
YEġĠL KART REÇETELERĠ
ĠTS ĠġLEM REHBERĠ

Bu rehber Ġstanbul Sağlık 
Müdürlüğü YeĢil Kart Kontrol 

Birimi tarafından HazırlanmıĢtır.



YEŞİL KART – İTS – KAREKOD
İŞLEM BASAMAKLARI

1. REÇETE GİRİŞ – (java programı)

2. İTS SATIŞ ONAYI – (TEBEOS / Ecz. Programı)

3. İTS SONLANDIRMA – (TEBEOS/Ecz. Programı)

4. FATURALAMA – (java programı)



1-REÇETE GİRİŞ
•Yeşil Kart reçete girişi için önceden olduğu gibi java programı kullanılır.
•“Reçete Giriş” sayfasında “Karekodlu İlaç” kutucuğu işaretlenir ve reçete kaydı yapılır.
•Java programında ilaçların karekod değil barkod kayıtları mümkündür.



1-REÇETE GİRİŞ

Karekodlu kaydı yapılan bir reçetenin ekran görüntüsü



2-İTS SATIŞ ONAYI
•Karekodların okutulması ve İTS onayı alınabilmesi için Yeşil Kart reçetelerinin TEBEOS 
veya sistemle uyumlu bir Eczane Otomasyon Programına aktarılması gerekmektedir. 
•Reçete aktarımının yapılabilmesi için ise: Java programı Eczacı Tercihleri 
Paket programı bilgi “Aktarımına Ġzin Ver” kutucuğunun işaretli olması gereklidir.



2-İTS SATIŞ ONAYI
•Java’dan kaydı yapılan reçete TEBEOS veya Eczane Programı aracılığıyla açılır.
•Karekodlar okutularak “İTS Satış Onayı” işlemi gerçekleştirilir.
•TEBEOS Video görseli için: http://188.132.211.146/videolar.php

http://188.132.211.146/videolar.php


3-İTS REÇETE SONLANDIRMA
•“İTS Satış Onayı” alınmış reçetelerin “Fatura İşlemi” öncesinde “SONLANDIRMA” işlemi 
yapılmalıdır.
• “SONLANDIRMA” işlemi TEBEOS veya Eczane Programı aracılığıyla yapılır.

İTS Satış Onayı alınmış, “SONLANDIRMA” işlemi yapılmamış reçete listesi örneği



3-İTS REÇETE SONLANDIRMA

İTS Satış Onayı alınmış,

Sonlandırma onayı alınmış reçete listesi örneği



4-FATURALAMA

•“İTS Satış Onayı” ve “SONLANDIRMA” işlemleri 
tamamlanan reçeteler Faturalandırılabilir.

•Java Uygulamasından “Reçete Döküm” sayfası 
açılır.

•Farklı bilgisayarlarda girişi yapılan reçeteler 
“Döküm Kontrol Et” işlemiyle veya disketle tek 
bilgisayarda toplanır.

•“Döküm Kontrol Ekranı” ile “Reçete Döküm 
Listesi”nde görülen kayıtların aynı olması sağlanır.



4-FATURALAMA

Reçete Döküm Listesi           Döküm Kontrol Ekranı



4-FATURALAMA
•“Reçete Döküm” Listesi “Karekodlu” sütununda “BİLGİ ÇEKİLMEDİ” açıklaması görülen 
reçeteler karekodlu ilaç içeren kayıtlardır.
•“BİLGİ ÇEKİLMEDİ” yazan kaydın üzerine tıklanır ve “Karekod bilgisi Getir” Butonuna 
tıklanır. İşlem neticesinde açıklama “Karekod bilgisi Çekildi” olarak değişir.



FATURALAMA
•Karekodlu tüm reçeteler için “Karekod Bilgisi Getir” 
işlemi yapıldıktan sonra “Döküm Yazdır” işlemi yapılır.



FATURALAMA
•“Döküm Yazdır” işlemi yapıldığında yazıcıdan 1) 
“Döküm Listesi” ve “İcmal Listesi” çıkar.



4-FATURALAMA

•2)“Karekodlu İlaç içeren Reçete Listesi” çıkar.



UYARI !..
“İTS Reçete Sonlandırma” işlemi yapılmadan “Faturalama” 
işlemine geçilirse döküm listesinde “Karekodlu İlaç Adet”leri sıfır 
(0) olarak görülür ve bu durum dosya iadesine neden olur.



ĠYĠ ÇALIġMALAR,
SAĞLIKLI GÜNLER 

DĠLERĠZ…


