Kıymetli Hipokrat Kongre Katılımcıları,
Öncelikle küresel salgın sürecinde gösterdiğiniz olağanüstü çaba ve fedakarlık yanında bilimsel
çalışmalara da katılımınızdan dolaya tekdir ve teşekkürlerimizi sunarız.
6. Hipokrat Kongre 30 Nisan saat 10:00’da Açılış Oturumu’nda İtalya’dan Dr. Francesco Grecchi’nin
sunumuyla başlayacaktır. Saat 11.00’dan itibaren 6 sanal salonda sözlü sunumlar yapılacaktır.
Kongrenin işleyişi, katılım belgeleri, sunum kayıtları, özet kitap ve tam metin kitap yayını konularında
genel bilgilendirme aşağıdadır.
Bilginize sunar, başarılı bir kongre olmasını dileriz.
Düzenleme Kurulu
GENEL BİLGİLENDİRME
1. Kongre programı web sayfasında ilan edilmiş olup, oturumların linkleri programda her oturum
sayfasının altında verilmiştir.
2. Katılımcılar sunumlarını programdaki salon ve saatte sunmaları gerekmektedir. Teknik bir sorun
veya zorunlu bir sebepten sunum yapamayan katılımcı kongre sekreteryası ile irtibata geçmelidir. Bu
durumdaki katılımcılara yeni bir salon ve saatte sunum imkânı verilecektir. Herhangi bir salonda
sunum yapılmasına izin verilmeyecektir.
3. Sunum süreleri maksimum 12 dk ile sınırlı olmalıdır. Süreyi aşmamaya özen gösterilmelidir.
4. Oturum başkanlıklarına, salonda sunumu olan katılımcılarımızdan hocalarımız tanımlanmıştır.
Moderatörlük yaparak verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz.
5. KATILIM BELGESİ: Kongre katılım belgeleri, kongre sonrasında 3 Mayıs Pazartesi günü sistem üye
sayfanıza tanımlanacaktır. Sistemde belge düzenlenecek yazar olarak kim kaydedilmiş ise o kişi adına
belge düzenlenecektir. Kongrede sunumu yapılmayan bildirinin katılım belgesi kesinlikle
verilmeyecektir.
6. KONGRE SUNUMLARININ KAYDI: Kongre sunumlarınız kaydedilecek ve kongreden sonra, video kayıt
linkleri kongre web sayfasında yayınlanacaktır.
7. ÖZET KİTAP: Kongre bildiri özetleri kitabı 6 Mayıs günü web sayfasında taslak olarak yayınlanacak ve
10 Mayıs gününe kadar kontrol için beklenecektir. Bu günlerde özet kitabını kontrol ederek varsa
düzeltme ekleme, kongre mail adresine yazınız. 10 Mayıs 2021 günü özet kitap ISBN’li olarak
yayınlandıktan sonra, kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
8. BİLDİRİ TAM METİN KİTABI: Bildiri tam metinlerini 3 Mayıs Pazartesi gün bitimine kadar sisteme
yükleyebilirsiniz. Bildiri tam metin kitabı 12 Mayıs günü web sayfasında taslak olarak ilan edilecek ve
17 Mayıs gününe kadar düzeltmeler için beklenecektir. Bu günlerde özet kitabını kontrol ederek varsa
düzeltme ekleme, kongre mail adresine yazınız. Kitap 20 Mayıs 2021 günü ISBN’li olarak yayınlanacak
ve bu tarihten sonra kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
ÖZET VE TAM METİN KİTAPLARINI SÜRESİ İÇERİSİNDE KONTROL ETMEYİ UNUTMAMANIZI ÖNEMLE
RİCA EDERİZ.

