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Genel Bilgi 

 
Öğrenci kulüplerimiz gelecek dönem faaliyetlerine devam etmek istedikleri 

takdirde Marmara Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesine uygun olarak 

güncelleme işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.  

2020 Mart ayından itibaren dünya genelinde yaşanmaya başlanan koronavirüs 

salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamadığından öğrenci kulüplerimiz bu 

işlemlerini başkanlığımız tarafından hazırlanan esks sistemi üzerinden online 

olarak yapabilmektedir. 

2022 Mayıs ayında planlanan güncelleştirme süreci şu şekilde gerçekleşecektir; 

1- 30 Nisan tarihine kadar öğrenci kulübünün güncelleştirme işlemleri için 

gerekli minumum şartları taşıyıp taşımadığının kontrolü. 

2- 1 Mayıstan itibaren esks sitemimiz üzerinden bu şartları taşıyan kulüplerin 

kulüp başkanları tarafından en az 7 gün sonrası bir tarihe planlanmak 

üzere Genel Kurul tarihini ilan etmesi. 

3- Planlanan tarihte Danışman gözetiminde Genel Kurul toplantısının 

gerçekleştirilmesi, yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi. 

4- Toplantı tamamlandıktan sonra yeni seçilen kulüp sekreterine danışman 

tarafından sisteme giriş yetkisi verilerek, genel kurul toplantısı sürecinin 

ve yeni yönetim, denetim kurulu bilgilerinin sisteme tanımlanarak onay 

işlemlerinin gerçekleştirilmesi. 

 

Güncelleme İşlemleri İçin Gerekli Şartlar 

 
Marmara Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi gereği, kulüplerimizin 

faaliyette bulunmuş olması, belirli sayıda aktif üyeye sahip olması ve yönetim 

kurulu toplantılarını gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. 

Nisan ayından itibaren esks sisteminde yer alan öğrenci kulüpleri web sayfası 

girişinde kulüplerin genel faaliyet özetleri ve güncelleştirme işlemleri için 

eksikleri olup olmadığı bildirilmeye başlanmıştır. 

Öğrenci kulübü Başkanı, Yardımcısı ve Sekreteri tarafından esks sitemine giriş 

yapılarak bu bilgiler görülebilmektedir. 

Ayrıca kulüp danışman ve danışman yardımcıları da esks sisteminde yer alan 

Kulüp Danışmanlığı web sayfasında bu bilgileri özet olarak görebilmektedir. 
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Etkinlik Sayısı ve Sonuç Bildirimi 

 Yönergemiz gereği öğrenci kulüplerimizin faaliyette bulunması gerekmektedir. 

Yıl içerisinde en az 1 etkinlik yaparak faaliyette bulunmalıdır. Ancak bu en az 

ifadesi yeterli görülmemeli kulüp faaliyet alanının izin verdiği çerçevede 

etkinlikler yapılmalıdır. Yapılan bu etkinliklerin gerçekleştirildiğini 

Başkanlığımıza bildirilmesi amacıyla da sonuç bildirimleri yapılmalıdır. Sonuç 

bildirimi bulunmayan etkinlik varsa yapılmamış kabul edilmekte ve kulübünüze 

dönem sonu değerlendirme puanları verilirken -1 puan verilmektedir. 

 

Yönetim Kurulu Toplantısı 

 
Öğrenci Kulüpleri Yönergemizin Yönetim Kurulu başlıklı maddelerinde, yönetim 

kurulunun görevi, sorumlulukları ve dönem içerisinde toplantı yapma 

zorunluluğu açıklanmıştır. 1 Mart 2021 tarihinden itibaren hayata geçirdiğimiz e-

karar defteri sayfamız sayesinde yapılan toplantılar kayıt altına alınabilmektedir. 

 

Aktif Üye Sayısı 

 Öğrenci kulüplerimizin faaliyetlerine devam edebilmeleri için yönetim ve 

denetim kurulları dahil olmak üzere en az 30 aktif üyeye sahip olmalıdır. Üye 

bilgileri esks sitemine kayıt edilmekte olup dönem sonu üniversitemiz bys 

sisteminden verileriniz kontrol edilerek mezun veya öğrencilik vasfı yitirmiş 

üyeniz varsa listeden çıkarılmaktadır. 
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Genel Kurul Öncesi Yapılacaklar 

 
Öğrenci Kulüplerimiz dönem içerisinde aktif olduklarını göstermek amacıyla 

faaliyet gerçekleştirmeleri, yönetim kurullarının toplantı yapabilmeleri, aktif üye 

alımı yaparak üye sayılarını artırmalıdırlar. 

 

Genel Kurul Toplantı Tarihinin Belirlenmesi 

 
Genel Kurul tarihi güncelleştirme işlemleri için gerekli şartları sağlayan kulüplerin 

kulüp başkanları tarafından ilan edilir. 

• 1 Mayıstan itibaren esks sitemine giriş yaptıklarında sağ üst köşede 

toplantı planlaması yapabilecekleri kısım karşılarına gelecektir. 

• Güncelleme şartlarını yerine getiren kulüplerimiz GENEL KURUL tarihini 

“Genel Kurul Tarihini Planla” butonu yardımıyla tüm üyelere ilan edebilir. 

  
 
Güncelleştirme için gerekli minumum şartları yerine 
getiren öğrenci kulüplerimiz yeşil arka planlı “Dikkat! 
Kulübünüzün güncelleme eksiği bulunmuyor” uyarısını 
göreceklerdir. 

 
Güncelleştirme için gerekli minumum şartları yerine 
getiremeyen öğrenci kulüplerimiz kırmızı arka planlı 
“Dikkat! Kulübünüz eksiklerinden dolayı güncelleme 
gerçekleştiremez” uyarısını göreceklerdir. 

 

Toplantı Planlama Ekranı 

 

Güncelleştirme işlemleri başladığında Kulüp 
Başkanı tarafından ana sayfada yer alan “Genel 
Kurul Tarihini Planla” butonuna tıklandığında 
soldaki ekran karşısına gelecektir. 
 
Bu ekranda en az 7 gün sonrasına ait genel 
kurul toplantı tarihini, saatini, gündemini, genel 
kurulun gerçekleştirileceği yeri ayrıntılı olarak 
girmelidir. 
 
Kaydet butonuna tıklandığında tarih doğru ise 
kulübün aktif bütün üyelerine, danışman ve 
danışman yardımcısına planlanan bu toplantı 
tarihi ile ilgili detaylı mail gönderilecektir. 
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Toplantıya Hazırlık 

 
Genel Kurul toplantı tarihi belirlendikten sonra görevde bulunan yönetim kurulu 

üyeleri dönem içerisinde yapmış olduğu tüm faaliyetleri, gerçekleştirilecek 

genel kurul toplantısında sunmak üzere rapor haline getirmelidir. 

Ayrıca görevde bulunan denetim kurulu asil üyeleri, yönergemiz içerisinde yer 

alan iç denetim formunu doldurmalı ve yine gerçekleştirilecek genel kurul 

toplantısında kurula sunmalıdır. 

Not: Aktif olan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin genel kurul yapıldığında 

görev süreleri sona ermektedir. Görevlerinden ayrılmak için dilekçe veya başka 

bir yöntemle başvuru yapmalarına gerek yoktur. 
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Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirilmesi 

Genel Kurul Başkanı, Sekreteri ve Divan Üyelerinin Seçimi 

 
Kulüp Başkanı tarafından planlanan genel kurul toplantı günü toplantı açılır. 

Genel Kurul toplantısı başladığında, topantının yönetilebilmesi, kararların 

tutanak altına alınabilmesi için toplantıya katılan aktif üyeler arasından Genel 

Kurul Başkanı, Genel Kurul Sekreteri ve 2 Divan Üyesi seçilir. Bu seçim gönüllülük 

esasına göre olabileceği gibi, kulüp danışmanı tarafından da belirlenebilir, 

deneyimli olan üyeler de bu görevi yerine getirebilir. 

Seçim tamamlanınca toplantı normal sürecinde devam eder. Toplantının 

yönetimi, idaresi, üyelere söz hakkı verilmesi, yeni yönetim ve denetim 

kurullarının seçimi bu üyeler tarafından yürütülür. 

Genel Kurul Başkanı, Genel Kurul Sekreteri ve Divan üyelerinin görevleri Genel 

Kurul Toplantısı sonunda sona erer. 

Not: Genel Kurul Başkanı kulüp başkanı DEĞİLDİR. Genel Kurul Sekreteri kulüp 

sekreteri DEĞİLDİR. 

 

 
Divan üyeleri oluşturulduktan sonra yeterli katılım sağlanıp sağlanamadığı 

belirlenir. 

Toplantı yeter sayısı en az 30 olmak üzere, aktif üye sayısının yarıdan bir 

fazlasıdır.  

 

Örneğin; 

• aktif 30 üyesi olan kulübün üyelerinin tamamının,  

• aktif 40 üyesi bulunan kulübün en az 30 üyesinin,  

• aktif üye sayısı 50 olan kulübün en az 30 üyesinin,  

• aktif üye sayısı 70 olan kulübün en az 36 üyesinin,  

• aktif üye sayısı 130 olan kulübün en az 66 üyesinin toplantıda hazır 

bulunması zorunludur. 
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Faaliyet Sunumu 

 
Toplantı öncesi görevde olan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından katılan üyelere 

kulübün dönem içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler rapor halinde sunulur. 

Denetim kurulu üyeleri tarafından iç denetim formu toplantıda hazır olan üyelere 

sunulur. 

 

Yeni Yönetim ve Denetim Kurulunun Belirlenmesi 

 
Divan üyeleri tarafından kulüp yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçim 

işlemleri gerçekleştirilir. Aday olan kurul üyeleri divan üyelerine başvurarak 

kurul listelerini iletirler. Genel Kurul Başkanı tarafından gerçekleştirilecek oylama 

usulü ile listeler oylamaya sunulur. En fazla oyu alan liste kulübün yeni yönetim 

ve denetim kurulunu oluşturur. 

Bu işlemler, yapılan oylama süreci, oy sayıları divan üyeleri tarafından tutanak 

altına alınır. 

Seçim sonrası yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yapar ve kendi içerisinden 

Yönetim Kurulu Başkanı (Kulüp Başkanı), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

(Kulüp Başkan Yardımcısı) ve Yönetim Kurulu Sekreterini belirler. 

 

Görüşülecek Diğer Konular 

 
Genel Kurul, kulüp içerisinde en yetkili organ olduğundan kulüp ile ilgili kararlar 

alabilir. Bunlar; kulüp adı, kulüp faaliyet alanı veya kulüp amacında değişiklik, 

kulüp logosunun belirlenmesi veya değiştirilmesi vb. 

Bu tür alınan kararlar divan üyeleri tarafından tutanak altına alınır. 

Tutanak altına alınan tüm kararların, yeni yönetim kurulu sekreteri tarafından bir 

sonraki aşama olan esks sistemine giriş kısmında genel kurul kararları sayfasına 

girilmesi zorunludur. 
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Kapanış 

 
Genel Kurul toplantısı tamamlandığında yeni yönetim kurulu üyeleri tarafından 

esks sistemine bilgilerin giriş yapılabilmesi için; kulüp danışmanına yeni kulüp 

sekreterinin bilgisinin verilmesi gerekmektedir.  

• Yeni kulüp sekreterine sadece kulüp danışmanı tarafından sisteme giriş 

yetkisi verilebilmektedir. 
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Genel Kurul Sonrası Yapılacaklar 

Kulüp Danışmanı Tarafından Yapılacaklar 

 
Kulüp Genel Kurulu Tamamlandıktan Sonra, danışman tarafından yeni seçilen 

Yönetim Kurulu Sekretrine e-sks kulüp işlemleri sayfasına giriş yapabilmesi için 

yetki verilmesi gerekmektedir. 

Bu işlem için; 

• Kulüp danışmanı https://esks.marmara.edu.tr/ adresine kurumsal mail 

adresi ve şifresi ile giriş yapar. Açılan sayfada menüde yer alan isminin 

üzerine geldiğinde açılan menüde yer alan “Kulüp Danışmanlığım” linki 

yardımıyla danışmanlık sayfası açılır. 

• Danışmanlığını yaptığı kulübü listeden seçer ve Kulüp Seç butonuna 

tıklar. 

• Sayfada “Güncelleştirme İşlemlerini Başlat” butonu aktif halde olacaktır. 

Bu butona tıklar. 

• Açılan pencerede yeni yönetim kurulu sekreterinin ismini listeden seçer 

ve “İşlemleri Başlat” butonu yardımıyla süreci tamamlar. 

 

 

AŞAMA 1 
 

• Kulüp Seç listesinden danışmanlık 
yaptığınız kulübü seçiniz. 
 

• “Güncelleme İşlemlerini Başlat” 
butonuna tıklayınız. 

 

https://esks.marmara.edu.tr/
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AŞAMA 2 
 

Yeni yönetim kurulu sekreterini Aktif Kulüp 
Üyeleri listesinden seçiniz ve “İşlemleri Başlat” 
butonuna tıklayınız. 
 
Not: 

• Seçilen üyenin BYS’de yer alan e-mail 
adresine kulüp işlemleri sayfasına giriş 
yapabilmesi için gerekli şifre 
gönderilecektir. BYS sisteminde e-mail 
adresi bulunmayan veya hatalı olan üyenin 
seçimi yapılamayacaktır. 
 

• Seçilen yeni kulüp sekreteri genel kurul 
bilgilerini sisteme girebilmesi için 
https://esks.marmara.edu.tr/kulupisleml

eri sayfasını kullanacaktır. 
 

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


MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ GÜNCELLEŞTİRME İŞLEMLERİ KILAVUZU 11 

 

Kulüp İşlemleri Sayfası Tanıtımı 

 
Kulüp danışmanı tarafından sisteme giriş yetkisi verilen yeni kulüp sekreteri bys 

sisteminde kayıtlı email adresini kullanarak sisteme giriş yapacaktır. 

• Sisteme giriş adresi: https://esks.marmara.edu.tr/kulupislemleri/ 

• Sisteme giriş kullanıcı adı: bys sisteminde kayıtlı email adresi 

• Sisteme giriş şifresi: bys sisteminde yer alan email adresine 

gönderilecektir. 

 

Kulüp İşlemleri Giriş Ekranı 
 

 
 

 

 

https://esks.marmara.edu.tr/kulupislemleri/
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Kulüp İşlemleri Sayfası İlk Giriş Ekranı 

 
Yeni Kulüp sekreteri tarafından kulüp işlemleri sayfasına giriş yapıldığında sol 

tarafta zorunlu alanlar ve eksik olduğunda kırmızı renkte olup tamamlandığında 

yeşil renge dönecektir. Bütün butonlar yeşil renge ulaşana kadar işlemlere 

devam edilmesi gerekmektedir. 

 

 

Önemli Hatırlatma; 
 

• Bu güncelleme döneminden 
itibaren kulüplerin türkçe isim 
kullanması zorunlu olacaktır. İsteğe 
bağlı olarak türkçe isimden ayrı 
olarak ingilizce isim de 
girilebilecektir. Sisteme giriş 
yapmadan önce kulübünüz ismi 
türkçe değilse danışmanınız ve 
yönetim kurulunuz ile görüşüp 
isminizi türkçe hale getirin. 
 

• Bu güncelleme döneminde 
kulübünüz sosyal medya 
hesaplarının girilmesi de zorunlu 
olacaktır. Kullandığınız bütün 
sosyal medya platformlarına ait 
kullanıcı adlarınızı öğreniniz. Sosyal 
medya hesabı bulunmuyorsa en az 
1 tane hesap açılması ve sisteme 
girişinin yapılması zorunludur. 
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Kulüp Bilgileri Girişi 

 
Bu seçenek ile yapmanız gereen işlemler aşağıda belirtilmiştir. 

1- Kulüp Türkçe adının imla kurallarına uygun olarak kısaltma yapmadan girilmesi 

2- Kulübünüzün varsa, isteğ bağlı olarak ingilizce adının imla kurallarına uygun 

olarak kısaltma yapmadan girilmesi 

3- Kulüp amacınızın düzenlenmesi. Kulüp amacı; Bu kulüp niçin kuruldu, hedefleri 

nedir? Bu hedeflere ulaşmak için nasıl bir yol izlyecek sorularına cevap 

verebilecek mahiyette olmalıdır. 

4- Danışman ve Danışman Yardımcısına ait teelfon ve unvan bilgilerinin 

gerekiyorsa düzeltilmesi. Unvan bilgilerinin guncel haline 

https://avesis.marmara.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. (Danışman isim ve 

email adreslerini düzenleyemezsiniz. Bu alanlarda değişiklik zorunlu ise kültür 

birimimiz ile iletişime geçiniz.) 

 

Kulüp Bilgileri 
 

 
 

 

 

https://avesis.marmara.edu.tr/
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Genel Kurul Bilgileri Girişi 

 
Bu seçenek ile, gerçekleştirilmiş olan Genel Kurulunuzun genel kurul başkanı, 

genel kurul sekreteri ve divan üyelerinin hangi üyeleriniz olduğunu, toplantıya 

katılım sayısını ve toplantıda alınan kararları girmeniz gerekmektedir. 

 

Genel Kurul Bilgileri 

 
 

Genel Kurul ile ilgili bilgileri girerken dikkat edilmesi gerekenler 

 
Genel Kurul Başkanı, Sekreteri ve Divan üyeleri üyeleriniz arasından seçilmelidir. Bu 

seçilen üyeler yönetim veya denetim kurullarında görev alamazlar. 

• Genel Kurul Başkanı Kulüp Başkanı değildir. 

• Genel Kurul Sekreteri Kulüp Sekreteri değildir. 

Genel Kurul Başkanı, Sekreteri ve Divan üyelerinin görev süreleri toplantı sonunda sona 

erer. 

Toplantıya katılım sayısı en az 30 olmak üzere toplam üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. 

Toplantıya katılan üyelerinizin kimler olduğu divan üyeleri tarafından tutanak altına 

alınmalıdır. Gerektiğinde bu tutanaklar başkanlığımız tarafından sizden talep edilebilir. 

Genel Kurul Kararları 

• Genel kurul en yetkili organ olduğundan kulübünüzle ilgili işleyiş kararlarını alır. 

• Üst üste iki genel kurul toplantısına katılmamış üyeniz varsa üyeliklerini sona 

erdirir. 

• Kulüp isminizde veya logonuzda değişiklikler varsa karar alır. 
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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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Yönetim Kurulu Üyeleri Girişi 

 
Genel Kurulda seçilmiş olan yeni yönetim kurulu üyelerini görevlerini belirterek 

eklemeniz gerekmektedir. Eklediğiniz üyelerin bys sisteminde bulunan email adreslerine 

görevlerini onaylamaları için onay maili gönderilecektir. 

Not: Genel Kurul bilgileri girilmeden yönetim kurulu üyesi girişi yapılamaz. 

 

Denetim Kurulu Üyeleri Girişi 

 
Genel Kurulda seçilmiş olan yeni denetim kurulu üyelerini görevlerini belirterek 

eklemeniz gerekmektedir. Eklediğiniz üyelerin bys sisteminde bulunan email adreslerine 

görevlerini onaylamaları için onay maili gönderilecektir. 

Not: Genel Kurul bilgileri girilmeden denetim kurulu üyesi girişi yapılamaz. 

 

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Listesi 
 

 
 

Yönetim Kurulu Ekleme Penceresi Denetim Kurulu Ekleme Penceresi 
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Faaliyet Planı Girişi 

 
Faaliyet Planı öğrenci kulübünün gelecek dönem için yaptığı etkinlik planlamalarının 

özetidir. Güncelleme esnasında ileriye dönük etkinlik planlarını Öğrenci Kulüpleri 

Koordinasyon Kuruluna sunarak neden güncellenmek istediğine dair başvurusunu 

güçlendirir. 

* En az 5 en fazla 10 giriş yapabilirsiniz. 

* Faaliyet planında yer alan etkinliklerin tamamının gerçekleştirilmesi zorunluluğu 

yoktur. 

* Faaliyet planında yer almayan etkinlikler de kulüp tüzüğü, faaliyet alanı kapsamına 

girecek şekilde yapılabilir. 

 

Faaliyet Planı Sayfası 
 

 

Tüzük Faaliyet Alanı Girişi 

 
Faaliyet Alanı öğrenci kulübünün gerçekleştireceği etkinliklerin genel kapsamını ifade 

eder. Öğrenci kulübü için en hayati bilgilerden biridir. Faaliyet alanı içerisine girmeyen 

etkinlikler gerçekleştirilemez. Örneğin "Edebiyat" alanı belirleyen bir kulüp Edebiyat 

şemsiyesi altında içerik olarak her türlü etkinlik başvurusunda bulunabilir. "Sosyal 

Sorumluluk" alanı belirleyen bir kulüp, bu kapsamda etkinlikler için başvuruda 

bulunabilir, farkındalık yaratacak etkinlikler gerçekleştirebilir. 

* En az 3 en fazla 12 giriş yapabilirsiniz. 

* Faaliyet Alanı kısa ve öz seçilen, bir veya iki kelimeyi geçmeyen ifadelerdir. 

* Seminer, Konferans, Panel gibi ifadeler kullanılmaz ! 

 

Faaliyet Alanı Ekranı 
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Danışman ve Yardımcı Onayı Alınması 

 
Gerekli bütün girişler yapıldıktan sonra sol tarafta bulunan butonlar yeşil renge 

dönüşmüş olacaktır.  

 

 

Bu aşamada; 
 

• İlk olarak Danışman Yardımcısına Onaya 
Gönder butonu aktif hale gelecektir. Bu 
buton yardımıyla danışman yardımcınızın 
onayını almanız gerekmektedir. Onay için 
girmiş olduğunuz bütün bilgiler özet 
olarak danışman yardımcısının kurumsal 
e-posta adresine gönderilecektir. Giden e-
posta içinde yer alan “Yukarıdaki bilgileri 
okudum ve danışman yardımcılığını kabul 
ediyorum” butonuna tıklaması 
gerekmektedir. 
 

• Daha sonra danışman yardımcısının onayı 
sonrası Danışmana Onaya Gönder 
butonu aktif hale gelecektir. Danışman 
yardımcısı onaylamadan danışmana mail 
gönderilemeyecektir. Kulüp danışmanı da 
aynı mail içeriğinde yer alan butona 
tıkladığında ilk aşama tamamlanmış 
olacaktır. 
 
 

• Danışman ve danışman yardımcısı onayı 
sonrası Başkanlığımız tarafından 
bilgileriniz incelenecek ve girmiş 
olduğunuz bilgilerde eksiklikler yok ise ön 
onay verilecektir. 

 

Akademik Birim Onayı İşlemleri 

 
Danışman ve Danışman Yardımcısı onayı, Daire Başkanlığımız ön onayı sonrası 

“Danışman Birimi Onayına Gönder” butonu yardımıyla akademik birime online 

olarak başvuru yapılmış olacaktır. 

Fakültelerde önce fakülte sekreteri ve daha sonra fakülte dekanı; 

Yükseokullarda önce yüksekokul sekreteri ve yüksekokul müdürü başvurunuzu 

değerlendirmelidir. 

Birim yetkilileri değerlendirme işlemlerini esks sistemine kurumsal e-posta 

adresi ve şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirilecektir. 
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Başkanlığımız Tarafından Güncelleme Sonucu İlanı 

 
Birim yetkilileri tarafından başvurular değerlendirilip onay verildiği takdirde 

başvurularınız Başkanlığımıza ulaşmış olacaktır.  

Gelen başvurular Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu toplantısında 

değerlendirilecek, faaliyetlerine devam edecek, izlemeye alınacak ve 

faaliyetlerine son verecek kulüpler belirlenerek ilan edilecektir. 
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Danışman Değişikliği 

Danışman veya Danışman Yardımcısı Değişikliği 

 
Kulüp danışmanınız veya danışman yardımcınız görevden ayrılmak isterse 

ayrılma nedeni/mazereti açık bir şekilde belirtilmesi kaydıyla güncelleştirme 

işlemi sırasında görevden ayrılabilir. 

Değişiklik için aşağıdaki adımlar izlenir. 

• Öncelikle, kulübün güncelleme işlemlerinin başlatılması 

gerekmektedir. 

• Genel Kurul Toplantısı sonrası güncelleme işlemlerinin esks sistemine 

girişi esnasında (henüz bilgiler danışman veya yardımcı onayına 

gönderilmeden önce) Kulüp Bilgileri sayfasının en altında yer alan 

Danışman Değiştir veya Danışman Yardımcısı Değiştir butonu 

kullanılarak değişiklik yapılabilir. 

• Danışman Değişikliği için açılacak pencerede gerekli bilgiler doğru bir 

şekilde doldurulduktan sonra aktif olan “Değişikliği Yap” butonuna 

tıklandığında aktif danışmana bilgiler onaya gönderilir, Aktif danışman 

email adresine gönderilen maili onayladığında, değişiklik yapılmak 

istenilen yeni danışmana onay maili gönderilecektir. Yeni danışman da 

onay verdiği takdirde değişiklik işlemi tamamlanmış olacaktır. 

• Not: Yeni Danışman bilgilerinin, unvan, görev yaptığı birim, tam ad 

soyad vb. https://avesis.marmara.edu.tr adresinden teyit edilerek 

girilmesi zorunludur. Hatalı bilgiler nedeni ile meydana gelebilecek 

hatalardan sorumlu olduğunuzu unutmayınız. 

Danışman Değişikliği Formu 
 

 
 


