
SİTE ERİŞİM REHBERİ 

A- İLK KULLANIM: Değerli üyelerimiz, ön tanımlı üyelik hesaplarınızı aktive ederek, internet sitemize 

nasıl giriş yapacağınız ilk kullanım alanında anlatılmıştır. Lütfen aşağıdaki basamakları izleyiniz. 

1-Giriş:  http://www.gkd.org.tr/giris adresinden veya internet sitesinin “üye girişi” linkinden, site 

giriş sayfasına erişim sağlayınız.  

2- Kullanıcı Adı ve Şifresinin Girilmesi: Kullanıcı adları ve şifreleri ön tanımlı olarak hazırlanmıştır.  

Kullanıcı adlarınız ve şifreleriniz sms veya e-posta yoluyla tarafınıza iletilecektir. 

 

Kullanıcı Adı: Yukarıda yer alan formda kullanıcı adı başlıklı form alanına ad ve soyadınızı boşluk 

yerine nokta kullanarak ve küçük harfle giriniz. Kullanıcı adlarında Türkçe karakterler 

kullanılmadığından ç, ğ, ü, ö, ı gibi isim ve soyadınızda yer alan Türkçe karakterleri c, g, u, o, i harfleri 

ile değiştiriniz.  İsminiz birden fazla kelimeden oluşuyorsa bu kelimelerin her birinin arasında boşluk 

yerine nokta kullanmaya dikkat ediniz.  

Üye adlarınız oluşturulurken Gelirler Kontrolörleri Albümünde yer alan meslektaş isim ve soyadları 

kullanılmıştır. Örneğin Mustafa Volkan Kuşoğlu gibi bir isme sahipseniz, doğru kullanıcı adınız 

mustafa.volkan.kusoglu şeklinde olacaktır. İsminiz birden fazla kelimeden oluşuyorsa ve albümde 

örneğin M. Volkan Kuşoğlu olarak isminize yer verilmişse kullanıcı adınızda aynı şekilde 

m.volkan.kusoglu şeklinde oluşturulmuş olacaktır.  

Şifre:  Şifreleriniz de kullanıcı adlarınız gibi ön tanımlı olarak oluşturulmuştur.  Şifreleriniz aşağıdaki 

kanallardan telefon veya e-posta yoluyla tarafınıza iletilecektir. Aşağıda yer alan telefonları arayarak 

veya mail atarak, promosyon numaranız, ad ve soyadınızı belirtmek suretiyle geçici şifrelerinizi 

alabilirsiniz.  

http://www.gkd.org.tr/giris


Kimliğinizi doğrulayabilmek amacıyla tarafınızdan teyit amaçlı bir takım bilgilerin istenebileceğini göz 

önünde bulundurunuz.  

Dernek Telefon: 0 (312) 431 88 33 - 431 78 73 

Dernek Mail: gelkontder@gmail.com 

Admin Mail: gelirlerkontrolorleri@gmail.com 

Admin Mail 2: erhanselim@yahoo.com 

 

3- E-posta ve Telefon Numarasının Girilmesi: Eğer geçici kullanıcı adınız ve geçici şifreniz doğru ise 

sistemimiz sizi ikinci aşama olan e-posta ve telefon numarası tedarik aşamasına yönlendirecektir. Bu 

aşamada geçerli bir telefon numarası ve geçerli ve aktif olarak kullandığınız bir e-posta adresini 

aşağıda yer alan forma girerek, formu göndermeniz önem arz etmektedir.  

 

E-postanız ve telefon numaranızı girmenizle birlikte sistem sizi bekleme moduna alarak, belirlemiş 

olduğunuz e-posta adresine bir adet doğrulama maili gönderecektir. E-Postanın mail kutusuna 

düşmesi yaklaşık 3 -4 dk arası sürmektedir. 
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4- Hata Durumunda Yeni E-Posta Adresi Girilmesi: 3-4dk arası bir süre zarfında onaylama mailini 

alamamanız durumunda lütfen mail kutunuzdaki spam klasörünü kontrol ediniz.  Onaylama maili 

spam klasörüne de düşmemişse, aşağıdaki menüden bir önceki aşamaya dönerek yeni bir mail adresi 

giriniz. Sorun devam ederse admin’e bu konuyla ilgili bir mail gönderebilirsiniz. 

(gelirlerkontrolorleri@gmail.com) 

 

 

 

5- Doğrulama E-Postasının Alınması ve Kullanılması: Doğrulama mailiniz Gelirler Kontrolörleri 

Derneği antetli ve doğrulama maili başlıklı olarak posta kutunuza düşmektedir. Bu maili bularak 

açınız. 

 

E-postanız içerisinde benzersiz kod uzantısı ile oluşturulmuş bir link bulunmaktadır. Bu linke 

tıklayarak yeniden sitemize yönlendirilecek ve üyelik işlemlerinizin tamamlanabilmesi için gerekli 

aşamaları izlemeye devam edebileceksiniz.  

 

 



 

6- Üye Sözleşmesinin Kabul Edilmesi: Linke tıkladıktan sonra internet sitemize yönlendirileceksiniz. 

Sizlere yollanan linkin belirli bir ömre sahip olduğunu, belirli bir süre geçtikten sonra linkin 

kullanılamayacağını göz önünde bulundurunuz. Linkin yönlendirdiği adreste üyelik sözleşmesi 

bulunmaktadır lütfen üyelik sözleşmesini kabul ediniz.  

 

7- Üye Paneline Erişim ve Yapılması Gerekenler: Kullanım şartları ve üyelik sözleşmesini onayladıktan 

sonra üye panelinize yönlendirileceksiniz. Üye panelinizin ayarlar kısmından kullanıcı adınızı 

değiştirmeyi unutmayınız. 

ÖNEMLİ: Kullanıcı adı sadece sitemize giriş yaparken kullanılmakta olup, değiştirilmesi durumunda 

sitenin diğer alanlarında görülen(albüm, profil, özgeçmiş, yorumlar, forum vs) isim ve soyad 

görünümünüz etkilenmemektedir.  

ÖNEMLİ: Şifrenizi unutma ihtimaline karşı üye panelinin ayarlar kısmından bir gizli soru ve bu soruya 

ilişkin bir cevap belirleyiniz. 

ÖNEMLİ: İnternet sitemizde yeterince rehberlik hizmeti sağlanmıştır. Sitede gördüğünüz her koyu 

renkli soru işareti kendine özgü ipuçları barındırmaktadır. Soru işaretlerinin bir kısmı tıklanmak 

suretiyle bir kısmı ise üzerine Mouse ile gelinmesi halinde aktive olmaktadır.  

Hazırlayan: E. Selim 


