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Bilindigi iizere, uyulturucu ve psikotrop maddelerin trbbi ve bilimsel amaglar drgrnda
kullarumr dzellikle salhk agrsrndan (bafrmhltk yapmasr gibi) birgok sorunlan giindeme
getirmektedir. Bu nedenle ulugurucu ve psikotrop madde kullammlanru trbbi ve bilimsel
amaglarla srmrlamak igin bir tahm tedbirlerin ahnmasrna ihtiyag duyulmu5tur.
Bu qergevede sd,z konusu maddelerin trbbi eriqimlerine imkAn sallamrken bu
maddelerin suistimal edilmelerinin dnlenmesi amacryla uyugturucu madde ve mtistahzarlan
igin lormur regete; psikotrop madde ve miistahzarlan igin yegil regete kullamlacaktrr.
Sdz konusu regeteler, kendinden kopyah, seri numaralt, 3 niishah krrmrzr ya da yegil
renkli regeteler olup, Tiirkiye ilag ve Trbbi Cihaz Kurumu tarafindan bastrnlmakra ve il sa[hk
mudiirliiklerinin talepleri dogrultusunda tahsis edilmekedir. ihtiyacr olan serbest hekimler,
aile hekimleri, veteriner hekimler, diq hekimleri, tizel hastaneler, ttp merkezleri, kamu kurum
ve kuruluglan krrmzr ve yegil regeteleri bulunduklan ilin sa[hk mtidiirliiklerinden zimmet
kaqrh[rnda temin edeceklerdir.
Krrmra regeteye t6bi ilaglar listesi ve bu ilaglann regete yazrm koqullan, maksimal
dozlan ile yegil regete ile verilecek ilaglar listesi Tiirkiye ilag ve Trbbi Cihaz Kurumu resmi
web sitesinde duyurulacak olup, ihtiyaca gdre listelerde yaprlacak giincellemeler ve
de[ipiklikler sdz konusu web sitesinden takip edilecektir.
Yeiil regeteye t6bi ilaglann tiim formlanmn (ampul, tablet, damla formlan da dahiD
regetelendirilmesinde her bir yeqil regeteye aym etkin maddeyi igeren ilaglardan en fazla 2
(iki) kutu yazrlabilecektir. Bu miktann iisti.indeki psikotrop ilaglann regetelendirilmesi ise
saShk kurumlannca verilen ilgili tek uzman hekim tarafindan dtizenlenen hastahk tamsr ve
ilaq kullamm doz $emasr belirten rapora istinaden miimktin olabilecektir.
Aynca, krrmrzr ve yegil regetelere iligkin olarak;
I -Hekim tarafindan "Hastamn Adr Soyadr, Hastamn Dolum Tarihi, Hastamn T.C
Kimlik Numarast, Hastarun Cinsiyeti, Hastamn Kurumu, Tarih ve protokol numarast, Dr. Adr
Soyadr, Diploma Numarasl, Kurumu (serbest gahgan hekimlerin muayene adr ve adresini
gdsteren ka;eleri her niishaya basrlacaktrr), varsa Rapor Taritr/Sayrsr, Teghis, ilaglar (miktan
rakam ve yazryla)" krsrmlanmn doldurulmasr gerekmektedir. Regete, yazrhp doktor
tarafindan imzalandrktan sonra gegerli olacaktrr.

2-Eczaq tarafindan yukanda belirtilen k liimlerin eksiksiz

doldurulup

doldurulmadrSrmn kontrol edilmesi, eksik saptandrfrnda ise regetelerin kargtlanmamasr
gerekmektedir. Regetede bulunan "ilacrn Verilig Tarihi, Verilen ilag Miktan, Eczanenin ve
Eczacrrun Adr ve Adresi (varsa kaqesi) ve imzz" ktstmlanrun ise eczact tarafindan
doldurulmasr aynca regetede yer alan "ilacr Alan Kiginin Adr ve Soyadt" ktsmtrun da
doldurularak hasta ya da ilacr alan hasta yakrnr tarafindan imzalanmast ve regetenin ilk
niishasrmn arkasrna ilacr temin eden hasta ya da hasta yakrntnn adresinin yazrlmasr da
gerekmekte olup, bu husus da eczacrmn sorumlulundadrr.
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3-Yeqil ve krrmrzr regetelerin iigiincii niishasrmn regeteyi yazan hekim tarafindan
muhafaza edilmesi gerekmektedir. Hastalar eczaneye regetelerin birinci ve ikinci n0shalan ile
miiracaat edeceklerdir. Birinci ve ikinci niishasr ile mtiracaat etmeyen hastalann ilaglan
kargrlanmayacaktr.
4-Yegil ve krrmrzr regetelerin ilk ntshasr, eczacr tarafindan bu regetelerdeki bilgileri
ihtiva edecek gekilde hazrrlanan ve ekte bir 6rnefi yer alan form eglifinde, miiteakip ayrn
10'una kadar il salhk miidiirliiklerine gdnderilecektir. Ancak ayrn l0'unun hafta sonu
tatiline veya diler resmi tatile rastlamasr hdlinde, tatil giiniini.i takip eden ilk mesai giiniinde
teslim edilecektir. il saghk miidiiliiklerince sdz konusu regeteler kontrol edilip formlardaki
uyan krsmr doldurulacaktrr.
5-Yegil ve krrmrzr regetelerin ikinci niishasr eczacr tarafindan saklanacakrrr. (ikinci
niisha hasta sigortah, memur, emekli vs. ise kurumuna fatura edilecek ve fotokopisi muhafaza
edilecektir.)
6-Krrmrzr regetelere sadece u1u9turucu madde ve miistahzarlan, yeqil regeteye ise
sadece psikotrop madde ve miistahzarlan yazrlacaktrr. Yegil ve krrmrzr regetelere liste
muhteviyatr drqrnda ilag yazrlmasr yasaktrr. Bu qekilde gelen regeteler kabul edilmeyip ilaglan
verilmeyecektir. Aynca, krrmrzr veya yegil regeteler tekrarlanamaz.
7-Krrmrzr ve yegil regeteli ilaglar igin maksimal doz srnmna azami dikkat edilerek,
maksimal doz srnrnm agan ilaglan igeren regeteler kesinlikle kargrlanmayacaktrr.
8-Bu regeteler sadece hastane drgrna grkan yani serbest eczanelerce kargrlanacak
uyu;turucu ve psikotrop madde ve miistahzarlan igin kullamlacaktrr.
f -il saglk miidiirliikleri tarafindan dalrtrmr yaprlan ve zimmetli olarak hekimler
tarafindan kullamlmasr ve muhafaza edilmesi gereken ktrmtzr, yegil reqetelerin gahnm4
kaybolrna vb. olaylara sebebiyet vermeyecek gekilde gereken tedbirlerin ahnarak konu
hakkrnda gereken dikkat ve hassasiyet gdsterilecektir.
l0-Eczaneler tarafindan s6z konusu ilaglann elektronik ortamda kaytlan tutularak ilag
Takip Sistemi'ne bildirimi yaprlacaktrr.
Ecza depolan tarafindan ise 984 sayrL Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat
iglerinde Kullamlan Zehirli ve Miiessir Kimyevi Maddelerin Satrldrlr Diikkdnlara Mahsus
Kanun'un 15 inci maddesi ile mezk0r Kanun'a istinaden 2011011999 tarihli ve 23852 saylt
Resmi Gazete'de yayrmlanan Ecza Depolan ve Ecza Depolannda Bulundurulan Urihler
Hakkrnda Ydnetmelilin 17 nci maddesi gerelince defter ve kayrtlar tutulacaktrr.
Diler taraftan, Krrmrzr ve Yegil Regete Bilgi Formu ile Uyan Cewelleri Formu, Krrmtzr
ve Yeqil Regetelere ait Aylft Tahsisat Formlan gerektiginde Ttirkiye ilaq ve Trbbi Cihaz
salhk miidiirliikleri tarafindan 5 yrl siire ile muhafaza
Kurumuna sunulmak tizere
edilecektir. it sagtrt miidiirliiklerinde muhafaza edilecek krrmrzr ve yegil regetelerin 5 yrl siire
geQtikten sonra yine il salhk miidiirliikleri tarafindan tegekkiil ettirilecek bir komisyon
nezdinde imha ig ve iglemleri yaprlacaktrr.
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Krrmrzr ve yeqil regetelerin ilk niishalan ile ilgili formun stiresinde gdnderilmemesi
veya dozlanna iligkin yanhg uygulamalann yaprlan uyanlara ralmen tekrarlanmasryla ilgili
oluak, 30103/2005 tarihli Kabahatler Kanunu'nun 32 nci maddesi do!rultusunda, idad
yaptlnm uygulanacak olup, uygulanacak idari para cezaslrun, 5326 sayth Kanun'un 32 nci
maddesi ve 663 sayrh KHK ile tamnan giirev ve yetki gergevesinde Tiirkiye ilag ve Trbbi
Cihaz Kurumu Ba;kanhk Makamrrun Onayr ile uygulanmasr gerektilinden s6z konusu Onay
ahnmak iizere gerekli belgeler Tiirkiye ilag ve Trbbi Cihaz Kurumuna gdnderilecektir.
Suistimal edilen ya da ktitiiye kullamm ile suistimal edilebilme potansiyeli olan madde
ve miistahzarlar 'Normal Regete ile Verilmesi Gereken izlemeye Tabi ilaglar" olarak
belirlenmigtir. Sdz konusu ilaglann listesi Tiirkiye ilag ve Trbbi Cihaz Kurumu resmi web
sitesinde dulurulacak ve ihtiyaca gdre giincellenerek listeden takip edilecek ve sdz konusu
ilaglar eczanelerden 'Normal Regete" ile verilecek, regetesiz olarak satrglan yaprlmayacak,
elektronik ortamda kaytlan tutulacak, ilag Takip Sistemi'ne bildirim yaprlacak, aynca sosyal
giivenlik provizyon sistemlerinden onay ahnarak kartrlanan regeteler haricinde olan ve
hastalar tarafindan ddemesi yaprlan ilaglann regeteleri 5 yrl siire ile saklanacaktrr.
Bilgilerinizi ve konunun iliniz dahilindeki tiirn saghk kurum ve kuruluglann4 serbest
hekim, veteriner hekim, dig hekimi, ecza depolan ve eczanelere duyurulmasrm dnemle rica
ederim.

Prof. Dr. Eytip GUMU$
Bakan a.

EK: Krrmrzr ve Yegil Regete Formu
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