
 Tıp kongrelerinin hangi tarihten itibaren güvenle düzenlenebileceğini öngörüyorsunuz ? 

34 kişi Eylül 2020 sonrası, 17 kişi Ocak 2021 sonrası, 24 kişi Mart 2021 ve 72 kişi Nisan 2021 sonrası 

olarak işaretlemiş.  

 

 TC Sağlık Bakanlığı tarafından kongre ve toplantıların düzenlenmesi ile ilgili kısıtlamalar 

kaldırılırsa, bu yıl yapılacak kongrelere katılır mısınız? 

18 kişi diğer seçeneğini, 64 Kişi katılacağını, 96 kişi katılmayacağını işaretlemiş.  

 

 Eğer katılacaksanız, Antalya'ya ulaşım için tercihiniz ne olur? 

100 kişi otomobil, 68 kişi uçak seçeneğini işaretlemiş.  

 

 Kongrelerde nasıl bir oturma düzeni görmek istersiniz? 

7 kişi tiyatro düzeni, 7 kişi sınıf düzeni, 152 kişi Sosyal mesafe düzeni (en az 1 m arayla yerleştirilmiş 

sandalyeler) seçeneğini işaretlemiş 

 

 Kongreleri düzenleyeceğimiz otelde yemek servisi nasıl olmalı? 

12 kişi açık büfe, 70 kişi Kişiye özel servis / set menü, 27 kişi Mutfak personelinin servis yaptığı açık 

büfe ve 62 kişi Zenginleştirilmiş lunchbox (kapalı kutu içinde servis) 

 

 Kongrede açılış kokteyli, gala yemeği, konser, gösteri gibi etkinliklere yer verelim mi? 

60 kişi Açık havada olmak kaydıyla evet , 9 kişi evet sakıncası olmaz seçeneğini, 97 kişi Hayır, 2020 için 

riskli olur seçeneğini ve 7 kişi Sosyal etkinlikten ziyade ödül töreni gibi akademik etkinlikler seçeneğini 

işaretlemiş 

 

 Fuaye, ikram ve stand alanlarının sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmesi gerektiğini 

düşünüyor musunuz? 

21 kişi Hayır, herkes kendi sosyal mesafe kuralını uygulayacaktır, 149 kişi Evet, bir düzenleme 

yapılmalıdır seçeneğini işaretlemiş 

 

 Tüm koşulların uygun ve güvenli olmasına rağmen kongreye katılmakta tereddüt eden ama 

kurultayı takip etmek isteyen katılımcılar için belli bir kayıt ücreti karşılığında kongrenin 

online yayınlanması konusunda ne düşünürsünüz? 

120 kişi Evet, tüm kurultay 4 gün boyunca online yayınlansın, 18 kişi Hayır, online yayınlanmasına 

gerek yok, 26 kişi Kurultayın bazı oturumları online yayınlansın seçeneğini işaretlemiş 

 



 Kongre programında online yapılmasını istemediğiniz mutlaka bire bir olması gerektiğini 

düşündüğünüz bilimsel aktiviteler nelerdir: birden fazla seçebilirsiniz 

 

5 kişi bildiriler, 19 kişi diğer, 91 kişi kurslar, 10 kişi Kurslar,Satellit sempozyumlar,Video 

sunumları,Bildiriler, 27 kişi tüm sunumlar ve 6 kişi Tüm sunumlar,kurslar seçeneğini işaretlemiş. 

 

 Uzun veya kıtalararası uçuşlar nedeniyle sayısı 15 olan Uluslararası konuşmacılarımızın bir 

kısmı kongremize  online veya webinar üstünden katılabilirler. Bu sizin kongreye katılma 

kararınızı etkiler mi? 

 

123 kişi Hayır, katılımımı etkilmez, 14 kişi Gelecek yabancı sayısı bu kararı almamda etkili olur, 35 kişi 

Katılımımı etkiler, gelmeyi düşünmem seçeneğini ve 6 kişi diğer seçeneğini işaretlemiş.  

 

 Bu olağanüstü şartlarda kongre bilimsel ve sosyal programı nasıl dizayn edilmeli? 

 

130 kişi Bilimsel toplantı süresi her zamankinden daha kısa olmalı, 11 kişi diğer ve 26 kişi Her zamanki 

gibi sabah başlayıp akşam bitmeli seçeneğini işaretlemiş. 

 

 Önümüzdeki dönemde online webinar programlarına devam edelim mi? 

153 kişi evet seçeneğini işaretlemiş 


