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https://esks.marmara.edu.tr/ adres�m�z üzer�nden ulaşab�l�rs�n�z.

Rezervasyon S�stem� Ned�r?

01
Konferans salonlarının kullanım
durumlarını göreb�l�r, b�r�m�n�z
adına rezervasyon yapab�l�rs�n�z.

02

Rezervasyon yaptıktan sonra 5
gün �çer�s�nde esks üzer�nden
form doldurmanız ve etk�nl�k
detaylarınızı g�rerek başvuru
yapmanız gerekmekted�r. 5 gün
�çer�s�nde form doldurulmadığı
takd�rde rezervasyonunuz s�l�n�r.

03
Salon sorumluları kend�
salonlarında rezervasyon
yaptıkları takd�rde 5 gün süre
aranmaz.

04
Başvurunuz onaylandığında �lg�l�
k�ş� ma�l �le uyarılır ve etk�nl�k
takv�m�nde etk�nl�k b�lg�s�
yayınlanır.

Ün�vers�tem�z konferans salonlarının
kullanılab�lmes� �ç�n kurumsal e-posta
adres�n�z ve ş�fren�z �le g�r�ş yaparak �lg�l�
salonu rezerve edeb�leceğ�n�z, çıktı
almadan etk�nl�k başvurusu yapab�leceğ�n�z
platformdur.

form
doldur

Rezervasyon
yap

Salonları
gör
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Rezervasyon Takv�m�

01

02

Takv�mde salonların haftalık
durumları görüntülenmekted�r.
Sağ üstte yer alan sola ve sağa
doğru ok tuşları �le haftalık
tar�h değ�şt�r�leb�l�r.

Takv�mde, salon �sm� sağında yer
alan saatler�n altındak�
kutucuklar Gr� renkte �se
rezervasyona o tar�h �ç�n kapalı
olduğunu, turuncu renkte �se
rezervasyon yapıldığını ancak
henüz herhang� b�r �şlem 
 (etk�nl�k başvurusu vb.
)yapılmadığını, mav� renkte �se
rezervasyon sonrası etk�nl�k
başvurusu yapıldığı ve onay
�şlemler�n�n devam ett�ğ�n�, yeş�l
renkte �se rezervasyon ve
etk�nl�k başvurusunun
onaylanmış olduğunu göster�r.

Ün�vers�tem�z konferans salonlarının
rezervasyon durumunu, salonun uygunluk
durumunu göreb�leceğ�n�z takv�md�r.
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01
Rezervasyon �şlemler� menüsünde yer
alan "Rezervasyon Takv�m�" seçeneğ�ne
tıklayarak, rezervasyon yapmak
�sted�ğ�n�z salonun �lg�l� tar�hte müsa�t
olup olmadığını kontrol ed�n�z.

02
Salon müsa�t �se �lg�l� tar�h� gösteren
satırdak� beyaz kutucuklardan b�r�ne
veya Rezervasyon İşlemler� menüsünde
yer alan "Yen� Rezervasyon Ekle"
seçeneğ�ne tıklayınız.

03
Açılan sayfada rezervasyon sah�b� b�r�m�,
salonu, tar�h� ve saat� seç�n�z.
Salonlarımız mesa� saatler� �çer�s�nde en
az 1 saat süre �le rezerve ed�leb�l�r.

Salonlarımızda rezervasyon yapab�lmek �ç�n öncel�kle kurumsal
e-posta adres�n�z ve ş�fren�z �le https://esks.marmara.edu.tr
adres�ne g�r�ş yapınız.

G�r�ş �şlemler�nde sorun yaşarsanız sks@marmara.edu.tr
adres�nden destek alab�l�rs�n�z.

Rezervasyon
Takv�m� İçer�s�nde
Yer Alan Salon
Rezervasyonu
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04
D�ğer rezervasyon �şlemler� �ç�n salon
sorumluları �le �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.

*
Not: Etk�nl�k Başvuru Formu
doldurab�lmek �ç�n rezervasyon
yapılması gerekmekted�r.



01
Rezervasyon �şlemler� menüsünde yer
alan "Rezervasyon Takv�m�" seçeneğ�ne
tıklayarak, rezervasyon yapmak
�sted�ğ�n�z salonun �lg�l� tar�hte müsa�t
olup olmadığını kontrol ed�n�z.

02
Salon müsa�t �se �lg�l� tar�h� gösteren
satırdak� beyaz kutucuklardan b�r�ne
veya Rezervasyon İşlemler� menüsünde
yer alan "Yen� Rezervasyon Ekle"
seçeneğ�ne tıklayınız.

03
Açılan Sayfada sadece danışmanı ya da
danışman yardımcısı olduğunuz kulübü
seç�n�z. Kulüp b�lg�s� har�c�nde herhang�
b�r b�r�m seçmen�ze gerek yoktur.

Öğrenc� kulüpler� adında rezervasyonlar sadece kulüp
danışmanı/danışman yardımcısı tarafından yapılab�l�r.
Rezervasyon yapab�lmek �ç�n öncel�kle kurumsal e-posta
adres�n�z ve ş�fren�z �le https://esks.marmara.edu.tr adres�ne
g�r�ş yapınız.

G�r�ş �şlemler�nde sorun yaşarsanız sks@marmara.edu.tr
adres�nden destek alab�l�rs�n�z.

Öğrenc� Kulüpler� İç�n
Rezervasyon Takv�m�
İçer�s�nde Yer Alan
Salon Rezervasyonu
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04
Öğrenc� Kulübü adına rezervasyon yapıktan sonra
�lg�l� kulüp tarafından esks kulüp s�stem� üzer�nden
form doldurulmalıdır. Öğrenc� Kulübü adına
danışmanlar tarafından form doldurulamaz.



01
Rezervasyon �şlemler� menüsünde yer
alan "Rezervasyon Takv�m�" seçeneğ�ne
tıkladığınızda takv�mde yer almayan b�r
ortam �ç�n etk�nl�k başvurusu yapmak
�sted�ğ�n�zde;

02
Rezervasyon İşlemler� menüsünden Yen�
Rezervasyon ekle seçeneğ�n� tıklayınız.

03
Açılan sayfada yer alan Etk�nl�k Ortamı
kutucuğu �ç�nde en altta yer alan D�ğer
Ortam / Dersl�k/Laboratuvar/D�ğer 
 seçeneğ�n� �şaretley�n�z.

04
D�ğer Ortamı seçt�kten sonra hemen
altında yer alan "Ortam Detay"
kutucuğuna �lg�l� alanın b�lg�s�n� g�r�n�z.
Örneğ�n: İşletme Fakültes� AZ01 Amf� veya
İlah�yat Fakültes� Raş�t Küçük Konferans
Salonu vb.

Rezervasyon
Takv�m�nde Yer
Almayan Ortamlar
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*
Not: Etk�nl�k Başvuru Formu
doldurab�lmek �ç�n rezervasyon
yapılması gerekmekted�r.



01
Rezervasyon �şlemler� menüsünde yer
alan "Rezervasyonlarım" seçeneğ�ne
tıklayarak, yapmış olduğunuz
rezervasyonları göreb�l�rs�n�z.

02
Tabloda yer alan "Etk�nl�k Başvuru Formu
Doldurma Durumu" sütununda
rezervasyonunuza a�t form durumu
görülmekted�r. Bu sütunda form
doldurmak �ç�n en son tar�h b�lg�s�, form
doldurma ekranına ulaşmak �ç�n gerekl�
yönlend�rme l�nk� bulunmaktadır.

Ayrıca altta bu rezervasyon �ç�n kalan
form doldurma süres� de yer almaktadır.

03
Form doldurma s�mges�ne tıklandığında
etk�nl�ğ�n�z �le �lg�l� detaylı b�lg�ler�n
g�r�leb�leceğ� sayfa karşınıza gelecekt�r.

Rezervasyon �şlemler� sonrasında Rezervasyonlarım sayfasına
yönlend�r�leceks�n�z. Bu sayfada rezervasyon yer�, tar�h�, form
doldurmak �ç�n ne kadar süren�z kaldığı b�lg�s� görüleb�l�r.

Pandem� neden�yle Rektörlüğümüz gerekl� gördüğü takd�rde
onl�ne başvuru yöntem� �le başvuru alınab�lmes�ne �mkan
sağlamaktadır.

Rezervasyon Aşamaları
Etk�nl�k Başvuru Formu
Doldurma

Sağlık Kültür ve Spor Da�re Başkanlığı



Rezervasyonlarım seçeneğ�n� tıkladığınızda yapmış olduğunuz
rezervasyon b�lg�s� aşağıdak� tablo g�b� karşınıza gelecekt�r.

Rezervasyon Aşamaları Etk�nl�k Başvuru Formu

Sağlık Kültür ve Spor Da�re Başkanlığı

Rezervasyonlarım Tablosu Sütunları
Etk�nl�k Ortamı: Rezervasyon yaptığınız konferans salonu b�lg�s�n� �çer�r.
Etk�nl�k Ortamını Kullanacak: Rezervasyon yapılan salonu kullanacak b�r�m� göster�r.
Kullanılacak Tar�h: Rezervasyonun başlangıç ve b�t�ş tar�h�n� göster�r.
Etk�nl�k Başvuru Formu Doldurma Durumu: Yapmış olduğunuz rezervasyon �ç�n form doldurma süres�n�, en son tar�h�, form
doldurma sayfasına yönlend�rme �ç�n gerekl� s�mgey� göster�r.



Rezervasyon Aşamaları Etk�nl�k Başvuru Formu

Sağlık Kültür ve Spor Da�re Başkanlığı

01
Form sayfasına gel�nd�ğ�nde, başvurunuz
�ç�n Ön B�lg�ler, Etk�nl�k Detayları, Af�ş
veya ek dosya yükleme, Etk�nl�k �le �lg�l�
yetk�l� b�lg�ler� başlıkları �le adım adım
form doldurmanız �stenmekted�r.

02
Her adımdak� b�lg�ler� eks�ks�z ve detaylı
doldurmanız, başvurunuzun sağlıklı b�r
şek�lde değerlend�r�leb�lmes� �ç�n
gerekl�d�r.

03
Bütün aşamalar doldurulduktan sonra,
onl�ne olarak değerlend�rme akt�f �se
Onaya Gönder butonu yardımı �le, önce
b�r�m yetk�l�n�z, onayladığı takd�rde
başvurunuz Başkanlığımıza ulaşmış
olacaktır.

Form Sonrası Başvuru Onay Sürec�:

Fakültelerde: Fakülte Sekreter�, Dekan, Sks Şube Müdürlüğü, Güvenl�k, Sks Başkanlığı, Rektörlük.
Yüksekokul / Enst�tüler: Sekreter, Müdür, Sks Şube Müdürlüğü, Güvenl�k, Sks Başkanlığı, Rektörlük.
D�ğer B�r�mlerde: Üst am�r, Sks Şube Müdürlüğü, Güvenl�k, Sks Başkanlığı, Rektörlük, şekl�nde onay sürec� yürütülmekted�r.

04
Başvurunuz değerlend�rme aşamaları
tamamlandığında ve Rektörlüğümüz
tarafından onaylandığında rezervasyon
sah�b�ne s�stem tarafından e-ma�l �le
b�lg�lend�rme yapılmakta ve etk�nl�ğ�n�z
Etk�nl�k Takv�m�nde yayınlanmaktadır.



01
Onaylamanız �ç�n başvuru formu
doldurulmuş ve s�ze gönder�lm�ş �se, 
e-sks s�stem�ne kurumsal e-posta
adres�n�z ve ş�fren�z �le g�r�ş yapınız.

02
G�r�ş yaptığınızda onayınızı bekleyen b�r
başvuru var �se menüde "Onayınızı
Bekleyen İşlemler" seçeneğ� görülecek ve
henüz onay �şlem� tamamlamadığınız
başvuru var �se menünün başındak�
s�mge hareketl� olarak dönecekt�r.

03
Onayınızı Bekleyen İşlemler menüsü
üzer�ne geld�ğ�n�zde açılan menüde yer
alan Bekleyen Etk�nl�k Başvuruları
seçeneğ�n� tıklayınız.

B�r�m Yetk�l�ler� Etk�nl�k Başvurusu Onaylama

Sağlık Kültür ve Spor Da�re Başkanlığı



01
Bekleyen Etk�nl�k Başvuruları menüsünü
tıkladığınızda Etk�nl�k Başvuru Onay
İşlemler� sayfası karşınıza gelecekt�r. Bu
sayfada bekleyen başvuruları göreb�l�r,
detayları görmek �ç�n ön�zleme yapab�l�r,
onay veya �ptal �şlem� yapab�leceğ�n�z
g�b�, �lk onaycı �sen�z başvuruyu,
hazırlayan kullanıcıya �ade edeb�l�rs�n�z.

İade �şlem� yaptığınızda başvuru
düzenleneb�l�r. İptal �şlem� yaptığınızda
�şlem ger� alınamaz.

Onayınız sonrası, etk�nl�k başvurusu �lg�l�
k�ş�ye gönder�lecek ve ma�l �le
uyarılacaktır.

02
Bu sayfada daha önce yapmış olduğunuz
onay veya �ptal �şlemler� de
görüleb�lecekt�r.

B�r�m Yetk�l�ler� Etk�nl�k Başvurusu Onaylama

Sağlık Kültür ve Spor Da�re Başkanlığı



01
Rezervasyon yapılmamış b�r salonda etk�nl�k başvurusu yapılab�l�r m�?

Ün�vers�tem�z konferans salonlarında gerçekleşt�r�lecek etk�nl�kler �ç�n rezervasyon yapılması gerekmekted�r. �lg�l� salon b�r�m yetk�l�ler� rezervasyon takv�m�ne göre salonları kontrol
etmekte, salon rezervasyonu varsa ve Rektörlüğümüz tarafından, etk�nl�k başvurusu onaylanmış �se b�r�mlere veya kulüplere kullandırmaktadırlar.

Sık Sorulan Sorular

Sağlık Kültür ve Spor Da�re Başkanlığı

02
Rezervasyon yaptıktan sonra kaç gün �çer�s�nde etk�nl�k başvurusu yapılması gerekmekted�r?

Ün�vers�tem�z konferans salonlarında yapmış olduğunuz rezervasyonlar �ç�n etk�nl�k başvurusu yapılması gerekmekted�r. 5 gün �çer�s�nde etk�nl�k başvuru formu doldurulmamış �se
rezervasyon otomat�k olarak s�l�n�r. Salon sorumluları tarafından kend� salonları �ç�n yapmış oldukları rezervasyonlarda herhang� b�r süre kuralı uygulanmaz. Ayrıca salon sorumluları kend�
salonlarında d�ğer kullanıcılar tarafından yapılmış rezervasyonları koruma altına alab�l�r. Koruma altına alınmış rezervasyonlarda süre kuralı uygulanmaz.

03
Akadem�k/İdar� B�r�mler veya Öğrenc� Kulüpler� Etk�nl�k Başvuru Formunu nereden doldurulur?

Akadem�k/İdar� B�r�mler, rezervasyon yaptıktan sonra y�ne esks üzer�nden etk�nl�k başvuru formu doldurmalıdır. esks üzer�nde doldurulmamış başvurular kabul ed�lememekted�r. Pandem�
sürec� neden�yle başvurular çıktı alınmadan onl�ne olarak değerlend�rmeye sunulab�lmekted�r.

Öğrenc� kulüpler� konferans salonlarında gerçekleşt�recekler� etk�nl�kler �ç�n etk�nl�k başvuru formu doldurmadan önce danışman veya yardımcısı tarafından esks rezervasyon s�stem�
kullanılarak �lg�l� salonu kulüp adına rezerve etmek zorundadır. Öğrenc� kulüpler� konferans salonlarında veya onl�ne ortamlarda veya ün�vers�te dışında gerçekleşt�receğ� her türlü
etk�nl�kler �ç�n, esks kulüp sayfasında yer alan s�stem üzer�nden etk�nl�k başvuru formu doldururlar. Etk�nl�k başvuruları çıktı alınmadan onl�ne olarak yapılmakta ve onay sürec�
yürütülmekted�r.

04
1

Akadem�k/İdar� B�r�mler Konferans Salonu har�c�nde b�r yerde etk�nl�k gerçekleşt�rmek �sted�ğ�nde Etk�nl�k Başvuru Formunu nereden doldurur?

Akadem�k veya İdar� b�r�mler�m�z konferans salonu kullanmadan gerçekleşt�rmey� planladıkları etk�nl�kler �ç�n �z�n almak �sted�kler�nde, �lg�l� ortamı konferans salonu g�b� esks rezervasyon
s�stem� üzer�nden rezerve etmeler� ve rezervasyon sonrası etk�nl�k başvuru formunu y�ne esks üzer�nden doldurmaları gerekmekted�r.



05
Konferans Salonları hang� saatler arasında rezerve ed�leb�l�r?

Ün�vers�tem�z konferans salonları hafta �ç� mesa� saatler� arasında rezerve ed�leb�l�r. Salon sorumluları kend� salonlarını mesa� saatler� dışında rezerve ed�leb�lecek şek�lde ayarlayab�l�rler.

Sık Sorulan Sorular
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06
Konferans Salonları en erken kaç gün önces�nde rezerve yapılması gerekmekted�r?

Ün�vers�tem�z konferans salonlarını etk�nl�kten en az 5 gün önces�nde rezervasyon yapmanız gerekmekted�r. Öğrenc� kulüpler� �ç�n 15 gün kuralı bulunduğundan öğrenc� kulüpler� adına
yapılab�lecek rezervasyonlar etk�nl�kten en az 15 gün önces�nde yapılmalıdır. (Öğrenc� kulüpler� adına yalnızca danışman veya danışman yardımcısı rezervasyon yapab�l�r.)

07
Etk�nl�k Başvuru Formu doldururken nelere d�kkat ed�lmes� gerekmekted�r?

Etk�nl�k başvurunuzun adı, konusu etk�nl�ğ�n amacını, �çer�ğ�n� detaylı olarak açıklamalıdır. Konuşmacı, katılımcı b�lg�s� unvan, meslek, görev yer�, tam ad soyad b�lg�s�n� �çermel�d�r ve ayrı
ayrı g�r�lmel�d�r. Varsa etk�nl�k af�ş� kurumsal af�ş taslağına uygun olarak hazırlanmalı ve yüklenmel�, etk�nl�k �le �lg�l� detaylı b�lg� vermen�z gerek�rse word veya powerpo�nt g�b� ortamlarda
hazırlayacağınız detayları form �çer�ğ�ne yükleyeb�l�rs�n�z. 

09
Soru veya sorunlar �ç�n nereden destek alab�l�r�m?

 kultur@marmara.edu.tr ve 0 216 777 13 19 / 0 216 777 13 33 nolu telefonlardan destek alab�l�rs�n�z. 

08
Onl�ne ortamda gerçekleşt�rmey� planladığımız etk�nl�k �ç�n de form doldurmam gerek�r m�?

Onl�ne ortamlar �ç�n Rektörlük �zn� almak �sted�ğ�n�zde esks rezervasyon s�stem�n� kullanab�l�rs�n�z. Rezervasyon İşlemler� menüsünde yer alan "Yen� Rezervasyon Ekle" seçeneğ�n�
kullanarak �lg�l� yer �ç�n rezervasyon kaydı oluşturab�l�r ve etk�nl�k başvuru formu doldurarak onay alab�l�rs�n�z. Etk�nl�k başvuru formu doldurab�lmek �ç�n b�r rezervasyonunuzun olması
zorunludur.



Soru ve
sorunlarınız
�ç�n
kultur@marmara.edu.tr
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