
VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİ ONLINE RANDEVU SİSTEMİ AÇIKLAMALAR: 

Online Randevu Sistemimiz ile öğrencinizin dersine giren tüm öğretmenlerden, kendiniz için 

en uygun saati seçerek hemen randevu alabilirsiniz. 

• Bunun için okulumuzun web sitesindeki, Öğrenci Bilgileri sayfasına, kullanıcı adınız 

ve şifreniz ile giriş yapmalısınız. 

 

 

 

 

 

• Açılan Öğrenci Bilgileri sayfasında Online Randevu Sistemi butonuna basarak, Veli-

Öğretmen Görüşmesi Online Randevu Sistemi sayfasına giriş yapabilirsiniz. 



 

• Velisi bulunduğunuz öğrencinin dersine giren tüm öğretmenlerin listesini, haftalık 

programlarını ve daha önce almış olduğunuz randevuları göreceksiniz. 

İstediğiniz öğretmeni seçin.  

(Seçtiğiniz öğretmenin programına bağlanırken kısa bir süre beklemeniz gerekebilir.) 



 

 

 

• Aşağıdaki tabloda; seçtiğiniz öğretmen için randevu talep edebileceğiniz saatleri 

göreceksiniz.  

ÖNEMLİ: Öğretmenden randevu talep ederken, en erken, bulunduğunuz günden itibaren 

3 gün sonrasına randevu alabilirsiniz.  

 



 

 

• Aşağıda olduğu gibi öğretmenlerin içinde bulunduğunuz hafta ve bir sonraki haftaya 

ait programlarını görebilirsiniz.  

 

 

• Randevu talep etmek için, öğretmenin, size uygun, boş saatini seçin, 

 

 

Seçtiğiniz öğretmenin adı, talep ettiğiniz toplantı tarihi ve saati için onay bekleyen bir form 

açılır.  



 

• Yabancı bir öğretmen ile görüşecekseniz ve tercüman istiyorsanız ilgili kutucuğu 

işaretleyip, onaylama yapın. Böylece görüşme saatinizde, toplantınızda bir tercüman 

hazır bulunacaktır. 

 

 

• Yukarıdaki formu onayladığınızda, öğretmenin programında, sizin talep ettiğiniz gün 

ve saat rezerve olup, öğretmen bu durumdan otomatik olarak bilgilendirilecektir. 

Rezerve olan saat, aşağıdaki tablodaki gibi sarı bantlı olarak gözükecektir.  

 

 

 

ÖNEMLİ: Aldığınız randevularda çakışma olmaması program tarafından 

sağlanacaktır. 



Öğretmenin görüşme saati uygun olsa bile, sizin toplantı saatleriniz arasında bir 

çakışma mevcut ise randevu talebiniz kabul edilmez ve böyle bir durumda aşağıdaki 

gibi bir görüntü alırsınız. 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ: 

❖ Almış olduğunuz tüm randevularınıza, “RANDEVULARIM” butonuna basarak 

ulaşabilirsiniz. 

 

❖ Randevularım ekranında bugüne kadar almış olduğunuz tüm randevular, tarih sırasına 

göre sondan başa doğru listelenir.  



 

❖ Henüz gerçekleşmemiş, randevularınızı           butonuna basarak, iptal edebilirsiniz.   

❖ Sistem, bir dönemde, aynı öğretmenle en fazla bir görüşme yapabilmenize izin verir. 

Bu sebeple gitmeyeceğiniz randevuları, günü gelmeden iptal ederek bilgilendirme 

yapmış olmanız, görüşme limitlerinizi doldurmamak için büyük önem taşır. 

 

 

❖ Randevu tarihinden bir gün önce, sistemde kayıtlı bulunan cep telefonunuza bir 

hatırlatma mesajı gönderilir. 



Online Randevu Sistemi’nde karşılaştığınız sorunlar için  bilgi.islem@tedistanbul.k12.tr 

adresinden bize ulaşabilirsiniz. 

Okul kayıtlarımızda mevcut olan “veli e-posta adresinize”  toplantı günü görüşmenizin olduğu 
öğretmen tarafından Google Meet linki gönderilecektir..  

mailto:bilgi.islem@tedistanbul.k12.tr

