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Odamızda kullanılan bilgisayar teknolojileri günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde
yenilenmiştir. Odamıza ilk kez bu dönemde bir sunucu yerleştirilmiştir. Güvenlik duvarıyla
güvenli internet ortamı yaratılarak sunucu üzerinden kongre-sempozyum web sayfalarımızın
yayımına başlanmış, interaktif eğitimin alt yapısı hazırlanmıştır. Tüm üyelik hizmetlerimizi hızlı
ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmek için çalışmalar yapılmıştır. Bu dönemde de Oda
çalışmalarımızın sağlıklı yürütülebilmesi için ekonomik ömrünü tamamlamış eski
bilgisayarlardan bazılarının değişimi sağlanmış, yazılımlar bilişim sektöründeki gelişmelere
uyum sağlayacak hale getirilmiştir.
Tüm üyelik sicil kayıtlarının tutulduğu, üyelik belgelerinin elektronik ortamda düzenlenebildiği
ve Odamız web sayfasının güncellenmesinde altlık teşkil eden MADENBİS sistemi yazılımının
daha kullanışlı hale getirilmesi için revizyon yazılımı yaptırılmıştır. Ayrıca Madenbis
programında yeni yönetmelik veya işlemlere uygun düzenlemeler yapılmakta, gerektiğinde
yeni modüller eklenerek çalışmalara işlev kazandırılmaktadır.
Odamızca düzenlenen eğitim, kongre, sempozyum ve diğer etkinliklerde teknoloji kullanımı
konusunda gerekli çalışmalar yapılmış ve ilgili birim ve kurullar bu anlamda desteklenmiştir.
Üyelerimize de zaman zaman bilgisayar sorunları konusunda teknik destek verilmiş,
danışmanlık hizmetleri sunulmuştur.
EPDK ve TMMOB protokolü gereği hazırlanan online LPG sorumlu müdür atama işlemleri
yazılımı 2015 yılının sonunda tamamlanmış ve 2016 yılının başında kullanılmaya başlanmıştı.
Bu çerçevede 2016-2017 yıllarında 720’ ye yakın sorumlu müdür ataması ve yenileme işlemi
yapılmıştır. Üyelerimiz web sitemizdeki Madenbis üye programı üzerinden kişisel bilgilerini
kontrol edip güncelleyebilmekte ve aidatlarını yatırabilmektedirler. Yaklaşık 20.000 üyemizin
kayıtları ve aktif çalışanların Oda ile yaptıkları işlemler veri tabanında tutulmaktadır. Üye
işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili teknik destek de Odamızca sağlanmaktadır. Üyelerimizle
ilgili istatistiki bilgiler veri tabanından sorgulanabilmekte ve yönetime sunulmaktadır.
Kongre, sempozyum vb. Oda etkinliklerine ait web siteleri yapılmış ve işletimi
gerçekleştirilmiştir. Web sitelerimizin barındırılması Odamız Genel Merkezine kurmuş
olduğumuz sunucular aracılığıyla yapılmaya başlanmış, bu alandaki maliyetlerimiz daha da
düşürülmüştür. Yazılımı yaptırılıp sunucularımıza yerleştirilen program sayesinde kongre ve
sempozyum web sitelerimizin yönetimi bir ara yüze taşınmış böylece web sitesi yönetimi
basitleştirilerek yürütme kurullarının yönetebileceği bir hale getirilmiştir. Bu çalışmalarımız
sayesinde akademi, sektör ve üyelerimizin etkinliklere katılım sağlaması kolaylaştırılmıştır.
Üyelerimiz, Şube ve Temsilciliklerimizden gelen öneriler doğrultusunda, görsellik ve bilgiye
kolay ulaşılabilirlik konusunda Web sitemizin yazılım yenileme çalışmaları yapılmıştır. Temel
yazılım dışında günün koşullarına göre sürekli revize edilen web sitemizde; binlerce haber,
basın açıklaması, rapor, basında odamız duyurusu, çok sayıda şube haber ve duyuruları,
yayınlar, dergi ve bültenler, resmi yazışmalar, eğitim haberleri, sonuç bildirgeleri, açılış
konuşmaları, imza kampanyası, etkinlik duyuruları vb. işlemler ile üye işlemleri ve görsel
çalışmalar gerçekleştirilmiş, binlerce fotoğraf ve video yer almıştır. Üyelerimizi ve kamuoyunu
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bilgilendirmek amacıyla 10 milyon civarında mail ve 782 bin civarında kısa mesaj
gönderilmiştir.
Üyelerimize çeşitli teknolojiler kullanılarak ulaşılması amacıyla Android işletim sistemi
kullanılan cep telefonları için mobil uygulama geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Mobil
uygulama geliştirme işlemleri devam etmektedir. Bunun yanı sıra IOS işletim sistemi kullanan
cep telefonlarına da mobil uygulama yapılması çalışmaları devam etmektedir. Resmi Web
Sitemizi bu tarihler arasında 918.072 kişi, 1.345.680 kez ziyaret etmiştir. Ziyaretlerde
2.692.080 sayfa görüntülenmiştir.

Web sitelerimizde yüklenen veriler Madenbis programı aracılığıyla yapılmakta olup, veri
tabanında tutulmakta ve her gün yedeklenmektedir. Web sitesi alan adı üzerinden oluşturmuş
olduğumuz etkinlik sitelerimiz Oda Merkezimizdeki sunucularımızda barındırılarak yayın akışı
sağlanmaya başlanmıştır.
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MOBİL UYGULAMA (ANDROİD İŞLETİM SİSTEMİ)

Üyelerimize çeşitli teknolojiler kullanılarak ulaşılması amacıyla Android işletim sistemi
kullanılan cep telefonları için mobil uygulama geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Mobil
uygulama geliştirme işlemleri devam etmektedir. Bunun yanı sıra IOS işletim sistemi kullanan
cep telefonlarına da mobil uygulama yapılması çalışmaları devam etmektedir.
ÜYELERİMİZİN MOBİL UYGULAMA YORUMLARI
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GENÇ MADENCİ WEB SİTESİ
Öğrenci üyelerimiz için hazırlanan ve dinamik bir yapıya sahip olan diğer sitemiz Genç Madenci'
de de sürekli güncelleme yapılmaktadır.

ODAMIZCA HAZIRLANAN ETKİNLİK WEB SİTE TASARIMLARI
8. ULUSLARARASI KIRMATAŞ SEMPOZYUMU WEB SİTESİ
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TÜRKİYE 25. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ WEB SİTESİ

ULUSLARARASI MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU WEB SİTESİ
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6. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ WEB SAYFASI

ULUSLARARASI MADEN İŞLETMELERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYOUMU
WEB SİTESİ
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9. ULUSLARARASI DELME PATLATMA SEMPOZYUMU WEB SİTESİ

TÜRKİYE 9. ULUSLARARASI MERMER VE DOĞALTAŞ KONGRESİ VE SERGİSİ WEB SİTESİ
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TÜRKİYE 21. ULUSLARARASI KÖMÜR KONGRESİ VE SERGİSİ WEB SİTESİ

4. ULUSLARARASI YERALTI KAZILARI SEMPOZYUMU WEB SİTESİ
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SOSYAL MEDYADA ODAMIZ
Odamız haber ve açıklamaları Facebook ve Twitter uygulamalarıyla da üyelere
ulaştırılmaktadır.
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