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.671 sayılı Bakan oluru
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E.966 (2017l1) sayıll Genelge
E.4437 (201714) sayılı Genelge
E .672 (20|812) sayılı Genelge

Bilindiği üzere Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eyleın Plaırı ''Uyuşturucuya Ulaşılabilirliğin
l. bileşenin 5. alt bileşeni ınucibince "Elektronik Renkli Reçete Sisteıni" kurulınuş ve
ilgi (b) Genelge ile kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar elektronik reçete kapsamına alınmıştır. Projenin
devaınlnda ilgi (c) Genelge ile ınor Ve turuncu reçeteli ilaçlar, ilgi (d) Genelge ile de nonnal reçete ile
Önlenınesi'' başlıklı

verilınesi gereken izleıneye t6bi ilaçları içerecek şekilde kapsam genişletilmiştir.

iıg; 1a; Bakan oluru ile tüm ilaçların renkli reçete sistemine dahil edilerek kamu ve özel tüm sağlık
bir e-reçete uygulamasına geçilmesi

hizmet sunucularında Bakanlığlmlzln kontrolünde ortak

talimatlandırılmıştır. 1510612018 tarihinden itibaren hekimlerin tüm ilaçları Renkli Reçete Sisteııi
üzerinden

y

azmaları gerekmektedir.

Bu kapsaııda;

1.

Sağlık Bakanlığı e-reçete sistemine https://renklirecete.saelik.gov.trl adresi üzerinden

ulaşılacaktır.

2.

Renkli Reçete sisteminde, hekimler oluşturdukları reçeteleri 5070 sayllı elektronik imza
Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında ıslak imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olan e-imza

prosedürü ile imzalay acaklard ır.

3.

Entegrasyon işlemlerine dair dokümanlar Sağlık

Bilgi Sisteııleri Genel

Müdürlüğü

tarafindan 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 ayfl ayfl reçete edilmesine gerek yoktur.
5. Hastane eczaneleri ve serbest eczane|er kırmızı, yeşil' turuncu, mor ve normal reçete ile
verilmesi gereken izlemeye t6bi ilaçları içermeyen -yani kapsama bu genelge ile alınan normal
reçeteler- için ilgili sistem üzerinden ikinci bir duyuruya kadar herhangi bir işlem
yapmayacaklardır.
6. iıgi 1u, c, d) genelgelerdeki teknik açıklamalara dair hükümler geçerliliğini korumaktadır.
Bilgilerinizi ve konunun iliniz dAhilindeki ttiın özel ve kaınu sağlık hizınet sunucularına, (serbest
hekim, veteriner hekim, diş hekimleri dahil) duyurulmasını önemle rica ederim.
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