
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ RANDEVU SİSTEMİ 

KULLANIM KILAVUZU 

 

1. Sisteme Giriş 

Randevu sistemine iki şekilde giriş yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler Öğrenci ve Akademik/İdari Personel’de 

farklılık göstermemektedir. 

 

İster adım adım mavi okları takip edip seçimler yaparak ilerlenebilir, isterse direkt Randevu Geçmişi altındaki 

giriş linklerini takip ederek girilebilir. Direkt giriş yapılırsa kullanıcı randevu geçmişi sayfasına yönlendirilir. 

Kullanıcı randevu almak isterse birim, kullanım alanı ve tarihi içeride seçebilir. 

 

Kullanıcı mavi okları takip ederek sisteme giriş yaptığında bu seçimler sonucunda direkt randevu seçim sayfasına 

geçiş sağlayabilir. 

 

1.1. Giriş Türü Seçimi 

 

1.2. Birim Seçimi 

 

  



1.3. Kullanım Alanı Seçimi 

 

 

 

1.4. Tarih Seçimi 

 

1.5. Kullanıcı Girişi 

 

  



2. Seans Bilgileri 

Giriş adımlarında seçmiş olduğu birime ait saat ve doluluk oranı bilgileri bu sayfada gösterilir. Randevu alma 

koşullarını yerine getiren kullanıcılar istedikleri seansı seçerek randevu alma işlemini tamamlamış olur. 

 

2.1. HES Kodu Tanımı 

Kullanıcılar randevu talep edebilmek için öncelikle geçerli bir HES Kodunu tanımlaması gerekir. HES Kodu Sağlık 

Bakanlığı Servisi ile anlık sorgulanarak sisteme kaydedilir. Kullanıcının sağlık durumu “Risksiz” ise randevu talep 

edebilir. Ayrıca kullanıcının Riskli ve Geçersiz HES Kodu ile randevu alabilmesi engellenmiştir. 

 

 

2.2. Onay veya Ret İşlemleri 

Kullanıcı randevu talep ettikten sonra birim yetkilisi randevuyu onaylar veya reddeder. Her iki işlem için de 

kullanıcıya anlık bilgilendirme maili gider. 

 

 
 



2.3. Randevuya Katılım 

Randevuya katılım sırasında birim yetkilisi tekrar HES Kodu ve Kimlik kontrolü yapar. Sakıncalı bir durumda 

kullanıcı randevusu iptal edilir ve seansa alınmaz. 

Ayrıca randevusu onaylanmış kullanıcılar randevuya gelemeyecek ise iptal etmelidir. İptal etmediği halde 

randevuya katılmayan kullanıcılar birimin belirlediği süre için ceza alır ve ceza süresi bitene kadar bu 

birimden randevu alamaz. 

 

3. Randevu Geçmişi 

Kullanıcı daha önce aldığı randevuları bu sayfadan görüntüleyebilir. İptal etmek istediği randevuyu yine bu sayfa 

üzerinden iptal edebilir. 

 

 

 

4. Kılavuz ve Kurallar 

Randevu alırken eğer kullanıcı birime ait yararlanma koşullarını okuyup onaylamamış ise bu sayfaya otomatik 

yönlendirilir ve onaylaması beklenir. Yararlanma koşulları onaylanmadan randevu alınamaz. 

 

 


