
2011 TEMMUZ124 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 125

TBD üyelik sistemini yeniledi

Üyelerin kullandığı sistemdeki alt menüler düzenlendi, kullanılmayanlar 
kaldırıldı ve üyelerin, güncellenmesi gereken bilgilerini görmeleri sağlandı.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD), yeni şubelerinden olan TBD Ankara Şubesi, 
özellikle üyelik sisteminde köklü değişikliklere gitti. 16 Mayıs 2008’de kuru-
lan Ankara Şubesi’nin 3 dönem yönetimi,  üyelik sistemini yeniledi. TBD An-
kara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, üyelik sisteminin 
yenilenme çalışmaları konusundaki sorularımızı yanıtladı. 

-TBD Ankara Şubesi olarak üyelik sistemi ile 
ilgili yeni çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalara 
neden ihtiyaç duyuldu? Bu kapsamda neler 
yapıldı?
-Şube olarak üyelik sistemimizle ilgili olarak 
önemli  ve yeni çalışmalara başladık. Bu konuda 
en önemli desteği Merkez yönetimimizden 
aldık ve en çok üyenin şubemizde olmasından 
yola çıkarak yapacağımız yeniliklerinin diğer 
şubelere de örnek olmasını hedefledik. 
Gerek şube başkanımızın TBD geleneği ve 
geçmişini çok iyi biliyor olması, gerek şube 
koordinatörüzün sistemle ilgili tecrübesi, 
gerekse üyelik veritabanının yönetimi açısından 
yetkin arkadaşlarımızın olması süreci 
hızlandırıp kolaylaştırdı. Yapılan çalışmaları 
kısaca şu şekilde özetlemek mümkün… 
Üyelik sistemimizdeki birçok üyenin iletişim 
bilgilerinin güncel olmaması, üyelerimizin 
sisteme giriş yaparken zorlanması, sistemdeki 
haber ve bağlantıların güncellenmemesi, 
şubedeki üyelerimizle ilgili veritabanında 
daha önce Şube Kodu olarak Merkez, Genel 
Merkez ve Ankara gibi farklı kayıtlar görünmesi 
gibi sıkıntılar, bu çalışmalara başlamamız 
konusunda bizi zorunlu bıraktı.

 Bu kapsamda eski web sitemiz’le bağlantılı 
kayan yazı-haberler kaldırıldı, üyelerin 
kullandığı sistemdeki alt menüler düzenlendi, 
kullanılmayanlar kaldırıldı.  Böylece üyelerin, 
güncellenmesi gereken bilgilerini görmeleri 
sağlandı. Üyelere sistemi kullanabilmeleri 
ve aidat ödeyebilmeleri için sistem hakkında 
bilgilendirici e-postalar gönderildi. Web 
sitemize kullanıcı adı, şifre hatırlatmak 
için linkler konuldu. Üye kayıt defterine 
işleyebilmek amacıyla, istifa tarihlerinin 
sistemde görülmesi sağlandı, rapor hazırlandı. 
Veri tabanında daha önce “Şube Kodu”nda 
yaşanan sorunlar giderildi, “hatalı kayıt kodu” 
eklendi. Bununla beraber güvenli ödeme, alt 
menülerin düzenlenmesi gibi yeni projelerimiz 
de devam ediyor. Bu kapsamda sistemle ilgili 
gereksinim raporunu hazırlayıp yönetime 
iletmeyi düşünüyoruz.

-Sistemin yenilenmesiyle üye sayısında bir 
artış oldu mu? Ayrıca güncelleme ile ne kadar 
üye sayısı düzenlenip güncellendi?
-“ Sistem üye sayısının artışı konusunda bir 
gelişme sağlamış mıdır?” açıkçası bilmiyorum. 
Bu yenilikler,  üye sayısını arttırmaktan daha çok 
mevcut üyelerimizin bilgilerinin güncellenmesi, 
ulaşabildiğimiz üye sayısının artması yönündeki 
çalışmalardı. Böylece etkinliklerimizi 
duyurduğumuz üye sayısında artış olduğu bir 
gerçek... Hatta geri dönen e-postalar oluyor. 
Şimdi bunları da düzenleyeceğiz. Üyelerimizde 
iş değişikliği yapanların, adresi değişenlerin, 
öğretim bilgileri değişenlerin sisteme 
girerek bilgilerini güncellemeleri konusunda 
onları yönlendireceğiz. Böylece ileride 
oluşacak çalışma gruplarını davet ederken 
de bu bilgilerden faydalanacağız, etkinlikleri 
duyururken de... 

-Yeni üyelik sistemi ile özellikle aidat 
ödemelerinde nasıl bir kolaylık getirildi? 
Getirilen kolaylıklar üyeler tarafından nasıl 
karşılandı? 
-Üyelere sistemi kullanabilmeleri ve 
aidat ödeyebilmeleri için sistem hakkında 
bilgilendirici e-posta gönderildi. Aidat borcu 
bulunan üyelerimize borç miktarını belirtir 
e-postalar gönderildi. Bu tür üyelik aidatı 
çalışmaları sayesinde şubemiz açısında 6 
ayda 2009, 2010 yılında toplanan üyelik aidat 
rakamlarına erişildi. Burada üyelerimizin 
vermiş olduğu destek çok önemliydi. Birçoğu, 
bilgilerinin güncel olmadığını, aidatı elektronik 
ortamda ödeme imkânı veya eski kartları 
ile talimat verdiklerini bilmediklerini iletip 
çalışmalarımıza destek verdiler. Aslında 
sorun aidatlar da değil, yine bilgilerin güncel 
olmaması idi. Sisteme, güvenliğin üç boyutu 
olan gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik konularını 
getirmeyi planlıyoruz. Böylece sadece yetkili 
kişilerin erişebildiği, veri bütünlüğünün 
sağlandığı, güncel ve doğru kayıtların 
bulunduğu, istenildiğinde verinin hemen hazır 
olduğu bir sistem kurulmuş olacak. Bunu,  
Genel Merkezimizin desteğiyle en kısa zamanda 
hayata geçireceğimizi düşünüyorum.


