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KURULUŞ BAŞVURU TARİHLERİ : 15 Ekim 2021 – 30 Ekim 2021 
 

KURULUŞ İŞLEMLERİ GİRİŞ ADRESİ 
(Sadece Yönetim Kurulu Sekreteri) 
 

: https://esks.marmara.edu.tr/kulupislemleri/ 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ TAKİP SİSTEMİ  : https://esks.marmara.edu.tr/kulup/ 
 

SORU VE YARDIM İÇİN : kultur@marmara.edu.tr 
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KURULUŞ İŞLEMLERİNE BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLECEK 

KONULAR 

 Öğrenci Kulüpleri Yönetim ve Denetim Kurulu olmak üzere toplam 18 üyeden oluşur. Sisteme bu 

üyelerin tanımlanabilmesi için öğrencinin BYS hesabında bulunan e-posta adresi kullanılır.  

 Öğrenci Kulüplerinin Kulüp Danışman ve Danışman Yardımcısı olmak üzere Üniversitemiz 

öğretim elemanları arasından belirleyeceği 2 Akademik personele ihtiyacı vardır. Danışman ve 

danışman yardımcısı bilgilerini girerken, Unvan, ad soyad, kurumsal e-posta adresi ve cep telefonu 

bilgileri girilmesi zorunludur. 

 Kulüp danışman ve danışman yardımcısı kulüp yönetim kurulu tarafından belirlenir. Danışman ve 

yardımcısının detaylı bilgi ve güncel unvan gibi bilgilerine ulaşmak için  

(https://avesis.marmara.edu.tr/) adresini kullanabilirsiniz. 

 Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin BYS sisteminde e-posta adreslerinin bulunması 

gerekmektedir. Aksi takdirde işlem yapılamaz. BYS sistemine e-posta nasıl eklenir/güncellenir 

öğrenmek için kılavuzun sonunda bulunan açıklamaları okuyunuz. (BYS sisteminde Kullanıcı Profili 

alanında yer alan e-posta adresi değil, İletişim Bilgileri alanında yer alan e-posta adresi 

kullanılmaktadır.) 

 Kulübünüzün kuruluş amacını, hangi alanlarda faaliyet göstereceğini önceden belirleyiniz. 

 Öğrenci kulüpleri, amaçlarına uygun isimler alır ve aldıkları isme uygun faaliyette bulunurlar. Kulüp 

isimlerinin Türkçe olması zorunludur. İsmi aynı olan birden fazla kulüp kurulamaz. Ayrıca akademik 

birim bünyesinde faaliyetlerin daha etkin şekilde sürdürülebilmesi için aynı amaç ve faaliyete yönelik 

birden fazla kulüp kurulamaz. 

 Giriş işlemleri tamamlandığında, Danışman ve Yardımcısı onayladığında Danışmanınızın bağlı 

bulunduğu (Fakülte/Yüksekokul) birimin yöneticilerinden de onay istenecektir. Bu nedenle 

danışmanınızın bağlı bulunduğu birim sekreteri (Fakülte= Fakülte Sekreteri, Yüksekokul = 

Yüksekokul Sekreteri) adı ve kurumsal e-posta adresi, Dekan (Fakülte = Dekan, Yüksekokul = 

Müdür) adı ve kurumsal e-posta adreslerini öğreniniz. 

 Kuruluş işlemlerini Yönetim Kurulu Sekreteri yapacağından BYS sisteminde yer alan e-posta 

adresine gönderilecek şifre ile (https://esks.marmara.edu.tr/kulupislemleri/) adresinden 15-30 

Ekim tarihleri arasında giriş yapabilir. Bilgilerin aynı gün içerisinde doldurulması zorunlu değildir.  

 Kulüp başvuruları, esks sistemine girilen bilgilerin danışman ve danışman yardımcısı onayından 

sonra danışmanın bağlı bulunduğu birime online olarak gönderilinceye kadar tamamlanmamış 

sayılmaktadır. Danışman birimine online olarak başvurularınız gönderildikten sonra “başvuru” 

işleminiz tamamlanmış olacaktır. 

 İlk değerlendirme birimler tarafından yapılacak olup, birim değerlendirmeleri sonrası başvurularınız 

ilgili birim tarafından online olarak Başkanlığımıza gönderilecektir. 

 Başvurularda herhangi bir çıktı alınmayacaktır. 
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YÖNETİM KURULU SEKRETERİ İŞLEMLERİ 
Yönetim Kurulu Sekreteri https://esks.marmara.edu.tr/kulupislemleri/ adresini kullanarak sisteme 

giriş yapabilir ve gerekli bilgileri girebilir.  

İşlemlere başlamadan önce kulüp kurucu üyeleri tarafından yönetim ve denetim kurullarının 

oluşturulması, Yönetim kurulu içerisinde Başkan, Yardımcı ve Sekreterin görev dağılımı yapılması, Asil ve 

Yedek üyelerin kim olduğunun belirlenmiş olması gerekmektedir. 

Ayrıca kulüp amacı, kulüp faaliyet alanları, faaliyet planı varsa sosyal medya hesapları ve logolarının 

sisteme giriş işlemlerine başlamadan önce hazırlanmış olması gerekmektedir. 

Bu işlemler tamamlandıktan sonra Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından kulüp işlemleri sayfasına 

giriş yapılmalı ve kulüp ile ilgili bütün bilgilerin sisteme girilmesi sağlanmalıdır. 

Kulüp İşlemleri Sayfası İlk Giriş Ekranı: 

 

Kulüp İşlemleri Sayfası İlk Giriş Ekranında başvuru tarihleri süresince yönetim kurulu sekreterinin mail 

adresi ile giriş yapacağı kutucuk açık olarak görülecektir. Başvuru tarihleri başlamadan veya bittiğinde bu 

kutucuk görüntülenemeyecektir.  

 

 Başvuru tarihleri başladığında sekreter maili girişi yapılan kutucuk ekranda görülebilir. 
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Sekreter tarafından mail adresi girildikten sonra ilk kez giriş yapıyorsa bilgilerinin girileceği aşağıdaki ekran 

karşısına gelecektir; 

 

Sekreter kendi bilgilerini kimliğinde görüldüğü şekliyle girip diğer aşamaya geçebilir. 

ÖNEMLİ: 

 Kuruluş için başvuru yapan diğer kulüpler içerisinde yer alan bir kulübün yönetim veya denetim kurulu üyesi olan, 

Aktif kulüpler arasında yer alan bir kulübün yönetim veya denetim kurulu üyesi olan, yüksek lisans öğrencileri, 

disiplin cezası bulunan öğrenciler işleme devam edemezler. 

 Son sınıf öğrencilerinin sekreter, başkan yardımcısı, asil veya yedek üye olmalarında bir mahsur 

bulunmamaktadır. Son sınıf öğrencileri sadece kulüp başkanı olamazlar. 

Kulüp sekreteri bilgilerini girdikten sonra BYS sistemi iletişim bilgileri alanında yer alan e-mail adresine 

kulüp işlemleri sayfasında yer alan işlemlere devam edebilmesi için gerekli parola gönderilecektir. Bu parola 

SADECE kulüp işlemleri sayfasında kullanılabilir. 

 

Kulüp sekreteri tarafından işlemlere devam edebilmek için e-mail adresinize gönderilen parola ile 

giriş yapmanız gerekmektedir.  
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Parola ile ilk giriş sonrası, kuruluş başvurusu yapılacak kulüp genel bilgilerinin girilmesi için gerekli 

pencere karşınıza gelecektir. 

Gerekli bilgiler; 

 Kulüp Türkçe Adı 

 Kulüp kuruluş amacı 

 Danışman isim, soyisim, unvan, kadrosunun bulunduğu birim, cep telefonu ve marmara uzantılı e-

mail adresi. 

 Danışman Yardımcısı isim, soyisim, unvan, kadrosunun bulunduğu birim, cep telefonu ve marmara 

uzantılı e-mail adresi. 

 

 Cep telefonu bilgisinin girilmesi ve kurumsal e-mail adresinin girilmesi zorunludur. Aksi takdirde başvuru 

işlemlerine devam edilemez. Cep telefonu bilgisini 10 haneli olarak ve başında 0 olmadan giriniz. 

 

 Danışman ve danışman yardımcınızın unvan ve birim bilgilerinin güncel halini 

(https://avesis.marmara.edu.tr/) adresinden öğrenebilirsiniz. 

 

Kulüp Danışmanı: Öğrenci kulübünün kuruluşu, işleyişi ve denetimi hususunda kurula karşı sorumlu, 

Marmara Üniversitesi öğretim elemanını, 

 

Kulüp Danışman Yardımcısı: Öğrenci kulübünün kuruluş ve işleyişi hususunda Kulüp danışmanı ve kurula 

karşı sorumlu Marmara Üniversitesi öğretim elemanını, ifade eder. 

 

Kulüp danışmanı, kulübün bu yönerge hükümlerine uygun üniversite içi veya üniversite dışı, yüz yüze ve 

çevrim içi olarak yaptığı tüm faaliyetlerin koordinasyonu, denetimi, kulübe ait demirbaş ve eşyaların 

muhafazası hususunda kurula karşı sorumludur. 

 

Kulüp danışman yardımcısı, kulübün bu yönerge hükümlerine uygun faaliyet göstermesi ve denetimi 

hususunda kulüp danışmanına ve kurula karşı sorumludur. 
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Sekreter sisteme giriş yaptığında sol tarafta sırasıyla 
işlem yapacağı kutucuklar bulunmaktadır.  
Kırmızı olan butonlar henüz işlemi 
tamamlanmamış alanları belirtir.  
Bunlar; 

 Kulüp Bilgileri: Kulüp adı, amacı, 
danışman ve danışman yardımcısına ait 
bilgileri kapsar. 

 Sosyal Medya Bilgileri: Kulübün sosyal 
medya hesapları ve varsa logosunun 
sisteme tanıtılması işlemini kapsar. 

 Yönetim Kurulu: 7 Asil ve 5 yedek üyeden 
oluşan kurul üyelerini kapsar. 

 Denetim Kurulu: 3 asil 3 yedek üyeden 
oluşan kurul üyelerini kapsar. 

 Faaliyet Planı: Kuruluş sonrası kulübün 
planladığı etkinliklerin özetini kapsar. 

 Faaliyet Alanı: Kulübün hangi alanlarda 
faaliyet yapacağını belirler. 

 

 

YÖNETİM KURULU SEKRETERİ TARAFINDAN YAPILACAK DİĞER İŞLEMLER 

Danışman Onay İşlemi: tüm girişler tamamlandığında danışman onayına gönderir. 

Danışman Yardımcısı Onay İşlemi: tüm girişler tamamlandığında danışman yardımcısı onayına gönderir. 

Danışman Birimi Onay İşlemi: tüm girişler, danışman ve danışman yardımcısı onay işlemleri 

tamamlandığında Danışmanın bağlı bulunduğu birimin Fakülte/Yüksekokul Sekreteri ve Fakülte Dekanı 

veya Yüksekokul Müdürü tarafından onaylanması için gönderir. 

GENEL İŞLEM SIRASI; Bütün girişler tamamlandığında; 

 Kulüp sekreteri tarafından kulüp bilgilerinin eksiksiz girilmesi ve kurul üyelerinden online onay 

alınması. 

 SKS tarafından ön değerlendirme  

 Danışman Yardımcısına Onaya Gönderme ve Onay İşlemi 

 Danışmana Onaya Gönderme ve Onay İşlemi 

 Danışmanın Bağlı Bulunduğu Birim Yetkililerine Onaya Gönderme ve Onay İşlemi 

 Başkanlığımız tarafından başvuruların son değerlendirme yapılarak Kurula sunulması 

 Kurul kararı ve kurulması kabul edilen kulüpler listesinin ilanı 

Kulüp sekreteri, Danışmanın bağlı bulunduğu birime onay işlemi için 30 Ekim 2021 tarihine kadar gönderim yapmalıdır. 

Danışman birimine gönderim yaptıktan sonra sekreterin işlemi tamamlanmaktadır. 
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Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Girilmesi 

 

Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerini girmek için sol tarafta bulunan Yönetim Kurulu ve Denetim 

Kurulu butonlarını kullanınız. 

Yönetim veya Denetim Kurulu sayfasına girdiğinizde Yeni Üye Ekle butonu yardımıyla kurul üyelerini 

ekleyebilir, sayfada daha önce eklenmiş üye bilgilerini ve onay durumunu görebilirsiniz. Yeni Üye Ekle 

butonuna bastığınızda karşınıza yukarıdaki gibi bir pencere gelecek ve sizden, kurul üyelerine ait, görevi, 

T.C. Kimlik numarası, öğrenci numarası, adı, soyadı ve doğum tarihini girmeniz istenecektir. Öğrenci 

numarasının başına herhangi bir harf koymayınız.  

İsim ve soyisim bilgilerini kimlikte görüldüğü gibi ve büyük harflerle giriniz. 

Bilgiler doğru bir şekilde girildi ise ve öğrencinin yönetim veya denetim kurulu üyeliğine ilişkin herhangi bir 

engel durumu yok ise, seçmiş olduğunuz göreve ait kaydı yapılacak, BYS sisteminde yer alan e-mail 

adresini görevi kabul ettiğine dair onay maili gönderilecektir. Bu onay mailinde yer alan onaylama işlemi 

gerçekleştirilmediği müddetçe üye kaydı tamamlanmamış sayılacaktır. Onay işlemi tamamlanmış kurul 

üyesi kulüp sekreteri tarafından silinememektedir. 

BYS sisteminde geçerli bir e-mail adresi bulunmuyorsa işlem tamamlanamayacaktır. BYS sistemine e-mail 

ve cep telefonu bilgileri nasıl güncellenebileceğine ilişkin detaylı açıklamalar, kılavuz son sayfasında yer 

almaktadır. 

 



Göztepe Yerleşkesi Daire 
Başkanlıkları Binası Kat:5 Kadıköy / 
İstanbul 

 kultur@marmara.edu.tr 
https://esks.marmara.edu.tr/kulup/ 
https://sks.marmara.edu.tr 

 

Sosyal Medya Bilgileri Girişi 

 
Öğrenci kulüplerimiz kullanmış olduğu tüm sosyal medya hesaplarını girmek zorundadır.  

Sosyal medya hesabı girerken dikkat edilecek hususlar; 

 Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlar, kulüp amacına ve 

onaylanmış etkinliklerine yönelik olmalıdır. Yapılacak paylaşımlardan öncelikle 

kulüp danışmanı ve daha sonra kulüp yönetim kurulu sorumludur. 

 Bütün kullandığınız sosyal medya hesaplarını giriniz. Bilgi vermediğiniz, onay 

alınmamış hesapların kullanılmaya devam edildiğinin tespiti halinde faaliyetleriniz 

askıya alınabilir. 

 Kulüp logoları herhangi bir siyasi parti, dernek, vakıf gibi kurum ve kuruluşları vb. 

temsil mahiyeti/benzerlik taşımamalı ve kulübe özgü olarak oluşturulmalıdır. 

 Kulüp logosu yüklemek zorunlu değildir. Ancak Başkanlığımıza bildirilmemiş logo 

kullanılamaz. 

 Girmiş olduğunuz kulüp logosu Başkanlığımız tarafından incelenerek 

değerlendirilecektir. Değerlendirme sonunda uygun görülmeyen logoların 

kullanılmaya devam edildiğinin tespiti halinde kulüp faaliyetleri askıya alınabilir. 

 

Sosyal Medya Bilgileri Ekranı 
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Faaliyet Planı girişinde dikkat edilecek konular: 

 

 Faaliyet planına en az 5 en fazla 

10 giriş yapılabilir. 

 Kuruluş sonrası 

gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler 

özet olarak girilir. 

 Kulüpler kuruluş sonrası 

faaliyet planında yer almayan etkinlikleri 

de gerçekleştirebilir. Her etkinlik için 

izin süreci yürüteceğinden Faaliyet 

Alanına giren her türlü etkinlik için 

başvuru yapabilir.  

 

 

Tüzük Faaliyet Alanı girişinde dikkat edilecek konular: 

 

 En az 3 en fazla 12 alan girilebilir. 

 Bu alanlar kulübün gerçekleştireceği etkinliklerin kapsamını belirler. 

 Faaliyet alanı kısa ve öz ifadelerden oluşur. Uzun cümleler kullanılmaz. 

 Faaliyet alanı içerisinde Konferans, Seminer, Panel gibi ifadeler kullanılmaz.  
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Başvurular, başvuru süreci sonrası en yakın tarihte toplanacak Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu 

toplantısında değerlendirilecek ve kurulmasına karar verilen kulüp listesi Başkanlığımız web sayfasında 

(https://sks.marmara.edu.tr/), öğrenci kulüpleri takip sisteminde (https://esks.marmara.edu.tr/kulup/) 

yayınlanacaktır. 
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BYS Sisteminde E-Mail Adresi Ekleme/Güncelleme 

Aşağıda anlatılan işlemleri gerçekleştirebilmek için BYS sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. 

1.Aşama 

BYS sistemine giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan Bilgilerim seçeneğini tıklayınız. 

2.Aşama 

Açılan pencerede İletişim Bilgileri kısmında yer alan E-Mail adresi ve Cep telefonu numarası sistemimize 

yüklenmektedir. 

Eğer İletişim Bilgileri kısmı boş ise aşağıdaki resimde görüldüğü gibi adımları takip ederek bilgilerinizi 

ekleyiniz. Önce E-mail adresini, sonra cep telefonu numarasını ekleyiniz. Cep telefonu on haneli ve başında 

sıfır olmadan girilmelidir. 

 
 

Her türlü soru ve sorunlarınız için kultur@marmara.edu.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz. 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Kültür ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü 


