
DEĞERLI KATILIMCILAR 
 
07-09 Mart 2019 tarihlerinde Acapulco Hotel Convention Center, Girne – Kıbrıs’ta 
gerçekleşecek olan “3. Uluslararası Hemşirelik Kongresi (ICON-2019)’a katkılarınızdan dolayı 
çok teşekkür ederiz.  
  
 ICON-2019 Taslak Programı konferans websitemizde yayınlanmıştır:  
http://www.globalcenter.info/ic-on/?page_id=36      
   
Sunumunuz taslak programda yer almıyorsa veya makalenizi geri çekmek istiyorsanız; lütfen 
makale başlığınızı, yazarların isimleri ve ID numaraları ile birlikte 4 Mart 2019, saat 24:00’a 
kadar icon.infodesk@gmail.com adresine gönderiniz. Makaleniz kısa süre içinde programa 
eklenecek veya programdan çıkarılacaktır. 
 
Özet veya tam metinlerinizi şimdiye kadar göndermediyseniz, konferans programında yer 
almak için halen şansınız vardır. Konferans programına eklemek için 04 Mart 2019’a kadar 
makale başlığınız ile özetinizin veya tam metninizin son halini lütfen bize mail olarak gönderiniz 
veya konferans yönetim sistemine yükleyiniz.  
  
TAM METINLERIN YAYINLANMASI  

 Makalenizi Scopus veya Web of Science (ESCI) indexli bir dergide, hakem sürecinden sonra, ek 
kayıt ücreti ödeyerek yayınlatabilirsiniz. Daha fazla bilgi için burayı TIKLAYINIZ.  
 

 Clarivate Analytics Web of Science (SSCI veya ESCI) veya SCOPUS kapsamında olan ve 
Konferansı Destekleyen Dergilerde genişletilmiş hali değerlendirilmek üzere dergilere 
gönderebilecektir. 

 
 Diğer İngilizce tam metinler hakem sürecinden sonra New Trends and Issues Proceedings on 

Advances in Pure and Applied Sciences dergisinde konferans bildirisi olarak yayınlandıktan 
sonra Clarivate Analytics of Science, Web of Science (CPCI) ‘da indexlenmesi için 
gönderilecektir. Ek ücret ödemeye gerek yoktur, konferans kayıt ücretinin içerisindedir.  

 
 Türkçe tam metinler hakem sürecinden sonra Türkiye dışında Türkçe veya İngilizce olarak 

yayınlanan “International Journal of Emerging Trends in Health Sciences” (www.ij-
hs.eu)   dergisinde yayınlanacaktır. Ek ücret ödemeye gerek yoktur, konferans kayıt ücretinin 
içerisindedir. 

 
POSTER VEYA SANAL SUNUM  
Eğer POSTER veya SANAL sunum yapmak istiyorsanız, sunumunuzun türü ile ilgili 04 Mart 2019’a kadar 
icon.infodesk@gmail.com adresine mail gönderiniz. Böylelikle bizler sunumları organize edebileceğiz. 
Ayrıca sunumunuzu Türkçe olarak yapmak isteyenlerde gönderebilecektir. Türkçe sunumlar ayrı 
salonlarda yapılacaktır.  
  
Sanal sunumlar için 04 Mart 2019, saat 14:00’de - 16:00 (İstanbul saati) online deneme  yapılacaktır.  
 
POSTER BOYUTU: 

Poster boyutu A0, 118 cm yükseklik x 84 cm uzunluk ölçülerine denk gelecek veya daha küçük 
olacak şekildedir. Dik format seçiniz ve posterinizin uzaktan okunabilecek şekilde yeterince 
büyük yazı tipi boyutu kullanmanız gerektiğini unutmayınız. Metinler için 22 – 24 pt, başlıklar 
için 60 – 70 pt yazı tipi boyutu kullanmanızı öneriyoruz. Posterinizi çıktı alınmış olarak hazır bir 
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şekilde getirmenizi rica ediyoruz. Konferans çerçevesinde, üç en iyi postere Poster Ödülü 
verilecektir. Lütfen buradaki yönergeleri dikkatlice okuyunuz; http://www.globalcenter.info/ic-
on/?page_id=173   
 
OTURUM BAŞKANI 
ICON-2019’da oturum başkanı olarak yer almak istiyorsanız, 04 Mart 2019, 24.00 GMT+2’a 
kadar icon.infodesk@gmail.com adresine mail gönderiniz. Oturum başkanı bu görevinden 
ötürü sertifika alacaktır. Başvuranların en az doktora derecesine sahip olamaları ve İngilizce’yi 
iyi derecede konuşabiliyor olması gerekmektedir.  
  
  
KAYIT, KONAKLAMA, TRANSFER VE GALA YEMEĞI 
Lütfen aşağıda belirtilen adresleri ziyaret ediniz ve başvurularınızı gerçekleştiriniz: 

 Konferans Kayıt Ücreti: LÜTFEN DİKKAT 04 Mart 2019 tarihine kadar kayıt ücretini 
yatırmayanların veya katılacağını bildirmeyenlerin bildirileri programdan çıkarılacaktır. Lütfen 
aşağıdaki linki tıklayarak kayıt olunuz.  http://www.globalcenter.info/ic-on/?page_id=28  
 

 Konaklama: Lütfen konferans web sayfasını kontrol ediniz.  
http://www.globalcenter.info/ic-on/?page_id=25   

 
 Gala Yemeği: Gala yemeği 8 Mart 2019’da canlı müzik eşliğinde yapılacaktır. Kayıt ücreti 

ödeyen katılımcılar ve davetli konuşmacılar için Ücretsizdir. LÜTFEN DİKKAT Size daha iyi 
hizmet verebilmemiz için Kayıt ücretinizi erken bir zamanda yatırınız.   

 

BANKA DEKONTLARI  
Konferans yerine gelmeden önce, BANKA DEKONTLARINIZI ödemelerinizi gerçekleştirdiğinize 
dair kanıt olması, fatura alabilmeniz ve herhangi bir sıkıntı yaşamamanız açısından yanınızda 
getirmeyi unutmayınız.  
 
KONFERANS YERI   
Acapulco Resort & Convention & SPA 
Catalköy – Girne 
 
 
Herhangi bir sorunuz olursa, lütfen 05428566055 nolu telefon ile iletişime geçiniz. Konferansa 
katılmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.  
 
Tüm konferans üyeleri, konferans ve sizler için çalışmaktadır. 
 
Antalya’da görüşmek dileğiyle.  
 
Saygılarımla, 
 
Prof. Dr. Serap Ünsar 
Kongre Başkanı 
icon.infodesk@gmail.com   
05428566055  
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