
T B D  A n t a l y a ’ d a n 
“Turizm Teknolojileri Günü”
12 Aralık’ta gerçekleştirilen etkinliğe 250’yi aşkın kişi katıldı, 26 
teknoloji firması turizm teknolojileriyle ilgili ürünlerini tanıttı.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 2008 yılında kurulan 
Antalya Şubesi tarafından organizasyonu yapılan 
ve bilişime taraf tüm kesimlerin yer aldığı “Turizm 

Teknolojileri Günü”, 12 Aralık 2015’te Antalya Hotel Su’da 
düzenlendi.

250’yi aşkın kişinin katıldığı organizasyonda TBD Antalya 
Şubesi Başkanı Mehmet Akyelli, 1971 yılında yola çıkan 
kurucularının ortaya koyduğu “bilişim teknik bilimini, ulusal 
bir kalkınma aracı olarak kullanacağız” ilkesini her zaman 
rehber edindiklerini ifade etti. 

Tüm gün süren ve 26 teknoloji firmasının turizm teknolojileriyle ilgili teknolojik ürünlerinin 
tanıtıldığı etkinlikte, gelecek şekillenirken birey olarak katkılarını sunan ve gelecek için sözü 
olan konuk konuşmacılar da katılımcılarla bir araya geldi.

Etkinliğe katılan Hakan Uzuner, “Kurumsal Kimlik Güvenliği ve Tehditleri” sunumuyla turizm 
sektörü firmalarının kurumsal kimliklerine yönelik tehlike 
ve alabilecekleri önlemlerden söz etti. 2012 yılından beri 
100’den fazla üniversitede ve kuruluşta 30 binden fazla 
insana anlattığı “Sat Kendini” sunumuyla Özel Oytun 
Türkoğlu, insanın hayatının her evresinde kendini nasıl 

satabileceğinin sırlarını sunarak 
satış ve pazarlama stratejilerinin 
belirlenmesinde önemli ipuçlarını 
verdi.

Ethical Hacker Uzmanı olan 
Mert Sarıca ise ülkemizi uzun bir 
süredir hedef alan ve bulaştığı 
sistemlerdeki verileri şifreleyip, 
şifrelenmiş verileri çözmek için 
kullanıcılardan fidye isteyen 
“Crypt0l0cker” zararlı yazılımına 
ve salgına dair bilgilere ve 
korunma önlemlere dikkat çekti. 
Ayrıca Zebra Teknolojiden Can 
Tolu, Hotel Chck’ten Devrim Köse, 
ND Teknolojiden Ahmet Akdağ ve 
Amonra Yazılımdan Hamdullah 
Turgut sektörel çözümler ile ilgili 
sunum yaptılar

TBD Antalya Şubesi’nin bu 
etkinliğinin her yıl tekrarlanacağı 
açıklanırken etkinlik katılımcılara 
verilen hediyelerle son buldu.

Çağdaş, bilişim kültürünü benimsemiş bir Antalya için büyük 
bir özveriyle çalıştıklarını belirten Akyelli, Antalya’nın bilişim 
teknolojileri alanında sadece bir tüketici değil, üretici şehir 
olarak yer almasını, sektörün büyümesi ve kalkınması için 
zorunlu olarak gösterdi. Bu kapsamda Akyelli, özellikle 
yazılım üretiminin Antalya’ya çekilmesi, alınan hizmetlerin 
Antalya kaynaklarından karşılanabilir hale getirilmesi, bilişim 
çalışanlarının bilgi ve sosyal seviyelerinin arttırılması için 
çabalarının devam edeceğini vurguladı. Akyelli, “Antalya’nın 
etkin bir güç olarak var olabilmesi, ancak bir arada barış 
içinde olmak ve kendi teknolojilerini üreterek ulusal düzeyde 
rekabet edebilen konumdaki bir bilişim sektörüne sahip 
olmasıyla mümkündür” dedi. 

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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