
 
 

EBYS UYGULAMASI İŞLEMLER SIRASINDA SÜREKLİ HATA ALINIYORSA 

YAPILACAKLAR 

 

 

         EBYS uygulamasında belge gönderimi sırasında sürekli hatalarla karşılaşılıyorsa; 

programı kaldırıp yeniden temiz kurulum yapmak gerekmektedir. 

 

 

1.YENİDEN YÜKLEME ARACI İLE KURULUM: 

 

Yeniden yükleme aracı; EBYS programını otomatik kaldırıp yerine yeniden temiz kurulumla 

EBYS uygulamasını yüklemeyi sağlayan bir araçtır. Kullanım kolaylığı nedeniyle öncelikle bu 

yöntemi tercih etmek önerilir. 

 

EBYS Yeniden Yükleme Aracını İndirmek için Tıklayın 

 

Bilgisayarınıza indirilen zip dosyasını açıp içindeki EbdysReinstaller.exe dosyasını çalıştırıp 

yükleme adımlarını takip etmeniz yeterlidir. EBYS Uygulaması kurulduktan sonra hala 

problem ile karşılaşıyorsanız aşağıdaki 2. metodu deneyiniz. 

 

2.PROGRAMI MANUEL OLARAK KALDIRIP YENİDEN KURMA İŞLEMİ: 

 

Hata alınmaya devam ediliyorsa izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir: 

 

1. EBYS uygulaması Denetim Masası → Programlar → Program Kaldır veya Değiştir 

→ Sağlık Bakanlığı EBYS adımları izlenerek silinir: 

 

  

 

2. Bilgisayarımdan C sürücüsü açılır: 

 

 
 

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/28089,ebdysreinstallerzip.zip?0
http://konahed.org/


 

3. Bilgisayar → Yerel Disk (C:) ifadesi silinerek boşluğa %temp% yazılır: 

 

 
 

4. Enter denilerek açılan temp klasöründe Ebdys klasörü bulunur ve silinir: 

 

 
 

Bu işlemlerle hem programı silmiş hem de Ebdys klasörünü silerek, EBYS nin işletim 

sistemimizdeki tüm kalıntılarını silmiş oluyoruz. 

Artık EBYS masaüstü uygulamasını yeniden yükleme adımına geçebiliriz. 

EBYS uygulamasını yüklemek için http://ebysportal.saglik.gov.tr/ linkindeki kurulumlar 

başlığından kurulum dosyası bilgisayara indirmemiz gerekir. Aktif kullandığımız uygulama 

EBYS Masaüstü Uygulaması olup; siteden yanlış bir versiyon indirmemek için direk aşağıda 

paylaşılan indirme linkini kullanabilirsiniz. 

 

EBYS Masaüstü Uygulamasını İndirmek için Tıklayın 

 

Bilgisayarınıza indirilen setup.exe dosyasını çalıştırıp gerekli adımları takip ederek yüklemeyi 

tamamlayabilirsiniz. Bu işlemlerden sonra hata almadan EBYS uygulamasının çalışması 

beklenir. 

 

BUNA RAĞMEN DE HATA DEVAM EDİYORSA; 

 

Yukarıda yapılan Denetim Masası’ndan EBYS uygulaması ve temp klasöründen Ebdys 

dosyası silinmesi işlemi aynı şekilde tekrar yapılıp sonrasında EBYS kurulumu yapılmadan 

önce internet ayarları sıfırlanmalıdır. Internet Explorer tarayıcısı aracılığıyla internet 

ayarlarını sıfırlamak için izlenecek adımlar aşağıdadır. 

1. Internet Explorer tarayıcısı açılır. 

 

2. Sağ üst köşedeki Internet Ayarları sekmesine tıklanır. 

 

 
 

3. Açılan pencereden Internet Seçenekleri’ne tıklanır. 

http://ebysportal.saglik.gov.tr/
https://ebysservis.saglik.gov.tr/ebys/setup.exe


 

4. Internet seçenekleri sekmesinden Gelişmiş seçeneğine tıklanır. 

 

5. Aşağıdaki görüntüde yer alan Sıfırla seçeneği ile tüm ayarlar sıfırlanır.  

 

 
 

6. Tüm bu adımlar sonrasında EBYS uygulaması yeniden kurulabilir. 

 

      EBYS Masaüstü Uygulamasını İndirmek için Tıklayın 

 

 

https://ebysservis.saglik.gov.tr/ebys/setup.exe
http://konahedkongre2019.com/

