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MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ GÜNCELLEME İŞLEMLERİ 

 
1.AŞAMA KILAVUZU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.AŞAMA TARİHLERİ : 15 EKİM 2020 – 30 EKİM 2020 
 

2.AŞAMA TARİHLERİ : 02 KASIM 2020 – 13 KASIM 2020 

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

SORU VE YARDIM İÇİN : kultur@marmara.edu.tr 
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ÖĞRENCİ KULÜBÜ GÜNCELLEŞTİRME İŞLEMLERİ İÇİN 1.AŞAMA 

- ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÜYE İŞLEMLERİ 

Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı uzaktan eğitim ile devam ettiğinden, öğrenci 

kulüpleri güncelleme işlemleri daire başkanlığımız kulüpler sayfası 

(https://esks.marmara.edu.tr/kulup) üzerinden online olarak yapılacaktır. Güncelleme 

işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 

1- Aktif Kulüp üye sayısının en az 30 olması gerekmektedir. 30 aktif üyenin altında üyeye 

sahip kulüpler güncelleme işlemlerine başlayamayacağı için güncelleme işlemlerini 

tamamlayamayacaktır. 

2- Kulüp danışman ve danışman yardımcısının e-mail adresi olarak marmara.edu.tr uzantılı 

kurumsal e-mail adresi kullanım zorunluluğu bulunmaktadır. Kurumsal adresler 

onaylama işlemlerinde kullanılacak olup diğer e-mail adresleri ile güncelleme işlemleri 

yapılamayacaktır. 

3- Son sınıf öğrencileri kulüp başkanı olamazlar, başkan yardımcısı veya yönetim/denetim 

kurulu asil/yedek üyesi olabilirler.  

4- Yüksek lisans öğrencileri kulüplere üye olabilir ancak yönetim/denetim kurullarında yer 

alamazlar. 

5- Disiplin cezası bulunan öğrenci yönetim/denetim kurulu üyesi olamaz. 

6- Bir öğrenci birden fazla kulüpte üye olabilir ancak sadece bir kulüpte yönetim/denetim 

kurulu üyesi olabilir. 

7- Yeni yönetim ve denetim kurulunda görev alacak üyelerin kulüp üye listesinde yer alması 

zorunlu olduğundan, 30 Ekim 2020 tarihine kadar üye bilgilerinizi güncellerken bu 

konuda dikkatli olmanız gerekmektedir. 30 Ekimden sonra, güncelleme işlemleri 

sonuçlanıncaya kadar üye işlemleri yapılamayacaktır. 

ÜYE İŞLEMLERİ – Kulüp Üyelik İşlemleri: 
Öğrenci kulüpleri takip programımıza kulüp başkanı, yardımcısı veya sekreteri tarafından giriş 

yapıldıktan sonra Kulüp Menüsünden ulaşılacak olan sayfadır. 
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Kulüp üyelik işlemleri sayfasına girdiğinizde sayfanın en üstünde Yeni Üye Formu ve Yazdır 

butonları yer alacaktır. Aynı zamanda kulübünüzün üye durumuna ilişkin anlık “Geçerli, 

Mezun/Pasif ve Hatalı” üye sayılarına ilişkin bilgiler de yer alacaktır. Bu bilgilerin altında yeterli 

aktif üyeye sahip iseniz veya yeterli üyeye sahip değilseniz durum olarak bilgi amaçlı uyarı 

belirecektir. 

 

 

Yeni Üye Formu: 
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Yeni Üye Formunda dikkat edilmesi gerekenler: 
- Üye öğrenci bilgilerini eksiksiz ve öğrenci belgesinde görüldüğü gibi büyük harfle giriniz. 

Kısaltma yapmayınız. 

- T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, Öğrenci numarası, Doğum Tarihi bilgileri NVİ’den 

sorgulanmaktadır. Üyenin sınıf, bölüm bilgisi Üniversitemiz bys alt yapısından 

çekilecektir.  

- Güncelleme işlemleri için gerekli olan en az 30 üye girişi yapınız. 

- Daha önce sisteme giriş yaptığınız üye öğrencileriniz sayfanızda görülecek olup, hatalı 

giriş yapılmış kayıtlarınız varsa silebilirsiniz. 

 

 

30 Ekim 2020 tarihinden sonra güncelleme işlemlerine başlayabilecek kulüpler belirlenmiş 

olacak ve güncelleme işlemlerini Kulüp Danışmanı başlatacaktır. Bu işlemlerle ilgili 2.Aşama 

Kılavuzunda detaylı olarak bilgilendirme yapılacaktır. 

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 


