
 

EBA'DA EN FAZLA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ 

 

Bu işlemleri yapmadan önce Anti-Virüs programınızın korumasını devre dışı bırakın. Varsa yine 

bilgisayarınızda güvenlik duvarı onu da devre dışı bırakın. Sonradan tekrar Anti-Virüs programınızı 

ve güvenlik duvarınızı devreye almayı da unutmayınız. 

1- EBA CANLI DERS SDK İNİT FAİLED-14 HATASI: 

 Sebep: Eğer resimdeki bu hatayı alıyorsanız, EBA Canlı Derse 

bağlanırken farkında olmadan üst üste Derse Katıl'a 

tıklamanızdan kaynaklanmaktadır. 

 Çözüm: Öncelikle Ctrl+Alt+Delete tuş kombinasyonu ile görev 

yöneticisi açmanız ve buradan aktif vaziyette çalışan ne kadar 

EBA Canlı Ders Uygulamaları varsa bunlar tek tek sonlandırmanız gerekmektedir. Eğer Bu işlemi 

yapmanıza rağmen yine aynı hatayı alıyor iseniz o zaman bilgisayarı kapatıp açmaktır. Eğer hala 

sorun yaşıyorsanız kurulum aşamasında sorun vardır demektir. Bunun çözümü için öncelikle 

denetim masasından programlar bölümünde kurulu ola EBA Canlı Ders uygulamasını kaldırınız. 

Daha sonra C:program Files (X86) veya C:Program Files klasörü içinde yer alan EBA Canlı Ders 

klasörünü siliniz. Bu işlemi yaptıktan sonra Anti-Virüs programınızın korumasını devre dışı bırakın. 

Varsa yine güvenlik duvarını devre dışı bırakın. Bu işlemi yaptıktan sonra EBA Canlı Ders 

uygulamasını indirip yeniden kurun. 

2- EBA CANLI DERS ERROR CODE:10429 HATASI: 

 Sebep: Eğer resimdeki bu hatayı alıyorsanız, 

Bilgisayarınıza yüklenmiş olan EBA Canlı Ders 

Uygulamasının kurulum aşamasında sorun 

yaşamışsınız anlamına gelmektedir. 

 Çözüm:Bu sorunu bertaraf etmek için 

eskisinin silinerek yeniden yüklenmesi 

gerekmektedir. Bunun çözümü için öncelikle 

denetim masasından programlar bölümünde kurulu olan "EBA Canlı Ders Uygulaması"nı 

kaldırınız. Daha sonra C:Program Files (X86) veya C:Program Files klasörü içinde yer alan EBA Canlı 

Ders klasörünü siliniz. Bunu silmeyi unutursanız yeniden programı yüklerseniz dahi sorun 

çıkabiliyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra EBA Canlı Ders uygulamasını EBA'dan Uygulama İndir 

butonunu kullanarak indirip yeniden kurun. 
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3- EBA CANLI DERS 140.DLL HATASI (DLL İLE BAŞLAYAN HATALAR) 

 Sebep: Eğer resimdeki bu hatayı alıyorsanız, 

muhtemelen Windows'unuzun eski bir sürümünü 

kullanıyor olabilirsiniz. Bu nedenle bilgisayarınızda 

bazı dosyalar eksik olabilir. 

Çözüm: Öncelikle denetim masasından programlar 

bölümünde kurulu olan "EBA Canlı Ders Uygulaması"nı kaldırınız. Daha sonra C:Program Files 

(X86) veya C:Program Files klasörü içinde yer alan EBA Canlı Ders klasörünü siliniz. Bu işlemleri 

yaptıktan sonra EBA Canlı Ders uygulamasını EBA'dan Uygulama İndir butonunu kullanarak 

indirip yeniden kurun. Kurulum bu şekilde tamamlandıktan sonra da yine resimdeki gibi veya dll 

gibi başlayan bir sistem hatası alıyorsanız Microsoft'un bu tür sorunlar için önerdiği programı 

kurup tekrar deneyiniz. Bu hatayı düzeltmeden önce Windows güncellemelerinizin tam ve son 

olması gerekiyor. Yüklü değilse yükleyin. Özellikle EBA Canlı Ders, Zoom Programlarında ve birçok 

oyunda karşılaşılan MSVCP140.DLL ve VCRUNTIME140.DLL hatası çözümü için bilgisayarınızın 

işletim sistemine uygun olan programlarını kurmanız gerekmektedir.  

4. MEETING REGISTRATION PENDING APPROVAL (TOPLANTI KAYDI ONAY BEKLİYOR HATASI  

Sebep: Bu hata canlı derse bağlanmak isteyen öğretmenin bilgilerinin canlı ders sistemine 

gitmemesinden kaynaklanıyor.  

Çözüm: Bu sorunun çözümü için öğretmenin tarayıcıyı kapatıp tekrar EBA’ya giriş yapması 

gerekiyor. Tekrar canlı derse bağlanmaya çalışınca sorun düzelecektir. 

5. KALAN SÜRE SANİYE GERİ SAYMA HATASI: 

Sebep: EBA Canlı Derse bağlanırken kalan süre saniye geri sayma hatasının sebebi büyük ihtimalle 

bilgisayarınızda var olan virüs programı veya güvenlik duvarı. 

Çözüm: EBA Canlı Dersten ve EBA’dan çıkıp virüs programının korumasını devre dışı bırakıp, 

güvenlik duvarını kapatırsanız büyük ihtimalle bu hatayı tekrar almayacaksınız. 

6. ERROR TYPE: LASTERRORTYPE_AUTH HATASI: 

Sebep: EBA Canlı Derse üst üste bağlanmaya çalışınca arka planda birkaç tane EBA Canlı Ders 

uygulaması açılınca hata veriyor. Başka bir sebebi de kurulum esnasında sorun olmuş olabilir. Bir 

diğer sebep ise tarayıcıda programın çalışmasını engelleyen eklentiler olabilir. 

Çözüm: Ctrl+Alt+Delete tuş kombinasyonu ile çalışan programlardan tüm EBA Canlı Ders 

uygulamalarını kapatıp EBA’ya tekrar giriş yapıp canlı derse tekrar bağlanınca sorun çözülmüş 

olur. Bir diğer çözümü Anti virüs programını ve güvenlik duvarını devre dışı bırakıp EBA Canlı Ders 

uygulamasının yeniden kurulması gerekiyor. Bir diğer çözüm ise tarayıcınızda İnternet Download 
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Manager veya Ad Blocker gibi eklentiler varsa bunlar da EBA Canlı Ders uygulamasını 

engelleyebilir. Bunları devre dışı bırakıp yeniden bağlanmayı deneyebilirsiniz. 

 

7. FINISH REGISTRATION TO JOIN THE MEETING HATASI: 

Sebep: Bu hata canlı derse bağlanmak isteyen öğrencinin bilgilerinin canlı ders sistemine 

gitmemesinden kaynaklanıyor.  

Çözüm: Bu sorunun çözümü için öğrencinin tarayıcıyı kapatıp tekrar açıp EBA’ya giriş yapması 

gerekiyor. Tekrar bağlanınca sorun düzelecektir. 

8. ÖĞRENCİ CANLI DERSİ KAÇIRMIŞ, KAYITTAN İZLEYEBİLİR Mİ? 

* Canlı ders esnasında kayıt ediliyor yazsa da, bu özellik çalışmamaktadır. 

 

Muhammmed DEMİR 

Felsefe- BTR Öğretmeni 

 

 

 

 


