
2. ULUSLARARASI “ARTEMİS” FEN, SOSYAL, SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ 

17-19 ARALIK 2022  

YÜZ YÜZE KATILACAK KATILIMCILAR İÇİN 

BAŞVURU ADIMLARI 

1.ADIM: Başvurunun Yapılması 
 

 İlk olarak; 13 Aralık Salı 2022 saat 23.59’a kadar çalışmanızın özet metnini 

artemiscongress@gmail.com adresine göndererek başvurunuzu yap abilirsiniz. İlgili 

iş günlerinde 24 saat içerisinde çalışmanızın hakemlere yönlendirildiğine dair 

tarafınıza mail gönderilecektir. 

o Özet metin taslağına ulaşmak için TIKLAYINIZ! 

ÖNEMLİ NOT: YÖK 2022/3 sayılı karar gereği uluslararası kongre, sempozyum ve 

toplantılarda sunulan bildirilerde özet metinlerin İngilizce olması şartı konulmuştur. Bu 

nedenle özetinizin İngilizcesi olması gerekmektedir. (Tam metin gönderimi zorunlu olmadığı 

gibi İngilizce gönderim zorunluluğu yoktur). 

 

2.ADIM: Çalışmanın Kabul Edilmesi 
 

Çalışmanız en geç 72 saat (3 gün) içerisinde değerlendirilerek tarafınıza kabul veya ret edildiğine 

dair gerekli dönüş yapılacaktır.  

 İkinci olarak; çalışmanızın kabul edilerek tarafınıza kabul mektubunuz gönderilmesi 

halinde gönderilen maile cevaben kongreye İzmir’de yüz yüze katılacağınızı 

bildirmeniz gerekmektedir.  

 

3.ADIM: Ödemenin Yapılması 
 

Mail olarak kongreye katılımızın online (çevrimiçi) şeklinde olacağını belirtmenizin ardından  

 Üçüncü olarak; aşağıda belirtilen ücret tarifesi üzerinden ilgili hesaba ücreti 

yatırarak dekontu artemiscongress@gmail.com adresine veya +90 543 671 0123 

numaralı telefona göndermeniz gerekmektedir.  

 1. Yüz yüze katılım: 

o 1 Bildiri: 1.000 TL  

o 2 Bildiri: 1.750 TL 

ÖNEMLİ NOT: Yüz yüze katılım en fazla iki bildiri ile sınırlıdır. 

 

 

4.ADIM: Kongre Yeri ve Konaklama Detaylarının Gönderilmesi 
 

mailto:artemiscongress@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1Md9WP0vcqsgShtcfGC9woT1KAEO0M5w7/view?usp=sharing
mailto:artemiscongress@gmail.com


Dekontu göndermenizin ardından 

 Dördüncü olarak; Kongrenin gerçekleşeceği mekan ve konaklama opsiyonları 

tarafınıza gönderilecektir. 

ÖNEMLİ NOT: Kongre katkı payına konaklama dahil değildir. 

 

5.ADIM: Kongre Programının Gönderilmesi 
 

Dekontu göndermenizin ardından 

 Beşinci olarak; kongre programı 16 Aralık Cuma günü 17.00’a kadar tarafınıza 

gönderilecektir.  

 

ÖNEMLİ NOT: Yüz yüze sunumlar 17 Aralıkta yapılacak olup, katılımcılar 

diledikleri gün katılabilmektedir. Sunum kuralları da kongre programı ile 

birlikte tarafınıza gönderilecektir. 

 

6.ADIM: Kongreye Katılım 
 

Kongre programının tarafınıza ulaşmasının ardından 

 Altıncı olarak; Kongrenin gerçekleşeceği otele gelerek kongreye katılmanız 

gerekmektedir. 

ÖNEMLİ NOT: Katılımcılar oturumlarının başından sonuna kadar salonda olmak ve açılışa 

katılmak zorundadır.  

 

6.ADIM: Katılım Sertifikasının Gönderimi 

 

Kongreye katılımınızın ardından yüz yüze katılımcılar için 

 Altıncı olarak; Katılım sertifikaları oturumların sonunda elden teslim edilecektir. 

 

7.ADIM: Tam Metin Gönderimi (Zorunlu Değil) 

 

 Yedinci olarak; Kongremize tam metin gönderimi isteğe bağlı olup, dileyen 

katılımcılarımız tam metinlerini 19 Aralık saat 23.59’a kadar gönderebilirler.  

8.ADIM: Kongre Bildiri Kitabının Gönderilmesi 
 

 Sekizinci olarak; Kongre bildiri kitabı 26 Aralık 2022 tarihinde tarafınıza 

gönderilecektir. 


