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Eğitim Yönetim Sistemine Giriş 

Google Chrome veya Microsoft Edge tarayıcılarından birisini açınız. 

Adres Çubuğuna; https://eys.ticaret.gov.tr yazınız ve Enter a basınız. 

 

 

Gelen Sayfada Sağ Üst köşede yer alan Eğitime Giriş Butonuna Basınız. 

 

 

 

Tıklayınız 

https://eys.ticaret.gov.tr/
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Eğitime Giriş e tıkladığınızda karşınıza TC Kimlik ve Şifrenizi soran bir ekran gelecektir. 

 

Sisteme giriş yapabilmek için kurum bilgisayarınızı açtığınız şifrenizi şifre alanına yazarak 

güvelik sözcüğü kısmını da doldurarak giriş butonuna basınız. 

Girişe tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir ana sayfa gelecektir. 

 

Şuanda Eğitim Yönetim Sistemine giriş işlemini tamamlamış oldunuz. 
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Etkinlik Oluşturma 

Sistemde etkinlik oluşturmak için öncelikle ana sayfanızdayken;  

Etkinlik/Eğitim Yönetimi Menüsüne geliniz, menünün üstüne geldiğinizde Etkinlik İşlemleri 

Menüsünü göreceksiniz. 

 

Etkinlik oluşturmak için Etkinlik İşlemleri Menüsüne tıklayınız. 
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Tıklayınız 
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Etkinlik oluşturmak için sayfanın sağında yer alan İşlemler butonuna tıkladığınızda, gelen alt 

menüden Yeni Kayıt butonuna tıklamanız gerekmektedir.

 

Tıklayınız 
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Yeni Kayıt butonuna tıkladığınızda etkinliğin oluşturulacağı iki aşamalı bir ekran gelecektir. 

İlk Ekran “Etkinlik Bilgileri” ekranıdır ve etkinlikle ilgili temel bilgileri girmeniz 

istenmektedir. Bu sayfadaki kırmızı yıldız ile işaretlenmiş hücreler zorunlu alan olup, 

doldurulmaması durumunda sistem sizi etkinlik oluşturma sürecinin 2. Aşamasına 

geçirmeyecektir. 

 

Etkinlik Bilgileri Sayfasında doldurmanız gereken hücreler aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir. 

1- Etkinlik Yılı: 2020 (İçinde bulunulan yıl otomatik olarak gelmektedir. Geçmişe dönük 

bir eğitim girilecekse elle değiştirilerek ilgili tarih yazılabilir) 

2- Etkinlik Adı: Düzenlenen Eğitim Programının Adı Yazılacaktır (İlk Harfleri Büyük 

olarak girilecektir) 

3- Dış Eğitim mi?: Etkinlik başka bir kurum tarafından düzenleniyorsa seçilecektir. 

4- Birim Adı: Etkinliği düzenleyen birim adı seçilecektir. 

5- Eğitim Türü: Hizmet içi Eğitim kapsamında gerçekleştirilen eğitimler için “Verimliliği 

Artırma Eğitimi” seçilecektir. 

6- Etkinlik Eğitim Türü: Burada 3 seçenek birimlerce kullanılabilecektir.  

o Bilgi Tazeleme Eğitimi: Daha önce verilmiş bir konuyla ilgili güncelleme 

eğitimlerinde seçilecektir. 

o Değişikliklere İntibak Eğitimi: Eğitimin konusunu daha önce hiç verilmemiş 

veya verilmiş ancak köklü değişikliklerin gerçekleştiği konular oluşturuyorsa 
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seçilecektir. (Örneğin Kovid-19 Önlemleri Eğitimi daha önce bu konuda 

eğitim verilmemiştir ancak günümüz koşullarında bu eğitim yeni bir eğitim 

olduğundan bu eğitim konulu bir etkinlik girilirken Değişikliklere İntibak 

Eğitimi türü seçilecektir.) 

o Etik Eğitimi: Eğitimin konusunu etik oluşturuyorsa seçilecektir. 

7- Uyarı: Oluşturulan etkinlik türünde en son ne zaman etkinlik oluşturulduğuna dair 

uyarı metni yer alır. 

8- Eğitim Tipi: Diğer seçilecektir. 

9- Durum: Etkinlik ilk oluşturulurken “Aktif” olarak seçilecektir. 

10- Programın Amacı: Etkinliğin hangi amaçla gerçekleştirildiği kısaca ifade edilecektir. 

11- Program Yöneticisi: Eğitimlerin gerçekleşmesinden sorumlu ilk birim amirini veya 

eğitim koordinatörleri kendilerini seçebilirler. 

12- Katılımcıların Tespiti: Eğitime katılacaklar nasıl belirlendiğine dair kısa bir açıklama 

girilecektir. 

 

13- Aktivite Resmi: Atama yapılan kişilerin ana sayfalarında etkinlik bu resim ile 

görüntüleneceğinden etkinlik resmi seçilmesi gerekmektedir. Mevcut resimler uygun 

değilse “Farklı Resmi Yükle” sekmesine tıklanarak “Dosya Seç” denilerek istenilen bir 

resim yüklenebilir. 

14- Katılımcı Sayısı: Eğitime kaç kişi katılacaksa o rakamın girilmesi gerekmektedir. 

15- Eğitim Yöntemleri: Eğitimde kullanılması muhtemel eğitim yöntemleri seçilecektir. 

Birden fazla yöntem seçilebilecektir. 
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16- Eğitim Yeri: Etkinlik nerede gerçekleştirilecekse orası seçilecektir. Etkinliğin 

gerçekleştirileceği yer listede yoksa en altta yer alan “Diğer” seçeneğine tıklanarak yer 

sisteme eklenecektir.  

17- Etkinlik Başlama Tarihi: Etkinliğin Başlangıç tarihi takvime tıklanarak seçilecektir. 

18- Etkinlik Bitiş Tarihi: Etkinliğin bitiş tarihi takvime tıklanarak seçilecektir. 

19- Onay Tarihi: Etkinlik için bir makam onayı alındıysa onayın tarihi girilecektir. Bir onay 

yoksa boş bırakılacaktır. 

20- Onay Sayısı: Etkinlik için alınan onayın sayısı girilecektir. Bir onay yoksa boş 

bırakılacaktır. 

 

21, 22, 23 ve 24 Nolu Alanlar Zorunlu alanlar olmayıp bu alanlara dair bilgi varsa girilebilir. 

 

 

 

25- Paket Listesi: Paket Listesi alanına dokunulmayacaktır. 

26- Ders: Etkinlikte Hangi dersler yer alacaksa Seçim alanına tıklayarak dersleri aratıp 

ekleyebilirsiniz.  
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Dersi Seçtiğinizde karşınıza oluşturulan etkinliğin yetkinlik seviyesini seçmenizi isteyen 

bir ekran gelecektir. 

 

Burada ilk hücrede eğitimin seviyesi olarak “Farkında” (verilecek eğitimi temel bilgi 

düzeyinde ve farkındalık yaratmak için yapılıyorsa) veya “Uygulayıcı” (eğitime katılanlara 

uygulayıcı düzeyinde beceri kazandırılması hedefleniyorsa) seviyesi seçilebilir. İkinci 

satırda ise “Diğer” seçilecektir. 

 

Ders seçimi yapıldıktan sonra kontrol edilerek “Oluştur” butonuna tıklayarak etkinlik 

oluşturma sürecinin 2.aşamasına geçilir. Oluştura basıldıktan sonra karşınıza aşağıdaki 

ekran gelecektir. 
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Bu ekranda sadece tek bir hücre doldurulacaktır. Sayfanın sonunda yer alan “Toplu Atama” 

kısmı doldurulacak olup, bu alana eğitime katılması planlanan katılımcıların sicilleri her bir 

satırda bir sicil olacak şekilde yapıştırılacak veya elle girilecektir. 

 

Siciller yukarıda gösterildiği şekilde girildikten sonra “Oluştur” butonuna basılacaktır. Bu 

işlemden sonra bir uyarı ekranı gelecek olup bu ekran sadece bilgi verme amaçlı 

olduğundan kontrol edildikten sonra aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere “Evet” butonuna 

basılarak etkinliğin oluşturulma işlemi tamamlanacaktır. 
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Etkinlik oluşturulduktan sonra sistem sizi etkinliğin ana sayfasına yönlendirecektir. 

Karşınıza şöyle bir ekran gelecektir. 

 

Ekran görüldüğü üzere sistem bazı uyarılar vermektedir. “Eğitici Ataması Yapınız” ve 

“Katılımcı Eklenmeli” uyarıları ekranın üstünde yer almaktadır. Bu aşamadan sonra 

yapılacaklar sırasıyla aşağıda yer almaktadır. 
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27- Etkinliğe Katılımcı Ekleme 

Etkinliği oluştururken Toplu Atama kısmına yazdığımız siciller aslında etkinlikte 

bulunmakta ancak sistem bu sicilleri öncelikli olarak bir kontrol daha yapılması için 

“Planlanan Katılımcılara” atmaktadır. Planlanan Katılımcılardaki kişileri Onay listesine 

aktarabilmek için aşağıdaki aşamalar takip edilir. 

Etkinlik Ana sayfasındayken sol tarafta yer alan menüden “Katılımcı İşlemleri” ne tıklanır. 

 

 

Daha sonra gelen ekranda 3 sekme yer alacaktır. Bu sekmelerden Planlanan Katılımcılar 

Sekmesine tıklanır. 
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Gelen ekranda etkinliği oluştururken eklediğimiz kişileri göreceğiz. Bu listeyi kontrol 

ederek bir yanlışlık olup olmadığına bakılır. Bir eksiklik veya hata yoksa Ekranın Sağ üst 

köşesinde yer alan “Katılımcıları Onay Listesine Ekle” butonuna tıklanarak katılımcıları 

asıl listeye eklemiş oluruz. 

 

Katılımcıları Onay Listesine Ekle butonuna tıkladığımızda İşleme Devam Etmek İstiyor 

Musunuz uyarısının yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekran Katılımcılar Kontrol Edildi 

denilerek Evet butonuna tıklanır ve böylece Katılımcıların Etkinliğe atanma işlemleri 

tamamlanmış olur. 

 

Bu işlemi tamamladıktan sonra sistem sizi Onaylanmış Katılımcıların gösterildiği ekrana 

yönlendirir. Burada iki hususa dikkat etmek gerekmektedir. Etkinliği oluşturduktan sonra 

Katılımcı Eklenmesi gerekirse bu ekrandayken Yeni Kayıt (1 nolu buton) butonuna 

tıklayarak yeni kişi bu ekrandan eklenebilir. Katılımcı listesinde problem yoksa ekranın sağ 

üst köşesinde yer alan “Toplu E-Posta Gönder” butonuna (2 nolu buton) tıklanarak 

katılımcıların kurum maillerine eğitime atanmaları konusunda bilgilendirme maili 
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gönderilebilir.  

 

Bir katılımcı yanlışlıkla eklendi ise ya da bir sebepten çıkarılması gerekiyorsa çıkarılacak 

kişinin sağında yer alan İşlemler butonuna tıklanır.  

 

Kaldır butonuna tıklandıktan sonra “Katılımcıyı çıkarmak istediğinize emin misiniz?” 

sorusunun yer aldığı bir ekran gelecektir. Burada katılımcının neden çıkarıldığı kısaca 

yazılır ve evet butonuna tıklanarak kişinin eğitimden çıkarılması sağlanır. 

Toplu E-Posta Gönder 

Etkinlik katılımcılarına eğitime atandıklarına dair bilgilendirme maili atmak isterseniz, 

Katılımcı İşlemleri Menüsündeyken sağ üstte yer alan “Toplu E-Posta Gönder” butonuna 

(üstteki resimde 2 nolu buton) tıklanır, gelen ekrandaki alanlar aşağıda gösterildiği şekilde 

doldurulur. 
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Öncelikle “Tüm Kullanıcılara Gönder” kutucuğu işaretlenir. Hemen altında yer alan Konu 

kısmına Eğitimin konusu yazılır. Onun altında yer alan kısma ise eğitimin tarihi ile ilgili kısa 

bir açıklama yazılması gerekmektedir. Bu 3 alan doldurulmadığı takdirde mail gönderimi 

başarısız olacaktır. 
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28- Etkinliğe Eğitici Ekleme 

Etkinliği oluşturduğumuzda ana ekranda bir diğer uyarı ise Eğitici Eklenmesi yönündeydi. 

Etkinliğe eğitici ekleyebilmek için etkinlik sayfasının solunda yer alan menülerden “Eğitici 

Yönetimi”ne tıklanır. 

 

Gelen ekranda sağ üst köşede yer alan “Yeni Kayıt” butonuna tıklanır. 
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Gelen ekranda; Kullanıcı Ara hücresine tıklanarak eğitici olarak tanımlamak istediğimiz 

personelin ismi yazılır. Ve isim çıktığında üzerine basılarak seçilir.  

 

Bu ekranda “Bildirim Hemen Gönderilsin Mi?” kutucuğu işaretlenirse eğiticinin kurum mailine 

bilgilendirme e-posta gidecektir. Daha sonra kaydet denilerek eğitici ekleme işlemi tamamlanır. 

Birden fazla eğitici eklenecek ise bu adımlar tekrarlanarak birden fazla eğiticinin eklenmesi 

sağlanabilecektir. 

29- Etkinliğe Ders ve Derslere Aktivite Ekleme 

Etkinliğe eklenen her dersin altına mutlaka bir etkinlik eklenmesi gerekmektedir. Bunun nedeni 

hangi derse hangi eğitmenin gireceği ile ders programının aktiviteler üzerinden sistemde 

belirtilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede bir önceki adımda eğitici eklendikten sonra 

o eğitmenin o eğitim programında hangi derse girecekse onun sisteme eklenmesi ve o dersin 

altında bir aktivite eklenmesi gerekmektedir. 

Bunun için öncelikle Aktivite Yönetimi ekranındayken aşağıdaki resimde gösterildiği üzere 

ekranın sağ üst köşesinde yer alan Yeni Aktivite Ekle butonuna tıklanır. 
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Yeni Aktivite Ekle butonuna basıldığında aktivite türlerinin listesini göreceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ders hangi etkinlik türünde gerçekleştirilecekse ona uygun etkinlik türü seçilmelidir. Örneğin 

sınıf içi bir eğitim yapılacaksa “Yüz Yüze Eğitim”, Online Uzaktan Eğitim gerçekleştirilecekse 

“Sanal Sınıf” aktivite türü seçilmelidir. Bu örnekte biz sınıf içi bir etkinlik gerçekleştireceğimiz 

için “Yüz Yüze Eğitim” aktivite türünü seçiyor ve tıklıyoruz. Karşıma gelen ekranda öncelikle 

Ders Adı alanına tıklayarak dersi seçiyoruz. Hemen sonrasında Aktivite Adı alanını ders adı ile 

aynı olacak şekilde elle dolduruyoruz. Sonrasında bu bir yüz yüze eğitim olduğu için başka bir 

alana dokunmadan en altta yer alan “Kaydet” butonuna tıklayarak aktiviteyi eklemiş oluyoruz. 
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30- Etkinlik Ders Programı Ekleme 

Herhangi bir etkinlik oluşturulduğunda ders programını sisteme girmemiz gerekiyor. Bunun 

için etkinlik sayfasına girildiğinde; Aktivite Yönetimi ekranındayken listelenen derslerden 

ders programını gireceğimiz dersin sağında yer alan İşlemler butonuna tıklanır. 

 

İşlemler menüsüne tıklandığında aşağıdaki resimde gösterildiği üzere açılan listeden 

“Düzenle” ye basılır. 
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Düzenle’ye basıldığında oturum ekleme ekranı karşınıza gelecektir. 

 

Bu ekranda yukarıda görüldüğü üzere Aktivite Adı ve Sırası bilgileri otomatik olarak 

gelmektedir. Bu ekranda bu bilgilere dokunmuyoruz. Oturumlar ibaresinin yanında yer alan 

Oturum Ekle linkine tıklıyoruz. 
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Oturum Ekle’ye tıklayınca karşımıza Eğitmen, Adı, Sınıf, Grup, Başlangıç ve Bitiş Tarihlerinin 

bulunduğu aşağıdaki gibi bir küçük ekran gelecektir. 

 

Bu ekranda ders programını girdiğiniz derse hangi eğitmen gelecekse Eğitmenler hücresinden 

onu seçeceksiniz. Daha sonra Adı kısmına ise Dersin Adını yazacaksınız. Sınıf alanında ise 

birden fazla sınıf varsa ve ders kaç nolu derslikte yapılacaksa menüden o sınıf seçilecektir. 

Çoğu birimde derslik olarak genelde toplantı salonları kullanıldığından derslik olarak 1 Nolu 

sınıf seçilecektir. Girilen dersin girildiği oturumun başlama ve bitiş tarihleri ve saatleri 

(Yukarıdaki örnekte 18 Haziran 2020 de Saat 13:30 da başlayacak ve Aynı gün 17:00 ye kadar 

sürecek bir oturum kaydedilmiştir) ilgili alanlardan yukarıda ki gibi seçilerek en sonunda en 

altta yer alan Kaydet butonuna basılarak ilgili oturumun ders programı sisteme kaydedilmiş 

olacaktır. Aynı dersin başka bir günde oturum var ise; aynı basamaklar bir farkla 

tekrarlanacaktır. Yine Aktivite Yönetimi ekranındayken ders programını gireceğimiz dersin 

sağındaki işlemler menüsüne tıklanarak Düzenle ye basılır. Karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran 

gelecektir. 
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İşlemler Menüsü altında yer alan ve aşağıda gösterilen Oturum Ekle Menüsüne tıklanır. 
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Gelen ekrandan daha önce 18 Haziran günü yapılacak oturum bilgilerini girdiğimiz gibi 19 

Haziranda aynı eğitmen tarafından yapılacak derse ilişki oturum bilgilerini seçerek sisteme 

giriyoruz. Ve Kaydet’e basıyoruz. Bu şekilde bir etkinlikte yer alan tüm dersler için ders 

programını giriyoruz. Girilen ders programını görmek için; Aktivite ana sayfasındayken sol 

tarafta yer alan menülerden Takvim seçeneğine basıyoruz. 
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Takvim’e tıkladığımızda yıllık takvim üzerinde girdiğimiz oturum bilgileri renkli olarak takvim 

üzerinde gösterilecektir. 

 

18 Haziran ve 19 Haziran 2020 tarihleri için girmiş olduğumuz oturum bilgileri yukarıdaki gibi 

renkli olarak gösterilmektedir. Bu tarihlerin üzerinde tıkladığımızda o tarihte hangi dersin 

olduğu ve başlama bitiş tarihleri görüntülenebilecektir. 

 

Girilen ders programını görmenin ikinci bir yolu da etkinlik sayfasındayken etkinlik isminin 

altında yer alan İşlemler butonuna tıklanır.  
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İşlemler Menüsünün altında yer alan Ders Programı menüsüne tıklanır. 

 

 

Ders Programına tıklandığında girilen tüm oturum bilgilerinin gösterildiği bir tablo karşınıza 

gelecektir. 
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Sisteme girilen ders programı katılımcılara mail yoluyla gönderilebilir; 

Bunun için; etkinlik sayfasındayken sol üstte eğitim programının adı altında yer alan işlemler 

butonuna tıklanır, açılan menüden “Kullanıcılara Ders Programını Gönder” e basılarak ders 

programının katılımcıların kurum maillerine gönderilmesi sağlanabilir. 

 

 

31- Varsa Sınav Puanlarını Girme 

Yüz yüze eğitim kapsamında yapılan sınavların sisteme girişinin yapılması gerekmektedir. Bu 

not girişinin yapılması için öncelikle Etkinlik sayfasındayken Aktivite Yönetimi 

ekranındayken, Not girişi yapılacak dersin sağında yer alan İşlemler butonuna tıklanır açılan 

menüden; Katılımcı Not Girişi’ne tıklanır. 
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Katılımcı Not Girişi’ne tıkladığımızda etkinlikteki katılımcıların listesinin görüntülendiği ve 

not girişlerinin yapılabileceği hücrelerin bulunduğu aşağıdakine benzer bir ekran gelecektir. 

 

Kişilerin yazılı sınavdan almış oldukları notlar isimlerinin yanlarında yazan Puan hücrelerine 

girilir ve altta yer alan Kaydet butonuna basılarak puanların kaydedilmesi sağlanmış olacaktır. 
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32- Etkinliği Kapatma 

Bir etkinlik oluşturulurken katılması planlanan kişiler ile fiili olarak katılım sağlayan kişiler 

çoğu zaman farklılık gösterecektir. Etkinlik tamamlandığında Katılımcı İşlemleri menüsü 

altında yer alan Uygulama İşlemleri altındaki kişilerin fiili olarak katılım sağlayan kişilerle aynı 

olması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için Etkinlik katılımcı listesi etkinliğe fiili olarak 

katılmış kişi listesi ile karşılaştırılır, etkinliğe katılmayan personel varsa bu karşılaştırma 

sonrası tespit edilir ve Katılımcı İşlemleri menüsüne gidilerek etkinliğe katılmayan kişiler 

yanlarındaki İşlemler menüsüne tıklanarak Kaldır ibaresine basılarak katılımcı listesinden 

çıkarılmalıdır. Bu işlem yapılmazsa kişiler o eğitime katılmadıkları halde eğitim geçmişlerinde 

eğitime katılmış gibi gözükecektir. 

Bu kontroller yapıldıktan sonra etkinlik sayfasındayken sol üstte eğitim programının adı altında 

yer alan işlemler butonuna tıklanır, açılan menüden “Etkinliği Kapat ve Ortalamaları Hesapla” 

ya tıklanır ve etkinlik aktif durumdan pasif duruma geçer ve etkinlikle ilgili işlemler 

tamamlanmış olur. 

 

 


