuncu reçeteli ilaçlar, ilgi (d) Genelge ile de normal reçete ile
verilmesi gereken izlemeye t6bi ilaçları içerecek şekilde kapsam genişletilmiştir.

iıgi 1a; Bakan oluru ile tüm ilaçların renkli reçete sistemine dahil edilerek kamu ve özel tüm sağlık
hizmet sunucularında Bakanlığlmlzln kontrolünde ortak bir e-reçete uygulamasına geçilmesi

talimatlandırılmıştır. 15106120|8 tarihinden itibaren hekimlerin tüm ilaçları Renkli Reçete Sistemi
üzerinden y azma|arı gerekmektedir.

Bu kapsamda;
l. Sağlık Bakanlığı e-reçete sistemine https://renklirecete.saelik.eov.trl adresi üzerinden

ulaşılacaktır.
2. Renkli Reçete sisteminde, hekimler oluşturdukları reçeteleri 5070 sayılı elektronik imza

Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında ıslak imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olan e-imza
prosedürü ile imzalay acaklardır.
3. Entegrasyon işlemlerine dair dokümanlar Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
tarafından ilan edilecektir.
4. Hekimler kırmızı, yeşil, turuncu, mor ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye töbi

ilaçlar ile beraber reçete etmek istedikleri tüm ilaçları tek bir e-reçetede yazabileceklerdir. Renkli
reçeteye tabi ilaçlar ile diğer ilaçların ayrl ayrl reçete edilmesine gerek yoktur.

5. Hastane eczaneleri ve serbest eczane|er kırmızı, yeşil, turuncu, mor ve normal reçete ile
verilmesi gereken izlemeye tAbi ilaçları içermeyen -yani kapsama bu genelge ile alınan normal

reçeteler- için ilgili sistem üzerinden ikinci bir duyuruya kadar herhangi bir işlem
yapmayacaklardır.
6. iıgi 1b, c, d) genelgelerdeki teknik açıklamalara dair hükümler geçerliliğini korumaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun iliniz dAhilindeki tiim özel ve kamu sağlık hizmet sunucularına, (serbest

hekim, veteriner hekim, diş hekimleri dahil) duyurulmasını önemle rica ederim.

Prof. Dr. Eyııp GÜMÜŞ
a.

-$". sogtıtozü Mahallesi,2 l 76. Sokak No:5 06520 Çarıkayal' Tel: (0 312) 218 30 00-Fax: (0 312) 2183290
www.titck.sov.tr
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SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İıaç ve Tıbbi Cüaz Kurumu

TCSağlık Bakanlı0l
Tıdjys irt \c

Tbbi cE/ KğUmU

Sayı: 53860968-000-
Konu: Kontrole Tdbi ilaçlara Ait Reçeteler

GENELGE
2CJU'l

Bilindiği izere normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye töbi ilaçlar hekimler
tarafindan reçete edilmekte ve eczanelerce karşılanan reçetelere ait kayıtlar elektronik ortamda
tutulmaktaydı. Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeyetöbi ilaçların kötüye kullanımlarıru
önlemek amacıyla 01.04.2018 tarihinden itibaren hekimlerin bu ilaçları ihtiva eden reçeteleri
Renkli Reçete Sistemi üzerinden yazmaları ve eczanelerin de bu reçeteleri Renkli Reçete
Sistemine kaydederek karşılamaları gerekmektedir.

Ayrıca aynı tarihten itibaren eczane denetimlerinde kırmızı, yeşil, turuncu, mor Ve
normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tdbi ilaçlar için Renkli Regete Sisteminde devreye
alınacak olan elektronik defter verileri kullanılacaktır. Bu kapsamda;

1. Renkli Reçete sistemine https://renklirecete.saglik.gov.trl adresi üzerinden ulaşılacaktır.
2. Renkli Reçete sisteminde, hekimler oluşturdukları reçeteleri 5070 sayılı elektronik imza

Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında ıslak imzayaeşdeğer hukuki geçerliliği olan e-
imza prosedürü ile imzalay acaklardır.

3. Eczacılar elektronik reçete numarasl ile düzenlenen elektronik reçeteye sistem üzerinden
ulaşabilecektir. Reçete bilgileri sisteme kaydedildikten sonra ilaçların hastaya verilmesi
gerekmektedir.

4. Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeyetdbiilaç|araait reçeteler istisnai olarak teknik
sebeplerle Renkli Reçete Sisteminin çalışmaması durumunda sağlık hizmet sunucularında
matbu olarak yazı|abilecektir. Bu reçetelerde sistemin çalışmaması ile ilgili bir ibare
aranmayacak olup her reçete üzerinde bulunması mecburi bilgileri içermesi şartıyla matbu
olarak eczanelerce karşılanabilir.

5. Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye t6bi ilaçlara ait matbu reçeteler eczanelerce
Renkli Reçete Sistemine kaydedildikten sonra hastaya ilaçIar verilecektir. Söz konusu
matbu reçeteler herhangi bir geri ödeme kurumuna fatura edilmiyorsa yani ücreti
mukabilinde karşılanıyorsa denetime yetkili makamlarca sorulduğunda gösterilmek izere
eczanelerde 5 (beş) yıl boyunca saklanmalıdır.

6. Herhangi bir geri ödeme kurumuna fatura edilecek matbu reçetelerin asılları ilgili
kurumlara gönderilecek olup bu reçetelerin asıllarınm ya da nüshasının eczanelerde
saklanmasına gerek yoktur. Renkli Reçete Sistemine kaydedilmesi ve sistemde reçetenin
tamamlandı konumuna getirilmesi yeterlidir.

7. Entegrasyon işlemlerine dair dokiimanlar Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

8. Hekimler kırmrzı, yeşil, turuncu, mor ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye t6bi
ilaçlar ile beraber reçete etmek istedikleri tüm ilaçları tek bir reçetede Renkli Reçete
Sistemi üzerinden yazabileceklerdir. Renkli Reçete Sisteminde söz konusu ilaçlar ile diğer
ilaçların ayfl ayfl reçete edilmesine gerek yoktur.

Sögütözü Mahal lesi,2 l 76. Sokak No : 5 065 20 Çankaya/ANKARA
Tel: (0 312)218 30 00-Fax : (0 312)21834 60
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9. Hastane eczaneleri normalreçete ile verilmesi gereken izlemeye t6bi ilaçlar ile ilgili Renkli
Reçete Sistemi üzerinden hiçbir işlem yapmayacaklardır.

10. Hastanın talebi olması durumunda reçete örneği hekim taraflndan hastaya verilecektir.
1 1. Sistem ile ilgili sorunlann renkli.recete@titck.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

|2.Yıırmızı, yeşil, turuncu, mor ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye t0bi ilaçların
İlaç Takip Sisteminde elden satış bildirimleri kapatılacak olup, söz konusu ilaçların satış

bildirimleri sadece Renkli Reçete Sistemi ve geri ödeme kurumları İ.izerinden

yapılabilecektir.
13. Bu Genelge ile Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye töbi ilaçlar için Renkli Reçete

Sistemi konulu 25.0l.20|8 tarihli ve E.I3726 sayılı Talimatname yürürlükten
kaldınlmıştır.

Bilgilerinizi ve konunun İliniz döhilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, serbest
hekim, veteriner hekim, diş hekimi' ecza depoları ve eczanelere duyurulmasını önemle rica
ederim.

Prof. Dr. Eytıp GÜMÜŞ
Bakan a.
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Gereği:
81 İl Valiliği
Tiirk Tabipler Birliği
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Bilgi:
Türk Eczacılan Birliği
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