
XV. Dünya Kulak Burun Bo¤az ve Bafl Boyun
Cerrahisi Kongresi an›lar›n›n kongre öncesi sürecin
bafllang›c›n› içeren birinci bölümü daha önce
yay›nlanm›flt› (Turk Arch Otolaryngol 2006; 44(1): 9-13)
Kongre öncesi dönemin öyküsünün devam›n› bu
bölümde okuyabilirsiniz.

Türkiye’ye dönüyoruz. Tebrikler geliyor. Bir hafta
sonra K›br›s’ta kongre bafll›yor. Herkes tebrik ediyor,
yapacaklar›m›z› konufluyoruz. Prof. Stam-
berger de K›br›s kongresinde, o da tebrik
ediyor. Kongre sonras› ‹stanbul’a dönü-
yoruz. IFOS’dan kongre baflkan›, kongre
sekreteri ve IFOS Yönetim Kurulu Üyeli¤i
için isim isteniyor. Prof. Sunar Baflkan,
Dr. Altu¤ genel sekreter, Dr. Devrano¤lu
IFOS YK üyeli¤i ve kongre saymanl›¤›
için bildiriliyor. S›ra organizasyonda. 1990
y›l›n›n bafl›nda ülkemizi denetlemeye ge-
lecekler, salonlar›, otelleri denetleyecek-
ler. Bizim bu arada Turizm flirketini belir-
lememiz gerekiyor. Tüm tan›d›klara ha-
ber veriyoruz. Turizm firmalar›yla görüfl-
melere bafll›yoruz. Bu konuda pek tecrü-
bemiz yok. Ancak Milli kongrelerden biraz deneyimli-
yiz. Tan›d›k turizm firmalar›ndan yard›m istiyoruz. Ba-
z›lar›ndan da epeyce bilgi al›yoruz. Yaklafl›k 40 turizm
firmas›yla bir veya iki kez görüflüyoruz. Zaman›n Cum-
hurbaflkan› Sn. Turgut Özal. Kendisinden randevu isti-
yoruz. Randevu günü Prof. Sunar, Prof. Aky›ld›z, Dr. Al-

tu¤ ve ben birlikte köflke ç›k›yoruz. Kendisine k›saca
kongreyi anlat›yoruz. Bilgisi var, çünkü al›m›nda çok
yard›m› oldu. Prof. Sunar’› 10 dakika dinledikten sonra
özel kalem müdürünü ça¤›r›yor ve kongrenin önemini
belirtip yap›lmas› gerekenleri söylüyor. Bundan sonra
kendisine bilgi vermek üzere Sa¤l›k Bakan› Halil fi›v-
g›n’› görevlendirdi¤ini her 3 ayda bir kendisine Sa¤l›k
Bakan› kanal›yla bilgi vermemizi istiyor. 

Sa¤l›k Bakan› Halil fi›vg›n’la ‹stan-
bul’da bir görüflme yap›yoruz. Çok mem-
nun oluyor. Turizm flirketiyle anlaflma ya-
p›p yapmad›¤›m›z› soruyor. Henüz yap-
mad›¤›m›z› söylüyoruz. Kendisinin de bi-
rilerini gönderece¤ini, anlaflabilece¤imizi
belirtiyor. Birkaç gün sonra Sa¤l›k Baka-
n›’n›n gönderdi¤i turizm flirketinden iki
kifli geliyor. Biri Alman uyruklu, di¤eri de
zaman›n ‹stanbul Sa¤l›k Müdürü’nün kar-
defli. 6 ay önce bir turizm firmas› kurmufl-
lar. Deneyimleri hemen hemen hiç yok.
Konufluyoruz ama, sanki kongreyi alm›fl-
lar, neler yapacaklar›n›, nas›l yapacaklar›-
n› anlat›yorlar. 

Önceden de söyledi¤im gibi 35-40 turizm firmas›n›n
her biriyle bir veya iki kez görüflmeler yapt›ktan ve ba-
z› fleyleri de anlad›ktan sonra 35 maddelik ön flartname
haz›rl›yoruz. Bu flartnamede neler istedi¤imizi aç›k aç›k
belirtiyoruz. Ön finansmandan, yurt d›fl› tan›t›m toplan-
t›lar›, denetlemeler, 1., 2., 3. duyurular, postalamalar,
oteller ve hanutlara kadar hepsi var. 

Bu flartnameyi 7-8 turizm firmas›na gönderiyoruz.
‹lk görüflmemiz V‹P Turizm’le. Kalyon Otel’de. ‹lk mad-
deler çabuk geçiliyor. Hanut maddesine gelince V‹P
Turizm yetkilisi "O önemli de¤il, 8-10.000 USD, geçe-
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lim" diyor. Benim dilim yine durmuyor ve "Siz bizi ena-
yi yerine mi koyuyorsunuz?"
diyorum. Çünkü görüfltü¤ü-
müz tüm turizm firmalar› ha-
nutu 25.000 ile 150.000 USD
aras›nda bildiriyor. V‹P Tu-
rizmle bir so¤ukluk yaflan›-
yor. Görüflme devam ediyor.
1 hafta sonra V‹P Turizm’den
bize bir mektup geliyor. Mek-
tupta kay›t ücretinin yetersiz
oldu¤u 500 USD’den en az
625 USD yap›l›rsa kongrenin
kendisini kurtarabilece¤i be-
lirtiliyor. Kongre kay›t ücreti
IFOS’la belirlenmifl, de¤ifltir-

memiz mümkün de¤il. ‹ki firmayla daha görü-
flüyoruz, anlaflma yok. Morallerimiz bozulu-
yor. 

Visitur ortaya ç›k›yor. Ön görüflme yap›l›-
yor, olumlu. Görüflmeye bafll›yoruz. Visitur
ekibi Talha Çamafl, Siyavufl Arkan, Kaya Ürün,
biz ise Prof. Sunar, Altu¤ ve Devrano¤lu. Gö-
rüflmeye ö¤len bafll›yoruz. Akflam saat 18.00
oluyor. Gelinen madde kongrenin sigortalan-
mas›. O ana kadar hemen hemen ortak nok-
talara gelinmifl. Kongre herhangi bir nedenle
ertelenir veya iptal edilir ise ve toplanan para-
lar›n iadesi gündeme geldi¤inde bunun kimin
taraf›ndan ve nas›l yap›laca¤›, o ana kadar ya-
p›lan harcamalar ne olaca¤› tart›fl›l›yor.

Bu nedenle kongrenin sigortalanmas›n› is-
tiyoruz. Bu maddede Talha Çamafl "Yok öyle
fley, boflver, geç o maddeyi" diyor. Ben ›srar
ediyorum, flahsi garanti verilmesi veya sigorta-
lanmas› konusunda. Sonuç, madde geçiliyor.
Bir sonraki madde görüflülüyor. Herkes fikri-
ni söylüyor ve Prof. Sunar bana dönerek "Sen
ne diyorsun*" diye soruyor. Ben "Benim için
sigorta önemli. Benim bir evim bir de arabam
var, onlar› satsam bile kongre iptalinde gelen
paralar› ödemem mümkün de¤il. Hapis yata-
cak halimiz de yok. O nedenle sigorta madde-
si kabul edilemez ise benim bu organizasyon-
da görev almam mümkün de¤il ama sizler de-
vam edebilirsiniz, benim için olay bitmifltir."
diyorum. Yine so¤uk bir hava esiyor, tekrar
sigorta maddesinin görüflülmesine dönülüyor
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ama hiçbir ilerleme olmuyor. Ertesi gün 14.00’de bulufl-
mak üzere ayr›l›yoruz. 

Prof. Sunar ve Dr. Altu¤’la asansöre biniyoruz. Prof.
Sunar aç›yor a¤z›n› ve bafll›yor konuflmaya. " fiimdi ne
yapaca¤›z, bunlar› da kaç›rd›n, biz kongreyi kiminle ya-
paca¤›z, bir sigortad›r tutturdun, gidiyorsun. Bundan
önce de V‹P turizmi kaç›rd›n. Dilini tutam›yorsun vs."
Bu konuflmalar yaklafl›k 10 dakika sürüyor. Ayr›l›yoruz.
Moralim tam bozuk.

Ertesi gün saat 14.00’de Visitur’a gidiyorum. Prof.
Sunar oturuyor. Biraz sonra di¤erleri de geliyor, toplan-
t› tekrar bafll›yor. Prof. Sunar "Ben dün akflam bu çocu-
¤a çok k›zd›m, epeyce de laf söyledim. Ne demek iste-
di¤ini yata¤a yat›nca anlad›m. Sigorta yoksa anlaflma da
yok." diyor. Yine so¤uk bir hava esiyor, ama çabuk da-
¤›l›yor. Di¤erleri de bu maddenin önemli oldu¤unu an-
lad›klar›n› belirtiyorlar ve bir araflt›rma yap›lmas›na ka-
rar veriliyor. Di¤er maddeler üzerinde de anlaflma sa¤-
lan›nca Visitur’la anlaflma yapma karar› veriliyor ve
Dernek Yönetim Kurulu’nun da görüflü al›nd›ktan, son-
ra Visitur’la bir anlaflma imzalan›yor. 

Evet rahatlad›k, art›k bir turizm firmas›yla anlaflt›k.
S›ra bir yer bulmakta; büro olarak kullanabilece¤imiz
bir yer. Araflt›r›yoruz, kiral›k yerler var ama bize pahal›
geliyor. ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr.
Nurettin Sözen ile görüflüyoruz. Büyükflehir Belediye-
si’ne ait bir yer vermesini istiyoruz. Yasal olarak bir yer
veremeyece¤ini, kiral›k yerlerden uygun gördü¤ümüze
talip olmam›z› söylüyor. Gere¤ini o zaman yapabilece-
¤ini ilave ediyor. Befliktafl Dikilitafl’ta Belediyeye ait ki-
ral›k bir yer buluyoruz ve müracaat›m›z› yap›yoruz. ‹s-
tanbul Büyükflehir Belediyesi Encümeni kiral›k yerlerin
kiraya verilmesi için toplan›yor, s›ra bizim talip oldu¤u-
muz yere geliyor. ‹çeri giriyorum, encümen baflkan› ‹s-
tanbul Büyükflehir Belediyesi Gen. Sek. Sn. Alev Cofl-
kun. Alev Bey "Evet doktor, söyle bakal›m, ne kadar
artt›racaks›n?" diyor. Muhammen bedel 300.000 TL! Et-
raf›ma bak›yorum, benden baflka kimse yok, çünkü
Prof. Sözen bu binaya baflka, kimsenin müracaat etme-
mesini rica etmifller. Ben de "Say›n baflkan, benden bafl-
ka kimse olmad›¤›na göre artt›rma de¤il, eksiltme yap-
man›z gerekir." diyorum. Say›n Coflkun "Doktor, dok-
tor, b›rak flimdi, bunu ne kadar artt›racaks›n, onu söy-
le" diyor. Ben de "5000 TL artt›ral›m" diyorum. Encü-
men 10.000 TL art›r›m›nda ›srar ediyor ve 310.000 TL
ayl›k ile Befliktafl, Dikilitafl’ta XV. Dünya KBB ve BBC

Kongresi ‹rtibat Bürosu’nu kiral›yoruz. ‹çine, kapanan
bir flirketin masa, sandalyesi geliyor, telefonlar ba¤lan›-
yor ve büromuz faaliyete geçiyor.

Art›k bir de büromuz var. Büroya bakacak bir sek-
reter ar›yoruz, onu da anlaflmam›z gere¤i Visitur bula-
cak. Say›n ‹ffet Arkan sekreterimiz olarak bafll›yor. Fak-
s›m›z, telefonumuz, daktilomuz, oca¤›m›z, masam›z,
sandalyemiz var. Çal›flmalar bafll›yor. 

‹spanyollar’la irtibata geçiyoruz; 1989 kongresinde
kulland›klar› adresleri göndermeleri için. Sa¤olsunlar
tüm dokümanlar› gönderiyorlar. Tüm dünyadan 60.00
adres var. Biz de ülke dernekleriyle yaz›flmaya bafll›yor
ve üyelerinin adreslerini istiyoruz. 

Önceli¤imiz kongreyi nerelerde yapaca¤›m›z konu-
sunda. Atatürk Kültür Merkezi, The Marmara, Sheraton,
Hilton, Cemal Reflit Rey, Muhsin Ertu¤rul Tiyatrosu,
Spor Sergi Saray›... Hepsiyle konufluyoruz. Genel an-
lamda okey veriyorlar, ama tarih isteniyor. Bizim önce
tarih belirtmemiz gerekiyor. Meteorolojiyle konufluyo-
ruz, ‹stanbul’da hangi mevsimde ya¤mur riski daha az?
Eylül-Ekim mi? May›s-Haziran m›? Görüflmeler ve ince-
lemeler sonucunda 20-25 Haziran 1993 tarihine karar
veriyoruz. Bu karar› IFOS’a da kabul ettirmemiz gereki-
yor. 

IFOS Heyeti kongrenin yap›labilece¤i yerleri ve otel-
leri görmeye gelecek. Tüm otellerle anlaflma yap›yoruz.
Cemal Reflit Rey, Muhsin Ertu¤rul ve Spor Sergi Saray›
için de ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ile görüflüyoruz.
Prof. Sözen hepsine izin veriyor. Bu arada Askeri
Müze’nin yap›lmakta oldu¤unu ö¤reniyoruz. Planlar›na
göre bir anfitiyatro düzeninde olmak üzere 3 ayr›
salonu olaca¤›n› ö¤reniyoruz. 

IFOS heyetinin gelmesi yaklafl›yor. Biz de haz›rl›k-
lar›m›z› h›zland›r›yoruz. Gelen heyete hem otelleri, hem
salonlar›, hem akflam yemekleri için alanlar›, hem de
bilimsel toplant›lar›n haz›rl›klar›n› gösterece¤iz. Panel
isimlerinin neler olaca¤›, main session’lar›n konular›
belirleniyor. Salon durumuna göre panel say›lar›n›
belirleyece¤iz. Bir de video festivali yap›lacak. 

IFOS Baflkan› Antonio Candella, Genel Sekreter
Prof. Alberti ve Prof. Suzuki dahil 5-6 kifli geliyorlar.
Önce otelleri, sonra salonlar› gezdiriyoruz. Bilimsel
program üzerindeki görüfllerini de al›yoruz. 45 panel, 5
main session, 5 IFOS paneli olmak üzere 55 panel
konusu belirleyece¤iz. Genel anlamda düflüncelerini
söylüyorlar. Otellerimizin ve toplant› salonlar›m›z›n



yeterli oldu¤unu, sergimizinde Spor ve Sergi Saray›’nda
yap›labilece¤ini belirtiyorlar.

‹lk raundu geçtik art›k. XV. Dünya KBB ve BBC
Kongresi 20-25 Haziran 1993 y›l›nda ‹stanbul’da
yap›lacak; bu kesinleflmifl oldu. Toplant›lar›m›z› s›klafl-
t›r›yoruz, ekip geniflledi. Dr. As›m Kaytaz, Dr. Naz›m
Korkut, Dr. Mehmet Ada. Dr. Ferhan Öz, Dr. Murat
Toprak ekibe kat›ld›lar. 

Prof. Sunar baflkanl›¤›nda bilimsel komite 5 ana ses-
sion, 45 panel konusu belirliyor. Di¤er taraftan birinci
duyuru haz›rl›klar› bafllad›. Amblem nas›l olacak, içerik
nas›l olacak, kay›t ücreti ne olacak? Tüm haz›rl›klar›m›z›
yap›yoruz, 1990 Amerikan kongresi öncesi yap›lacak
IFOS Yönetim Kurulu Toplant›s›’na sunaca¤›z. Kay›t üc-
reti 550 USD olarak belirlendi. Bu arada IFOS Yönetim
Kurulu’na Türkiye’den 1 kifli atanacak. Bu nedenle
görev bölümü yap›lacak. Prof. Sunar, Dr. Altu¤ ve beni
ça¤›rarak hem XV. Dünya KBB ve BBC Kongresi görev
bölümü, hem de IFOS Yönetim Kurulu Üyeli¤i
konusunda anlaflmam›z› söyledi. Biz de Dr. Altu¤’la
oturup konuflarak görevleri ikiye böldük; birinci görev
XV. Dünya KBB ve BBC Kongresi Genel Sekreterli¤i,
ikincisi IFOS Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve Kongre Say-
manl›¤›. Prof. Altu¤ birincisini tercih etti ve Kongre
Genel Sekreteri oldu, ben de IFOS Yönetim Kurulu
Üyesi ve Kongre Sayman› oldum. 

Türkiye çap›nda görev bölümleri yap›ld›. Bilimsel
komite, sosyal komite, han›mlar komitesi vb. Bu arada
IFOS Genel Sekreteri Say›n Baron Marquet Belçika’da
vefat ediyor. Yerine daha önce genel sekreter yard›m-
c›l›¤›na seçilmifl olan Prof. Alberti geçiyor. Prof. Mar-
quet için Belçika’da tören yap›lacak, bir de IFOS der-
gisine yaz› yaz›lacak. Genel Sekreter Prof. Alberti Prof.
Sunar’a telefon ederek Prof. Sunar’›n edebi ‹ngiliz-
cesinin kendisinden daha iyi oldu¤unu ve bu yaz›y›
Prof. Sunar’›n yazmas›n› istiyor. Baflsa¤l›¤› yaz›s›n› der-
giye Prof. Sunar yaz›yor. Prof. Marquet’e burada tekrar
Allah’tan rahmet dilerken bize yapt›¤› yard›mlar› hiçbir
zaman unutmayaca¤›z. 

Birinci duyuruyu haz›rl›yoruz. Türkiye’den seçilmifl
çok özel resimler var. Amblem bizi u¤raflt›r›yor. Sonun-
da hepimizin olurunu alan amblemimiz ortaya ç›k›yor,
çok seviyoruz bu amblemi. ‹lk duyuru haz›r, postalama
için bekliyor; 60.000 adet tüm dünyaya gidecek, fakat
postaneler kabul etmiyor. Sonunda Levent Postanesi
görevlendiriliyor. Elemanlar›m›z oraya giderek dam-

galama ifllerine yard›m ediyorlar ve hepsi postalan›yor.
Postalama ücreti 1990 y›l› için 500.000.000 TL tutuyor. 

Bilimsel program çal›flmalar Prof. Sunar’›n baflkan-
l›¤›nda Prof. Altu¤, Dr. As›m Kaytaz, Dr. Ferhan Öz vb.
taraf›ndan yürütülüyor. Konular belirleniyor, konufl-
mac›lar seçiliyor. Panel baflkanlar› saptan›yor. Burada
tüm ülkelerin temsil edilmesi gerekli. Temsiliyette ül-
keleraras› dengelerin de korumas› gerekli. Bu konuda
IFOS’la da sürekli görüflülüyor. Tüm ülke derneklerine
yaz›lar yaz›l›yor. Hangi konuda kimlerin konuflucu
olacaklar› soruluyor, cevaplar bekleniyor. Cevaplar gel-
meye bafllad›¤›nda memnun oluyoruz. Bazen de
flafl›r›yoruz. Yunanistan’dan iki ayr› liste halinde iki ay-
r› yan›t geliyor. Her ikisi de Yunanistan’› kendilerinin
temsil etti¤ini, kendi listelerindeki kiflilerin konuflmac›
olmas› gerekti¤ini savunuyorlar. Ayn› durum Fransa
içinde geçerli. Bir Paris’ten, bir de Bordeux’dan iki lis-
te geliyor. ‹kisi de Fransa’y› temsil etme hakk›n›n ken-
dilerinde oldu¤unu belirtiyorlar. Ülkemizin durumuna
flükrediyoruz.

XV. Dünya Kongresi’ne kat›lacak tüm konuflmac›lar
için prensipler belirleniyor. Herkes kay›t ücretini ve
otelini kendisi ödeyecek, yaln›z IFOS Baflkan› ve Genel
Sekreteri bunun d›fl›nda. Bu prensiplerle tüm konufl-
mac›lara ve panel baflkanlar›na mektuplar yaz›l›yor,
kabul edip etmedikleri soruluyor. 

Bir ‹ngiliz meslektafl›m›z panel baflkan› olarak belir-
leniyor, kendisine mektup yaz›l›yor. Gelen yan›tta ken-
disinin nelerinin karfl›lanaca¤›n› (kay›t, otel, vs.) soru-
yor? Yan›tta hiçbir fleyinin karfl›lanmayaca¤› bildiriliyor
ve flah›s bu flartlarda kongreye kat›lmayaca¤›n› ve panel
baflkan› olmayaca¤›n› belirtiyor; yerine baflkas› seçiliyor.

Aradan bir y›l geçiyor, ayn› meslektafl›m›z tekrar
mektup yazarak kongreye kat›laca¤›n›, tüm flartlar›m›z›
kabul etti¤ini e¤er mümkün olursa ayn› konuda panel
baflkan› olmak istedi¤ini, e¤er mümkün de¤il ise belirt-
ti¤i konular›n birinde konuflmac› olabilece¤ini belir-
tiyor. Kendisini bir panele konuflmac› olarak yerlefl-
tiriyoruz. 

Yurt d›fl›nda yap›lan belirli kongrelere kat›larak XV.
Dünya Kongresi’nin tan›t›m›n› yapmaya çal›fl›yoruz.
IFOS yönetim kurulu toplant›lar›na kat›larak XV. Dün-
ya Kongresi raporlar›n› sunuyoruz, elefltiri ve görüfl-
lerini al›yoruz. Prof. Sunar’a karfl› tüm üyelerin ayr› bir
sevgi ve sayg›lar› olufltu¤unu gözlüyoruz.

[Devam edecek]
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