
E-RANDEVU EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 

 Kurumumuz birim veya daireleriyle randevu talepleri Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) 

üzerinden yapılacaktır. 

 Bu doküman firmaların EBS üzerinden randevu ekranlarının kullanımı hakkında bilgi 
vermek için hazırlanmıştır. 

1- Elektronik Başvuru Sistemine (EBS) http://ebs.titck.gov.tr/ linkinden giriş yapılır. 

2- Kullanıcı adı (TC kimlik numarasıdır), şifre ve doğrulama kodu yazılarak sisteme giriş yapılır. 
3- Kullanıcı İşlemleri menüsünün altında yer alan Randevu Talep Ekranı’na tıklanır.  

 

 

 

4- Açılan pencerede Randevu Talep bölümünün altında yer alan Birim Seçiniz butonuna 

tıklanır. Firma randevu almak istediği birimi veya daire başkanlığını seçip “Ara” butonuna 

tıklar. 

Not: Aynı daire başkanlığına bağlı birimlerin, birim veya daire başkanlığı bazında randevu 

almaları ilgili birim/daire başkanlığının kontrolündedir.  

 

 

http://ebs.titck.gov.tr/


5- Seçilen daire başkanlığı veya birimin 2 haftayı kapsayan görüşme gün ve saatleri aşağıdaki 

gibi listelenir.  

Randevu alınmak istenen gün ve saat belirlendikten sonra aynı satırda yer alan   

butonuna tıklanır. 

Not: Randevu saatine 24 saatten az zaman kalınmış ise seçim yapılamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6- Açılan pencerede randevu talebinde bulunan firma personelinin adı, soyadı, telefon ve e-

posta bilgileri girilir. 

“Konu” alanına seçtiğiniz saat aralığında görüşülecek konu yazılır. 

“Notunuz” alanına seçtiğiniz saat aralığında görüşülecek konuyla ilgili açıklama yazılır. 

 
“Yeni kayıt ekle” ile görüşme talebinde bulunulan ilaçlar, ilaç adı ve ilaçla ilgili not vb. 

girilerek peyderpey seçilir. En fazla beş (5) ilaç seçilebilir.  

Not: Randevu talebinde girilen konu ve not içeriği seçilen ilaçlardan farklı olmamalıdır. 

 



 

7- Tüm bilgiler girildikten sonra “Onayla” butonuna tıklanır.  

“Onayla” butonu tıklandığında randevu talebiniz ilgili birimin/dairenin onayına düşer. 

 

8- Firma Randevu Talep Listesi’ne tıklayarak talep ettiği randevunun durumunu aşağıdaki 

gibi “İstek” şeklinde görür. Firma isterse “İptal Et” butonuna tıklayarak talep ettiği, birim 

tarafından henüz onaylanmamış randevusunu iptal edebilir. Firma 24 saatten az bir süre 

kalmış bir randevuyu iptal ederse, 15 gün boyunca ilgili daire/birimden randevu talep 

edemez.  

 

 

9- Randevu talep edilen birim randevuyu reddettiği takdirde “Durumu” bilgisi “Ret” olur ve 

“Red Gerekçesi” kısmında açıklama görüntülenir.  

10- Randevu ilgili birim/daire tarafından Onay/Ret durumlarına alındığında firmaya 

randevunun durumuyla ilgili bilgilendirme maili gider.  

 


