
22.ANKEM Kongresinden sonra iletiflim
grubumuzda yazd›¤›m “ANKEM Bir Ekip ‹fli-
dir” bafll›kl› yaz›mdan sonra bu yaz›y› yazma
gere¤ini hissettim. Baflar›l› oldu¤u söylenen bu
kongremizin ard›ndan baflar› varsa bunun ne-
denleri neler diye kendime sordu¤um sorunun
cevab›nda iki önemli unsurun ortaya ç›kt›¤›n›
gördüm: Detaylar ve etkin bir ekip çal›flmas›.
Asl›nda her yap›lan bir iflte, her projede ve üre-
tilen bir üründe elde ettiklerimize bakarsak bu
iki unsurun sonuçlar› çok etkilemifl oldu¤unu
fark ederiz. Çok unsurlu bir ürün olan kongre
düzenleyicili¤ini ele al›rsak, etkin bir ekip çal›fl-
mas› ile mevcut alt yap›n›n üzerine ifllenmifl de-
taylar›n ne kadar önemli oldu¤u anlafl›l›r. 

Bir kongre kat›l›mc›lar için yap›l›r. Di¤er
tarafta da kongreyi yapan kifliler vard›r. Kon-
greyi yapanlarla kongre kat›l›mc›lar› ne kadar iç
içe ve bir paylafl›m içinde olurlarsa o kongre o
kadar daha baflar›l› olabilir. Bir bak›ma, kongre-
de oturumlar›n interaktif olmas› gibi kongre dü-
zenlenmesi de interaktif olmal›d›r. Böylece, ka-
t›l›mc›lar›n önerileri düzenleyicilere yol göstere-
bilecektir. Ayr›ca, kat›l›mc›lar›n da iflin içinde
olmalar› ve/veya içinde olduklar›n› hissetmele-
ri onlar›n kongrenin çeflitli zorluklar›n› anlama-
lar›n› sa¤layacak ve düzenleyicilerin ifllerini k›s-
men de olsa rahatlatabilecektir.

Konusu sa¤l›k olan, bir t›p bilimleri kon-
gresinde kat›l›mc›lar kimlerdir? Bir medikal
toplant›, bilgi aktar›m› ve bilgi paylafl›m› için
yap›ld›¤›na göre, dinleyiciler, konuflmac›lar,
oturum baflkanlar› ve bildiri sunucular› toplan-
t›n›n ana kat›l›mc›lar›n› oluflturur. Ancak kat›-
l›mc›lar sadece bu sayd›klar›m›zla s›n›rl› de¤il-
dir. Özellikle yeni ürünlerin tan›t›m› yap›larak,
çeflitli sa¤l›k kurulufllar›ndan gelen sa¤l›k çal›-
flanlar›n› bilgilendiren ilaç endüstrisi çal›flanlar›
da kongrenin kat›l›mc›lar›n› olufltururlar. 

Kongreye kat›lanlar hayatlar›nda her ne ifl
ile u¤rafl›yor olurlarsa olsunlar, ifl ve sosyal ha-
yatlar›ndan belli bir süreyi bu kongre için ay›r-

m›fllar ve normal hayat ak›fllar›n› bu kongre için
de¤ifltirmifllerdir. Bir kat›l›mc› kongrenin buna
de¤mesini ve kongrenin kendisine bir yarar
sa¤lamas›n› umar ve bu amaçla kongreye gelir.
Bu nedenle kongre kat›l›mc›lar›n›n ne bekledi-
¤ini bilmeli ve ona göre kongre düzenlenmeli-
dir. Kongre kat›l›mc›lar›n›n ana amac› meslekle-
ri konusunda son yenilikleri ö¤renmek, kendi
yapt›klar›n› ve sonuçlar›n› di¤er kat›l›mc›lara
aktarmakt›r. Bu mesleki paylafl›m ortam›nda
kat›l›mc›, seviyesine göre hem ö¤renecek, hem
de ö¤retecektir. Bu k›sa e¤itim süreci içinde ye-
ni kiflilerle tan›flmak ve gere¤inde yeni giriflim-
lerde bulunmak da kat›l›mc›n›n hedefleri ara-
s›nda bulunabilir. Kat›l›mc› firma elemanlar› da
ürünlerini tan›tma yan›nda, yeni kiflilerle de ta-
n›flmak isteyebilirler. Bütün bu mesleki beklen-
tiler yan›nda kat›l›mc›lar hem teknik, hem de
konfor ve sosyal yönden tatminkar bir alt yap›-
n›n beklentisi içinde olacaklard›r. Kongrenin
kat›l›mc›lara yararl› olmas›, beklentilerine cevap
verilebilmesi için tüm detaylar önceden düflü-
nülmeli, olabilecek sorunlar önceden bilinmeli
ve çözüm yollar› önceden planlanm›fl olmal›d›r.

Bu flekilde tüm kat›l›mc›lar› hoflnut edecek
bir kongre, kat›l›mc›lar d›fl›nda üç saç aya¤›n-
dan oluflan bir iskelet üzerinde geliflir. Her biri-
nin de içinde, ayr›ca etkin olmas› beklenen ifl ya-
pacak gruplar ve elemanlar› vard›r. Bu iskelet
içinde görev yapan her bir eleman›n kongrenin
baflar›l› olmas›nda pay› olacakt›r. En önemlisi,
her eleman›n hedefi bilmesi ve o coflkuyu his-
setmesi gerekir. Bu coflkunun da tüm ekibe yan-
s›t›lmas› etkin bir tak›m ruhu ile gerçekleflebilir.
Kongre düzenlenmesinde ana unsur olan bu üç
aya¤› flu flekilde s›ralayabiliriz: 1) Konre düzen-
leme kurulu, 2) Organizatör firma ve ilgili alt
yap› ekipleri, 3) Destekleyici firmalar.

Kongre baflkan›, kongre genel sekreteri ve
kongre düzenleme kurulu üyeleri toplant›n›n
planlanan yolda ilerlemesi ve hedefe ulaflmas›
için dümende olan kiflilerdir. Dümen tek bafl›na
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baflkana veya sekretere b›rak›lmamal›d›r. Ço¤u
kongrede düzenleme kurulu üyeleri kongre ha-
z›rl›k süresi ve kongre boyunca sadece bir kat›-
l›mc› olarak kongreyi izlemekte ve konuflmas›
veya oturum baflkanl›¤› varsa o görevini yap›p
baflka bir fleyle ilgilenmemektedirler. Bu do¤ru
de¤ildir. Kongre düzenleme kurulu üyeleri,
kendilerinin de kongrenin ev sahibi olduklar›n›
unutmamal› ve kongre ifllerini baflkan, sekreter
veya birkaç hevesli akademisyene b›rakmamal›-
d›rlar. Ne yaz›k ki, düzenleme kurulu üyeleri-
nin ço¤u kongre düzenleme sürecinde aktif ola-
rak çal›flmamaktad›rlar. Bu istenmeyen duru-
mun bence iki nedeni vard›r. Birincisi, kongre
baflkan›n›n kongreyi tek bafl›na yürütmekte ›s-
rarl› olufludur ki bu durum kurul üyelerinin
ekibin içinde kalmalar›n› zorlaflt›r›r. Kongre
baflkan› “one man show” durumuna düflmeme-
ye özen göstermelidir. ‹kinci neden de düzenle-
me kurulu haz›rlan›rken olmas› gereken kriter-
lere uyulmamas›d›r. Kongreyi düzenleyecek
gerçek kiflilerin bu düzenleme kuruluna al›nma-
s› gerekirken, ne yaz›k ki ço¤u kez, sadece hat›r
için veya k›rg›nl›k olmas›n diye kifliler kurula
yerlefltirilmektedir. Bazen de o konuda ad› ön
plan da olan bir kifli sadece kongrenin vitrinini
zengin göstersin diye düzenleme kuruluna ko-
nulmaktad›r. E¤er bu kiflilerin adlar›n›n bir fle-
kilde duyuruda yer al›nmas› isteniyorsa, bu yer
düzenleme kurulu d›fl›nda bir yer olmal›d›r.
Düzenleme kurulu üyelerinin hepsi kongrenin
sahibi gibi kongreye katk›da bulunurlarsa, o
kongre daha de¤erli olacakt›r.

Kongrenin alt yap›s›n› oluflturmakla gö-
revli olan kongre düzenleme firmas›n›n eleman-
lar› ve kongrenin yap›ld›¤› mekan›n sorumlula-
r› kongre düzenleme kurulu üyeleri ile çok s›k›
ifl birli¤i içinde olmal›d›rlar. Genellikle kongre
merkezleri ve oteller kongrenin yap›ld›¤› meka-
n› oluflturmaktad›rlar. Bu mekanlar›n yönetici-
leri ile her türlü sorun kongre bafllamadan önce
kongreyi düzenleyen firma taraf›ndan sonuç-
land›r›lm›fl olmal›d›r. E¤er bir sorun kongre s›-
ras›nda halledilir düflüncesi ile ertelenmiflse, o
sorun genellikle daha ciddi sorunlar› beraberin-
de getirmektedir. Kongre düzenleme kurulu bir
problemi sonuçland›rmak için kongre mekan›-
n›n yöneticileri ile görüflmek durumunda kal-

mamal›d›r. Düzenleyici firma olabilecek ve ol-
mufl olan her sorunu olabildi¤ince düzenleme
kuruluna yans›tmadan çözebilmelidir. Baz› kar-
fl›lafl›lan sorunlarda, organizatör firma yönetici-
leri otel veya binan›n yöneticilerini suçlamakta-
d›rlar ki, bu büyük bir yanl›flt›r. Kongre düzen-
leme kurulu sorunlar›n firma taraf›ndan çözül-
mesini ister; sorun olarak otel yöneticileri göste-
rilmemelidir. Ancak olabilecek baz› kriz du-
rumlar›nda da taraflar toplanarak, hofl görü
içinde ayn› tak›m›n oyuncular› olarak bir araya
gelebilmeli, düzenleme kurulunun da onay› ile
gereken de¤ifliklik veya kurtarma operasyonu
yap›labilmelidir.

Destekleyici firmalar›n haliyle ana amaçla-
r› pazarlamakta olduklar› ürünün tan›t›m›n›
olabildi¤ince etkili yapmak ve ürünlerinin o pa-
zardaki pay›n› artt›rabilmektir. Ancak destekle-
yici firma yetkilileri kongreyi bir fuar alan› gibi
görmemelidir. Kendilerinin de kongrenin kat›-
l›mc›lar› oldu¤unu unutmamal›d›rlar. Firma gö-
revlilerinin yerleri sadece tan›t›m yapt›klar›
stand alanlar› de¤ildir. Kongre boyunca orada
olmalar› do¤ald›r; ancak onun yan›nda di¤er
kongre kat›l›mc›lar›yla da yak›nlaflmal›d›rlar.
Böyle bir yak›nlaflma asl›nda ürünlerinin tan›t›l-
mas› için de etkili bir yol oluflturacakt›r. En iyi
yak›nlaflma dinleyici veya konuflmac›lar›n top-
lant›lar›na kat›lmalar›, onlar› izlemeleri ve soru
bile sormalar›d›r. Destekleyici firmalar ürünle-
rini tan›tmak için ikramlarda bulunabilirler ve
ürünleri ile ilgili tan›t›c› hediyeler verebilirler.
Ancak bu faaliyetleri toplant›lar›n aktif olarak
devam etti¤i sürelerde olmamal›d›r. Yap›lacak
aktivitelerde düzenleme kurulunun ve organi-
zatör firman›n mutlaka haberi olmal›d›r.

‹flte bu üç saç aya¤› hem kendi içinde, hem
de birbirleriyle iyi ve etkili bir iletiflim içinde ça-
l›flabilirlerse, o kongre daha verimli olma flans›-
n› yakalayabilir. Sonra s›ra, bu üç saç aya¤›n›n
beraberce yukar›da söz edilen kat›l›mc›larla ya-
pacaklar› ifl birli¤ine gelecektir. ‹zleyiciler ve
konuflmac›lar, kongre düzenleme kurulu, alt ya-
p› çal›flanlar› ve destekleyici firmalar hep bera-
ber bir uyum içinde olabilmelidirler. Bu efl gü-
dümün sa¤lanmas›nda görev kongre baflkan›na
oldu¤u kadar her kat›l›mc›ya ve görevliye de
düflmektedir. Her organizasyonda hatalar veya

172

F. T. Salman



eksiklikler olabilir. Bu durumlarda öneriler sa-
dece flikayet olarak kalmamal›, o problemi tes-
pit eden kifli de çözüm yollar›n› aramal›, bafllat-
mal› ve yapabiliyorsa sorunu bizzat kendisi çö-
zebilmelidir. Çünkü kongre bir tak›m iflidir ve
her görevli nerede olursa olsun o tak›m›n üyesi-
dir. Örne¤in, bir düzenleme kurulu üyesinin
kahve aralar›nda flikayette bulunmas› en çok
elefltirilen bir durumdur. Kongrede her görevli
kongrenin do¤ru yolda gidebilmesi için tak›m›n
bir parças› olarak çal›flmal› ve çözümlerde yer al-
mal›d›r. Kongre bir paylafl›m alan›d›r. Yeni bilgi-
leri paylaflt›¤›m›z gibi sorunlar› da paylaflmal› ve
sorunlar› beraberce çözmeye çal›flmal›y›z.

Yaz›n›n bafll›¤›nda belirtilen detaylar ise
iflte bu efl güdümlü çal›flmalar›n içinde gizlidir.
Kongre haz›rlama ve uygulama safhas›nda ola-
bildi¤ince her sorunun üzerine gidilmeli, sonra
düflünürüz dememelidir. Her küçük gibi gözü-
ken bir sorun sonra büyüyebilir ve yeni sorun-
lara yol açabilir. Ayr›ca o küçük detaylar›n üze-
rinde durulmas› kongreye ayr› bir güzellik kata-
cakt›r. Bir kongrenin bilim düzeyinin yüksek,
kat›l›m›n güçlü olmas› yan›nda, güzel olmas› da
gerekmektedir. 

ANKEM bir ekip iflidir  
Bunca senedir ANKEM Kongrelerinin bi-

limsel program› büyük bir seçicilik ve çok sesli-
likle büyük bir özenle haz›rlanmaktad›r. Bir
ANKEM Kongresinin program› bir önceki kon-
grenin ilk günlerinde oluflmaya bafllar. Bu ha-
z›rl›k da sadece düzenleyicilerin de¤il konufl-
mac› ve kat›l›mc›lar›n da katk›lar›yla oluflur. Bu
flekilde çok sesli ve devaml›l›¤› olan bilimsel
program haz›rlaman›n ip uçlar›n› bize gösteren
Enver Tali Hocam› bir kez daha anmak isterim.
Ayr›ca kongrelerimizin be¤eni almas›nda kon-

gre baflkanlar›m›z›n da büyük rolü oldu¤unu ve
onlar›n oluflturdu¤u yolda ilerlemekte oldu¤u-
muzu belirtmek isterim (Tu¤rul Çavdar, Enver
Tali Çetin, Kurtulufl Töreci ve Nuran Salman).
Yirmi üç senedir ANKEM Derne¤i yönetim ku-
rulu üyeleri ve Kongre düzenleme kurullar› bü-
yük bir yarat›c›l›k ile Türk T›p Kongrelerine
hem bilimsel, hem de organizasyon baz›nda ör-
nek olmufl çal›flmalar›n› devam ettirmektedir-
ler. Bu yo¤un çal›flmalarda baflta kongre genel
sekreterleri olmak üzere tüm düzenleme ve bi-
limsel kurul üyelerinin ve tüm konuflmac›lar›n
rolü büyüktür.

ANKEM’lerin bu bilimsel seviyeye ulafl-
mas›nda derne¤imizin yay›n organ› ANKEM
DERG‹S‹’nin rolünün en önde geldi¤ini belirt-
mek isterim. Bizlere böylesine de¤erli bir t›p
dergisi kazand›rm›fl olan hocam›z Say›n Kurtu-
lufl Töreci, her kongremizin program ve kitapla-
r›n›n haz›rlamas›nda da ayn› titizli¤in gösteril-
mesinde ulafl›lmas› zor u¤rafllar vermifl olup
bizlere kusursuz yaz› yazmay› ö¤retmeye de-
vam etmektedir.

ANKEM Kongreleri mükemmelli¤i arayan,
yenilikleri cesaretle uygulayabilen ve büyük bir
uyum içinde çal›flan ANKEM ekipleri ile olufla-
bilmektedir. Bu ekiplerin içinde olmaktan her za-
man büyük bir memnunluk duydum. Kongrele-
mizin be¤eni almas›nda tüm ekip üyelerinin ve
kat›l›mc›lar›n büyük çabalar› olmufltur.

Baflta bana bu görevi veren ANKEM Der-
ne¤i yönetim kurulu olmak üzere, tüm eme¤i
geçenlere ve tüm ANKEM üyelerine teflekkür
ederim.

fiimdilik bu kadar…
Nice güzel ve verimli kongrelere,
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