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  EBYS kullanıcı hesabı olmayan personeller için; 

     EBYS talebi için öncelikle  eposta.saglik.gov.tr adresine girilerek resimdeki işaretli 

kısımdan Kayıt Ol seçeneği ile kullanıcı adı ve soyadını içeren saglik.gov.tr uzantılı mail 

adresinin alınması gerekmektedir.  
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     Mail adresi alındıktan sonra çalıştığınız kurumdaki EBYS birimine başvurup EBYS 

Kullanıcı başvurusu yapılması gerekmektedir. Başvuru yapılan birim mevcut EBYS Kurum 

Hiyerarşisinde yoksa ilgili birimin de hangi Başhekimlik/Müdürlük vs bağlı olacağını da belirtir 

bir talep de ilgili resmi yazıya eklenmelidir 

  İl Sağlık Müdürlüğü EBYS İl Admini tarafından kullanıcı yetki tanımları yapılmasının 

ardından EBYS Programına  giriş yaparak kullanmaya 

başlayabilirsiniz. 

     

EBYS hesabı var ve kurum/birim değişikliği yapılacaksa; 

 Hesap aktif değilse; eski kurumun ilgili biriminin aranıp hesabın aktifleştirilerek 

hesaptaki bilgi ve gereği klasörlerinin mutlak suretle boşaltılması; 

 

 Hesap aktifse yine aynı şekilde mutlak suretle bilgi/gereği klasörlerinin 

boşaltılması 

 

 

 Değişiklik için başvuru yapılan birim mevcut EBYS Kurum Hiyerarşisinde 

yoksa ilgili birimin de hangi Başhekimlik/Müdürlük vs bağlı olacağını da belirtir 

bir talep de ilgili resmi yazıya eklenmelidir. 

 

  Bu işlemlerin yapıldığından emin olduktan sonra çalıştığınız kuruma başvurup EBYS 

birim/kurum değişikliği yapılmasını talep edebilirsiniz.  

 

 

  Bilgi ve Gereği klasörleri boşaltılmadan yapılan birim ya da kurum değişiklik 

taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağını unutmamamız gerekiyor. 

   

 

E Posta Parolamı unuttum ne yapmalıyım ? ; 

Şifre unutulduysa;  eposta.saglik.gov.tr adresinde işaretli yeri tıklayarak parolanızı 

yenileyebilirsiniz. Seçiminize göre eğer cep telefon numaranız sistemde kayıtlıysa onay kodu 

SMS ile cep telefonunuza, alternatif e-postanız sistemde kayıtlı ise alternatif e-posta adresinize 

bağlantı linki gönderilecektir.  Ya da sağlık uzantılı bir mail adresinden (yetkili bir idareci ya 

da kurumsal mail adresiyle) eposta@saglik.gov.tr adresine kullanıcı bilgileriyle beraber şifre 

başvurusu yapılması gerekmektedir. 
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Parola sıfırlama için öncelikle “Ben robot değilim” kontrolünü geçmeniz gerekmektedir, “Cep 

telefonuma SMS göndererek doğrula” ve “Kişisel eposta adresim ile doğrula” olarak iki 

seçenekten birini seçiniz. 

 Ben robot değilim (Captcha) aşaması: 

“T.C. Kimlik No” ve “Kullanıcı Adı” bilgileri girerek, “Ben robot değilim” (Captcha) 

aşamasını geçmeniz gerekmektedir. 
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 Cep Telefonuna SMS göndererek Doğrulama Aşaması: 
 

Sisteme kayıtlı olan cep telefon numaranıza SMS ile gelen doğrulama kodunu ilgili 

alana girdikten sonra “Doğrula” butonuna tıklayarak parola değiştirme ekranına 

yönlendirileceksiniz. 

 

 

 
 

 

   Yeni parolanızı kriterlere uygun bir şekilde oluşturarak şifre sıfırlama işlemini 

tamamlayabilirsiniz. 


