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Evaluation of International Conferences as Distinct Opportunities 

ABSTRACT: 

While international conferences make an important contribution to professional knowledge, 

experience, and development, they also give important opportunities for understanding the way 

of life of the people and the culture of the region/city where the conference is held. It is even 

possible to get more information and experience about the region/city when the remaining time is 

well used to get to know the properties and values of the region/city more closely. In this article, 

with the information above, assessments are made about the different experiences and 

opportunities that a participant can gain while enhancing his professional knowledge and 

experience in international conferences. 

ÖZ: 

Uluslar arası konferanslar, mesleki bilgi, birikim, deneyim ve gelişmeye önemli katkı sağlarken, 

aynı zamanda konferansın yapıldığı bölgenin/şehrin kültürünü ve halkın yaşam biçimini 

anlamada da önemli fırsatlar sağlamaktadır. Bölgenin/şehrin özelliklerini ve değerlerini daha 

yakından tanımak için konferanstan arta kalan zaman iyi değerlendirildiğinde, bölge/şehir ile 

ilgili çok daha fazla bilgi ve deneyim kazanmak mümkün görünmektedir. Bu makalede, 

yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, bir katılımcının uluslararası konferansta mesleki bilgi ve 

birikimini artırırken kazanabileceği farklı deneyim ve fırsatlarla ilgili değerlendirmeler 

yapılmaktadır.   

 

Sayın Editör, 

Bu yazımda, bir konferansın uluslararası çalışmalara katkısından ziyade, uluslararası konferansların 

yapıldığı ülkenin/bölgenin kültürünü yakından tanımak için hangi fırsatları sunduğu ve neler 

yapılabileceği ile ilgili değerlendirme yapmak arzusundayım. 
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The S.ARCH (Sustainable ARCHitecture), mimarlık ve yapılı çevre hakkında yılda bir defa 

düzenlenen, uygulayıcılar, araştırmacılar ve sanayi liderlerinin görüş, öneri ve deneyimlerini 

paylaştığı uluslar arası bir platform. Bu seneye kadar 3 defa düzenlenen konferansın dördüncüsü, 07-

09 Haziran 2017 tarihleri arasında Hong Kong Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleşti. RENECON 

International tarafından organize edilen, Faculty of Architecture of The University of Hong Kong 

tarafından desteklenen konferansa 46 farklı ülkeden bildiri sunumu yapıldı. Mimarlar, 

akademisyenler, öğrenciler, inşaat mühendisleri ve inşaat firmalarına yönelik 8 farklı kategoride 

gerçekleştirilen konferansta, 07 Haziran’da açılış konuşmalarının ardından dünya çapında bilinen 

tamamlanmış ve tasarım aşamasında olan bazı projelerin sunumları gerçekleştirildi. Sunumların ilk 

gün için sabah 09.00’dan itibaren 17.00’a kadar tamamlanacağı önceden belirtilmişti ve bu zaman 

zarfına bağlı kalındı.  

Uluslar arası konferansa katılacağınız zamanlarda, o ülkenin saat farkı ve jet-lag olma durumuna göre 

önceden hazır hale gelmeniz açısından mutlaka bir gün veya birkaç gün önceden gidilmesi 

gerekmekte. Hele bir de sunumu siz gerçekleştiriyorsanız, sunum yapılacak yere de önceden gitmeniz 

faydanıza olmaktadır. 07 Haziran’da başlayan konferans için 06 Haziran’da Hong Kong’ta idim. 

Uzun ve yorucu uçak yolculuğundan sonra neredeyse 15 dereceye varan sıcaklık farkı ile beni 

karşılayan Hong Kong, ulaşım açısından çok iyi olduğunu hemen hissettiriyor. Otele varınca soğuk 

bir duş sizi kendinize getirir ve hemen dışarı çıkmak istersiniz. Bende öyle yaptım ve önceden 

belirlemediğim sokakları dolaşmaya başladım. Yürümek her zaman bir şehri tanımanın 

anahtarlarından birisidir, o yüzden iyi bir yürüyüş ayakkabısı ile işe başlamanız gerekiyor. Bütün 

bunları önceden hallettiğimden etrafı inceleyerek yoluma devam ettim. Yorgunluk çökünce otele 

döndüm ve yarın için hazırlandım. 
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Uluslararası konferanslar, genelde 3 veya 4 günlük süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir. Son 

günde genelde yerel yemek veya gezi organizasyonları düzenlenmektedir. Bu gezileri, yurtdışı turları 

gibi değerlendirmek mümkün. Genel itibariyle bu organizasyonlar, o ülke/şehir ile ilgili fikir 

vermektedir, ancak program dışına çıkarak şehir hayatını daha detaylı incelemek, daha derin görüşe 

sahip olabilmek ve o bölge ile ilgili çok daha fazla fikir edinebilmek mümkün.  
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07 Haziran sabahı erkenden kalkarak Kowloon Parkını gezdim. Hong Kong’lular sabah sporunu 

seviyorlar, birçok insan sabah sporu yapıyor. Sabah etrafı daha detaylı inceleyebiliyorsunuz. Sahil 

boyunca birçok yüksek katlı konutlarla ve inşaatlarla karşılaşıyorsunuz. Otele dönüp hazırlandıktan 

sonra saat 10.00’da tam zamanında konferansa gittiğimi düşünürken 1 saat geç kaldığımı öğrendim 

ama bu bir sorun olmadı, sunumlar daha yeni başlamıştı. İlk gün konferanslarda her zaman daha 

yoğun olur. Bu sebeple günüm, akşama kadar konferansın olduğu binada sunumları izleyerek geçti. 

Akşam, her zaman şehri tanımak için bir fırsat sunar, ancak karanlık gündüz gibi olmadığından 

algılamalarda ona göre azalıyor. Yarın sunum yapacağımdan erkenden yatmak ve dinlenmek 

gerektiği kanaatine vardım, şehir turunu sonraya bıraktım.  

08 Haziran’da sabah 09.00’da başlayan konferans, 14.15’te tamamlanması beklenirken oturum 

başkanları ve sunum yapanların performanslarıyla birlikte biraz uzadı. Elliyi aşkın sunum 

gerçekleştirildi. Köy ölçeğinde üretilen tasarımlar, şehir ve ülke ölçeğinde yapılan akademik 

çalışmalar paylaşıldı. Konferans programında sadece isimlerin olması, sunum yapılacak bildirilerin 
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başlığının olmaması, sadece özet kitabından görülerek hangi sunumun dinleneceğine karar 

verilebilmesi, konferansla ilgili hala geliştirilmesi gereken alanlar olduğunu gösterdi. Aynı gün 19.00 

ile 22.00 arası akşam yemeği düzenlendi. 09 Haziran için yarım günlük bir Hong Kong turu 

düzenlendi.  

08 Haziran sunum günü bu sefer erkenden kongre salonundayım. Hatta görevliler bile orada değil. 

Dışarıdaki havaya göre klimalar nedeniyle oldukça soğuk olan salonda sunumu soğukla mücadele ile 

geçiriyorum, ceketimi almadığıma oldukça pişmanım. Sunum bitirip diğer sunumları da izledikten 

sonra öğle yemeği var. Yemekten sonraki saatler tamamen boş ve istediğim gibi sokakları veya 

önceden planladığım ve internetten öğrendiğim turistik yerleri geziyorum. 19.00 ile 22.00 arası 

yemeğe katılmayacağım, çünkü gezecek çok yer, kalacak çok az zaman var. Yarın geç kalkabilirim, 

çünkü bayağı şehir içinde gezdim. Otelde yarın için nereleri gezmem gerekir diye ararken, şehir 

siluetini yukarıdan izleyebileceğim tepeye gitmeliyim diye düşünürken tepedeki yürüyüş yollarını 

keşfettim. Yürüyerek daha farklı görüntüleri elde edebileceğimi bildiğimden, sadece tepede kalmayıp 

yürüyüş yollarını gezerek, hem spor alışkanlığımı devam ettirmiş olurum, hem de şehri farklı 

noktalardan görmüş olurum diye düşünerek uyudum. 

Geç yattığımdan öğlene doğru uyandım. Konferans organizasyonu tarafından düzenlenen Hong Kong 

turuna katılamadım ve yürüyüş için bir an evvel yola çıktım. Tepeye çıkan tramvay bakım 

aşamasında, otobüse yönlendiriyorlar. Otobüs biraz daha geç tepeye varıyor, yürüyüşe başlama 

zamanı. Yürüyüş yapmaya karar vermeden evvel rota ile ilgili bilgi almakta fayda var, performansı 

çok zorlayacaksa -ki Hong Kong yürüyüş yolu 20-25 km civarında- başlamadan evvel birkaç defa 

düşünülmesi gerekiyor. İnişli çıkışlı yaklaşık 22 km yürüyüş, şehrin büyükçe bir kısmını farklı 

açılardan görme fırsatı sunuyor. Bu, konferansın son gününe bırakılan şehir gezisi ile kıyaslanamaz, 

çok daha fazlasını sunuyor.       

The S.ARCH (Sustainable ARCHitecture) konferansı, dördüncüsü düzenlenmesi itibariyle hızla 

kendini geliştiren bir organizasyona sahip. Bu konferans, uluslar arası çalışmalarla ilgili bilginizi 

artırırken, program dışı yaptığınız faaliyetlerde o bölge için müthiş fırsatlar sunmakta. Bu mektupla, 

uluslar arası konferansları, kafanızda bulunan ve yapmak istediğiniz şeylerle ilgili de bir fırsat 

olarak görülebileceği ile ilgili araştırmacıların dikkatini çekmek istiyorum.  

Saygılarımla, 


