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TBD ANTALYA ŞUBESİ 

 ANTALYA 6.TURİZM TEKNOLOJİLERİ GÜNÜ 

22 EKİM 2021 – AÇILIŞ KONUŞMASI 

RAHMİ AKTEPE Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı 

 
Turizme Yön Veren Değerli Yöneticiler, 

Değerli Bilişimciler, 

Değerli Katılımcılar, 

Türkiye Bilişim Derneği Antalya Şubesinin Değerli Başkanı, Yöneticileri ve 

Üyeleri, 

 

Öncelikle hepinizi Türkiye Bilişim Derneği adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  

Antalya’ya gelmekten hep büyük mutluluk duyuyorum.   

Yalnızca çok güzel bir kentimiz olduğu için değil, aynı zamanda TBD Şubemizin 

oluşturduğu görevdeşlik (sinerji) ve uyumlu, demokratik yapısının yarattığı olumlu etki 

bu duygularımda çok önemli rol oynuyor…  

Bu uyum ve düzenin ilk adımlarını atan değerli dostum Sayın Mehmet Akyelli’yi burada 

anmaktan büyük bir onur duyuyorum. 

Bu gün, Başkan Sayın Ersen Gençaslan nezdinde, yine istikrarlı çalışmalarınız için 

hepinize teşekkürlerimi sunuyor, bu etkinliğin düzenlenmesi ve her yıl etkisini 

yükseltmesi açısından kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum.  

 

Değerli Katılımcılar, 

Kovid-19 salgını küresel ölçekte yüzyılın en büyük ekonomik krizine yol açtı ve bu 

süreçten en olumsuz etkilenen sektörlerin başında turizm yer aldı. 

Salgın koşulları altında sektörün iyileşme sürecine ilişkin bir tahmin yürütmek çok zor. 

 

TÜRSAB’ın yayımladığı raporda salgının etkileri özelinde hazırlanan senaryolara göre 

küresel turizmin 2023–2024'e kadar anca toparlanacağı belirtiliyor. 

 

Üstelik ülkemizde salgın öncesi, özellikle sayısal teknolojilerin kullanımıyla oluşan yeni 

fırsatlar sayesinde, çok önemli atılımlara ve başarılara imza atılmıştı. Hatta 2023 için 

hedeflenen turist sayısına 2019 da ulaşıldı.  



2 
 

Ancak, ne yazık ki hemen arkasından bu sayıları dörtte bire düşüren çok büyük bir 

sektörel kayıp yaşandı. 

Bu günkü koşullarda yapılması gereken yine teknolojiye ve yaratıcı fikirlere dayalı 

adımlar atmaktır. 

Özellikle sağlık ve uluslararası sportif etkinlikler açısından önemli avantajlarımız var.  

Sanal ortam yaratımı ve kullanımı da yükselişe geçmiş bir alan. Bu alanda çok başarılı 

yerli ve milli üretimler mevcut.  

 

Özgün ürünlerin kullanımı da özellikle maliyet ve uygulamaların ileriye yönelik gelişimi 

için de çok önemli.  

 

Diğer yandan kültür ve sürdürülebilir turizmle doğrudan bağlantılı olan yaratıcı turizm, 

bugün klasik tatil turizminden daha fazla kazanç sağlayabilir.  

 

Endemik bitkilerin tanıtılacağı sanal uygulamalar meraklıları için çok cazip bir alan 

yaratabilir. Gençlere yönelik turnuvalar geliştirilebilir. Bu tür etkinliklere yapılacak 

yatırımlar,  dünyadaki benzerleri dikkate alındığında, boşa gitmeyecektir.  

Bu alanda hazırlanan 2020 yılı Mc Kinsey raporunda, Kovid-19'a tepki olarak son 

eğilimler, sayısal teknolojilere artan bir geçişe işaret etmektedir.  

Salgın yayıldıkça, müşteri davranışları ve tercih edilen etkileşimler önemli ölçüde 

değiştiği vurgulanmaktadır.  

 

Bu davranışların koşullara göre değişmeye devam edeceği, ancak sayısal teknolojinin 

kullanımındaki artışın kalıcı olacağı öngörülmektedir.  

 

Bu kanalları ilk kez kullananların yüzde 75'i, işler "normale" döndüğünde bunları 

kullanmaya devam edeceklerini belirtmektedirler. 

Bu toplantımızın önemli bir etkinliği olan e-spor da bu anlamda çok iyi bir yaratıcılık ve 

teknoloji buluşması sağlamaktadır. 

 

E-Sporun ve benzeri sanal gerçeklik uygulamalarının turizme katkıları açısından -

sektörel çalışmaların ve yazılıma dayalı bilişim uygulamalarının buluşmasının - gayet 

etkili sonuçlar vereceğine inanıyorum. 
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Gün boyunca bunların hepsini masaya yatırıp gözden geçireceğimiz bu toplantının 

başarıyla sürmesi ve sonuçlanmasını diliyorum. Katkısı olan ve emeği geçen herkese 

tekrar saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. 


