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Nasıl Randevu Alırım? 
Online randevu sistemimizden randevu almak için http://online.ekolhastanesi.com/randevu sayfasından sırasıyla 

randevu almak istediğiniz Bölüm ve Doktoru seçmeniz gerekmektedir.  

 

Doktor seçildikten sonra seçilen doktorumuzun 1 yıl içerisindeki en yakın tarihli boş randevusu ekrana yansıyacaktır.  

 

 

Ardından istediğiniz randevu günü seçilerek açılan Müsait Olan Saatler kısmından size uygun olan randevu saatini 

seçerek ekranda beliren İleri butonu ile bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. 

 

 

http://online.ekolhastanesi.com/randevu
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Açılan Kişisel Bilgiler Ekranından Adı, Soyadı, Tc Kimlik Numarası, Telefon, Mail alanlarının hepsini doğru olarak 

doldurarak ve ardından Kişisel Verilerin Korunması aydınlatma metnini onaylayarak Randevu Önizleme Ekranına 

geçebilirsiniz 

 

Aşağıda görülen Randevu Önizleme Ekranında randevu almak istediğiniz Doktor, Bölüm, Tarih, ve Saat bilgileri ayrıca 

sizin kişisel bilgileriniz gösterilmektedir. Bu ekranda randevunuz açıklamada da belirtildiği üzere halen kaydedilmemiş 

olup değiştirmek istediğiniz herhangi bir bilgiyi  geri dönerek değiştirebilirsiniz. Randevu bilgilerinizi kontrol ettikten ve 

doğruluğuna emin olduktan sonra reCapthca (Ben robot değilim) onay kutucuğunu işaretleyerek Randevuyu Kaydet 

butonuna basabilirsiniz. 
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Randevunuz başarıyla kaydedildiğinde aşağıdaki gibi Yeşil kutucuk içerisinde kaydedilmiş olan randevu bilgileriniz 

yansıyacaktır. Ayrıca tarafımıza verdiğiniz telefon numarasına SMS ve Mail adresine de randevu kaydedildiğine dair e-

mail gönderilecektir. Daha önce hastanemizde kaydınız var ise iletişim bilgileriniz yenileri ile güncellenecektir. 

 

Önemli Not : Tarafınıza gönderilen SMS ve E-Mail hastanemizden randevu aldığınıza dair en büyük kanıt olup 

herhangi bir hata ve sorun durumunda tarafımıza gösterdiğinizde randevunuz sorunsuz şekilde gerçekleşecektir. 

Ancak tamamlanmayan veya yarım kalmış online randevu işlemlerinde tarafınıza herhangi bir SMS ve Email 

gönderilemeyeceği için randevunuzda geçersiz sayılacaktır bilginize. Bu nedenle randevunuzu alırken girdiğiniz 

telefon ve e-mail adresinin doğru olması çok önemlidir. 
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Randevumu nasıl İptal Ederim? 
Online olarak aldığınız randevunuzu http://online.ekolhastanesi.com/randevu/randevu_iptal.asp adresinden veya 

randevu ekranındaki Randevu İptal butonuna basarak açılan sayfadan TC Kimlik Numaranızı ve SMS veya Email ile 

tarafınıza iletilen Randevu Takip Numarasını girerek sorunsuz şekilde iptal edebilirsiniz. Randevunuza 

gelmeyecekseniz lütfen randevunuzu iptal edin. 

 

 

Neden Tüm Bölümler Yok? 
Hastanemizdeki bölüm ve doktorlardaki aşırı yoğunluk sebebi ile online randevuya açamamaktayız. Zaman zaman 

randevularımız 6 ay sonrasına kadar gidebildiği için randevu takibi zorlaşmakta hastalarımızın mağduriyet yaşamaması 

için online randevuya açmamaktayız.  
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