SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
RANDEVU ALMA EKRANLARI BİLGİLENDİRME FORMU

•

Online sistem üzerinden randevu alabilmek için sistemimizde 2 türlü giriş seçeneği
mevcuttur. Kayıt olmadan randevu alabilir veya kayıt olarak randevu alabilirsiniz.
Kayıt olarak randevu alma işlemine devam ettiğiniz takdirde hastanemizde daha önce
yapılmış olan tüm muayene bilgileriniz, geçmiş randevularınız, laboratuvar
sonuçlarınız, rapor sonuçlarınız, tanılarınız, reçeteleriniz, PACS görüntüleriniz ve aile
bireylerinizin bilgilerini (ekleme yapılırsa) görebilirsiniz.

1) KAYIT OLMADAN RANDEVU ALABİLMEK İÇİN;

İlk adım olarak “Kayıt Olmadan Randevu Al” butonuna tıklanır.

Daha sonra açılan ekrana T.C Kimlik No ve Doğum Yılı girilir, “Giriş” butonuna tıklanır.

Bilgiler girildikten sonra açılacak olan ekrana cep telefonu numaranız başına 0 ekleyerek 11
hane olarak giriş yaptıktan sonra “Kaydet” butonuna tıklanır.
(Uyarı: Telefon Numaranızı doğru girmediğiniz takdirde randevu bilgileriniz size
ulaşmayacaktır, lütfen dikkatli giriniz.)

Karşınıza çıkacak olan yeni ekrandan randevu alabilmek için “Normal Poliklinik Randevu”
butonuna tıklayarak devam edilir.

Açılacak olan listeden randevu almak istediğiniz poliklinik seçilir.

Randevu almak istediğiniz polikliniği seçtikten sonra yeni açılan listeden randevu almak
istediğiniz saat aralığının karşısındaki “Randevu Al” butonuna tıklanır.

Butona tıkladıktan sonra karşınıza gelecek onay ekranından “OK” butonuna tıklayıp
randevunuzu onaylayarak randevu alma işleminizi tamamlamış oluyorsunuz.

Randevunuzu onayladıktan sonra randevu bilgileriniz ekrana çıkacaktır. Dilerseniz randevu
bilgilerinizi “Yazdır” butonu ile yazdırabilirsiniz.

Almış olduğunuz randevularınızı “Randevu Sorgula” butonuna tıklayarak listeleyebilir ve
gelemeyecek olduğunuz randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Randevularınızı sorguladıktan sonra açılacak olan ekranda almış olduğunuz randevular
listelenecektir. Sol tarafta çöp kutusu ile ifade edilmiş olan butona tıklayarak randevunuzu
iptal edebilirsiniz.

Randevu silmek için butona bastıktan sonra karşınıza gelecek olan Onay ekranından “OK”
butonuna tıklayarak almış olduğunuz randevuyu iptal edebilirsiniz.

2) KAYIT OLARAK RANDEVU ALABİLMEK İÇİN;

İlk adım olarak “Kayıt Ol” butonuna tıklanır.

Daha sonra açılacak olan ekrandan üst kısımda bulunan seçeneklerden size uygun olanı
seçilir ve alt kısmında açılacak olan alanlar doldurulur.

Açılacak olan “Yeni Üye Kayıt” formunda doldurulması zorunlu alanlar (T.C. Kimlik No.,
Doğum Tarihi, Telefon Numarası, Kimlik Seri No ve Geçerlilik Tarihi) doldurulup, alt kısımda

bulunan güvenlik doğrulaması için yapılan “Ben robot değilim” kısmı doğrulanıp “Kaydet”
butonu tıklanır.
(Uyarı: Şifreniz güvenlik sebebiyle en az 1 rakam 1 harf içerecek şekilde en az 8 karakterden
oluşmalı ve Türkçe karakter olmamalıdır.)

Kayıt işlemini tamamladıktan sonra giriş ekranından T.C. Kimlik Numaranız ve belirlemiş
olduğunu şifre ile giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan menü üzerinden randevu alabilir, hasta kayıtlarınızı,
laboratuvar sonuçlarınızı, reçetelerinizi ve PACS görüntülerinizi görebilirsiniz. “Randevu Al”
butonuna tıkladıktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek randevularınızı oluşturabilirsiniz.

Karşınıza çıkacak olan yeni ekrandan randevu alabilmek için “Normal Poliklinik Randevu”
butonuna tıklayarak devam edilir.

Açılacak olan listeden randevu almak istediğiniz poliklinik seçilir.

Randevu almak istediğiniz polikliniği seçtikten sonra yeni açılan listeden randevu almak
istediğiniz saat aralığının karşısındaki “Randevu Al” butonuna tıklanır.

Butona tıkladıktan sonra karşınıza gelecek onay ekranından “OK” butonuna tıklayıp
randevunuzu onaylayarak randevu alma işleminizi tamamlamış oluyorsunuz.

Randevunuzu onayladıktan sonra randevu bilgileriniz ekran çıkacaktır. Dilerseniz randevu
bilgilerinizi “Yazdır” butonu ile yazdırabilirsiniz.

