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Özet Gönderimi! 
4. Uluslararası Hemşirelik Kongresi (ICON-2020) 

Barselona Üniversitesi 

Barselona, İspanya 

03-05 Eylül 2020 

www.ic-on.org 
 
Özet Gönderme Tarihi: 06 Haziran 2020 
• Makalenizi Scopus veya Web of Science (ESCI) indexli bir dergide, hakem sürecinden sonra, ek kayıt 

ücreti ödeyerek yayınlatabilirsiniz. Daha fazla bilgi için burayı TIKLAYINIZ. * 

• Konferans'ta hakem sürecinden sonra kabul edilen bildirilerin genişletilmiş hali, isteğe bağlı 

olarak 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 New Trends and Issues Proceedings on Advances in Pure and Applied 

Sciences (www.propaas.eu) dergisinde konferans bildirisi olarak yayınlandıktan sonra Clarivate 

Analytics of Science (CPCI) indexlenmesi için gönderilecektir. Dergi Scopus’un değerlendirme 

aşamasındadır. Örnek için lütfen tıklayınız. 

• 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.  

• Alanında Seçkin Çağrılı Konuşmacılar  

• Türkçe Sunum olanağı 

• Sanal Katılım Olanağı  

• En İyi Makale ve Poster Ödülleri 

• Online Özet Kitapçığı 

• Basılı Konferans Programı 

• Tarihi yerler gezisi  

• Özetler İngilizce ve Türkçe Dili’nde yazılmış olarak eposta eki yapılarak icon.infodesk@gmail.com 

adresine de gönderilebilir. 

• ICON-2020; 16 Ocak 2020 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin Kriterlerini karşılıyor. T.C. 
Üniversitelerinde görev alan katılımcı sayısı %40 dan fazla olamaz. Başvurular, bu oranın üzerinde 
olması halinde; özet, tam metin kabul edilme ve kaydolma tarihleri dikkate alın. 

 
Barselona’da görüşmek üzere… 
 

Prof. Dr. Serap Ünsar, Trakya University, Turkey 
Program Komitesi Başkanı 
 
 

ÖZET GÖNDERMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ 
 

http://www.ic-on.org/
http://www.globalcenter.info/sci-math/wp-content/uploads/2019/01/rules-TR-yeni.pdf
http://www.propaas.eu/
http://www.globalcenter.info/prosoc_wos.jpg
http://www.ij-hs.eu/
mailto:icon.infodesk@gmail.com
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/ICON2017/ICON-2020/schedConf/cfp
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/ICON2017/ICON-2020/schedConf/cfp
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ÖNCEKİ ICON KONFERANSLARI 
• 2019, North Cyprus 

• 2018, İstanbul 

• 2017, Antalya 
 

KONFERANS KONULARI 
ICON-2020 Hemşirelik mesleği ile ilgili kuramsal ve uygulama alanlarını içermektedir. Ayrıntılı bilgi 
için  http://www.globalcenter.info/ic-on/?page_id=9 
 

ÖDÜLLER 

Aşağıda sıralananlar kapsamında ödüller verilecektir. Ayrıntılı bilgi Web sitesinde bulunabilir. 

1. En iyi birinci, ikinci ve üçüncü Bildiri Özeti Ödülü 

2. En iyi birinci, ikinci ve üçüncü Poster Ödülü 

3. ICON konferanslarına en az 5 kez katılanlara Sadakat Ödülü (Katılımcının Konferans sekreteryasına 
başvurması gerekir) 
 

DESTEKLEYEN DERGİLER 
Aşağıdaki dergilerin dergi editörleri konferans özetlerini inceleyerek, seçtikleri bildirinin/lerin tam 
metnini dergilerinin hakem sürecine özel olarak davet edebilirler.   

• Acta Paulista De Enfermagem (Indexed in SSCI) 

• Archives of Psychiatric Nursing (Indexed in SSCI) 

• British Journal of Health Psychology (Indexed in SSCI) 

• European Journal of Cardiovascular Nursing (Indexed in SSCI) 

• European Journal of Oncology Nursing (Indexed in SSCI) 

• Gastroenterology Nursing (Indexed in SSCI) 

• Issues in Mental Health Nursing (Indexed in SSCI) 

• Journal of Advanced Nursing (Indexed in SSCI) 

• Journal of Continuing Education in Nursing (Indexed in SSCI) 

• Journal of Nursing Administration (Indexed in SSCI) 

• Nursing Research (Indexed in SSCI) 

• International Journal of Emerging Trends in Health Sciences (www.ij-hs.eu) 
 

KONFERANS DİLİ 

• Konferansın dili İngilizce ve Türkçe olarak belirlenmiştir. 

• İsteyen katılımcılar sunusunu Türkçe yapabilir. Bu sunumlar için ayrı salonlar ayarlanacaktır. 

• Sunumunu Türkçe yapmak isteyenler icon.infodesk@gmail.com  adresine yazılı olarak bildirmeleri 

gerekmektedir. 

• Gönderilen özetler ve tam metinler İngilizce veya Türkçe olmak zorundadır. Özetler İngilizce olarak 

yayınlanacaktır. 
 

KONFERANSA KATILIM 

• Konferansa bildiri veya poster sunma, panel ve workshop yapma şeklinde katılınabilir. 

http://www.globalcenter.info/ic-on/?page_id=9
http://www.ij-hs.eu/
mailto:icon.infodesk@gmail.com
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• Konferansta bildiri veya poster sunacak olan katılımcılar, isterlerse yaşadıkları yerden sanal sunum 

şeklinde konferansa katılabilirler. Bu katılımcılar bilgisayarlarında Skype yüklü olmalıdır. Detaylı bilgi 

için  http://www.globalcenter.info/ic-on/?page_id=21  

• Sanal olarak sunan katılımcıların tam metinleri de yüz yüze sunanlar ile aynı değerdedir.  

 

ÖZET GÖNDERİMİ 
• Özetler bir sayfa uzunluğunda olabilir (300-500 kelime arasında olmalıdır). 

• Özetler, Problem Cümlesi, Çalışmanın Amacı, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuçlar ve Öneriler 
bölümlerini içermelidir. 

• Çalışmanız henüz tamamlanmamış ise, özetiniz yalnızca çalışmanızın önerisini içerebilir. 
• Özetler, yazarların adı, soyadı, unvan, bölüm, üniversite (Kurum) eposta ve telefon numaralarını 

içermelidir. 

• Özetler, www.ic-on.org üzerinden veya e-postaya ek yapılarak icon.infodesk@gmail.com  

adresine de gönderilebilir. 

 

ÖZET GÖNDERMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ 
 

TAM METİN GÖNDERME 

Full metinlerinizi hazırlarken yararlanacağınız Yazım Kılavuzu, Şablon ve bildirinizi göndermek 

için  http://www.globalcenter.info/ic-on/?page_id=63 

 

ÖNEMLİ TARİHLER 

• Özet Gönderimi       06 Haziran 2020 

•   Full Metin Gönderimi 02 Ağustos 2020 

•   Erken Kayıt 21 Haziran 2020 

•  Konferans Tarihleri 03-05 Eylül 2020 

•  Yayın için Makale Son Teslim Tarihi 20 Eylül 2020 

*Son tarihi beklemeden özetlerinizi gönderebilirsiniz. Gönderilen özetlere, gönderim tarihinden itibaren 4 gün içerisinde 
cevap verilecektir. 

 

KAYIT BİLGİLERİ 

 Erken Kayıt 
21 Haziran 2020’den 
önce  

Geç Kayıt 
21 Haziran 2020’den 
sonra 

Konferans Masası 
 

Katılımcı 800TL 900 TL 1000 TL 

Sanal Sunum 700TL 800 TL 900TL 

Öğrenci* 600TL 700 TL 800TL 

Dinleyici 500TL 600 TL 700TL 

Eşlik Eden kişi 250TL 350TL 400TL 
 

 
Önemli: 
• Programa dahil olduğunuza dair duyurunun yapılmasından sonraki 2 haftalık süre diliminde, kayıt 

ücretinin (en az bir yazar tarafından) ödenmesi gerekmektedir. 
• Bir makale birden fazla yazar tarafından yazılmışsa ve bu yazarların isimleri ikiden fazla makalede yazılı 

http://www.globalcenter.info/ic-on/?page_id=21
http://www.ic-on.org/
mailto:icon.infodesk@gmail.com
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/ICON2017/ICON-2020/schedConf/cfp
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/ICON2017/ICON-2020/schedConf/cfp
http://www.globalcenter.info/ic-on/?page_id=63


 

Sayfa | 4 
 

ise bu yazarların da normal kayıt ücreti ödemesi gerekmektedir. 
• İkinci ve diğer makalelerin her biri için ayrı ayrı 350TL ödeme yapılması gereklidir. 
• Konferansa aynı kurumdan 6’dan fazla kişi katılıyorsa (öğrenci hariç) katılımcıların %15’lik grup 

indiriminden yararlanma hakları bulunmaktadır. (Ödeme tek havale şeklinde yapılmalıdır.) 
• Makaleniz değerlendirme sürecinde kabul edilmez ise ödemeniz size geri iade edilecektir. 
• Ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunuzu tarayıp icon.infodesk@gmail.com  adresine göndermeniz 

gerekmektedir (Makale ID numarası eklenmelidir). 
• Full metinler en az 3500 kelime ile en fazla 6000 kelime arasında olmalıdır. 
• Geri ödemeler ile ilgili talepleriniz (refund) konferansın başlama tarihinden önceki 20 güne kadar kabul 

edilir. Geri ödemeler konferans bitiminden bir hafta sonra yapılabilmektedir. 
 

BANKA ÖDEMESİ 
Banka bilgileri için http://www.globalcenter.info/akbank.pdf linkine tıklayınız. Ödemeyi yaptıktan sonra 
banka dekontunu icon.infodesk@gmail.com eposta adresine göndermeniz gerekmektedir. Not: EFT veya 
havale ücretleri katılımcılara aittir 
 

KREDİ KARTI ODEMESİ 
İsteyen katılımcılar Konaklama ücretini Kredi kartı ile ödeyebilir. Lütfen kredi kartı ödemesi için aşağıdaki 
linki tıklayınız. https://www.globalcenter.info/payment/  
 

 
KONAKLAMA 
 Duyurulacaktır. 

www.taeg-center.com 
 
İLETİŞİM: 
Web: ic-on.org 
E-mail:  icon.infodesk@gmail.com  
WhatsApp: +90 542 856 60 55 

mailto:icon.infodesk@gmail.com
http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
mailto:icon.infodesk@gmail.com
https://www.globalcenter.info/payment/
http://www.taeg-center.com/
http://www.ic-on.org/
mailto:icon.infodesk@gmail.com

