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Sağlık Bilimleri Kongresi

REKTÖRLÜK MAKAMINA
(Genel Sekreterlik)

        Trakya Üniversiteler Birliği V. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Union of Thrace Universities V. 

International Health Sciences Congress), 01 – 02 Aralık 2022 tarihleri arasında Bandırma Onyedi Eylül 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ev sahipliğinde online katılım ile Bandırma'da gerçekleştirilecektir. Kongre 

katılımı için yapılacak başvurular kapsamında özet gönderimi için son tarih 04 Kasım 2022'dir.

        V. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi'nin ana teması "Sağlık Bilimlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar" olup 

kongre kapsamında tıp ve sağlık bilimleri alanında çalışmalar yapan araştırmacıları ve profesyonelleri bir araya 

getirerek bu alanlarda yapılan güncel araştırmaları tartışmak ve yeni disiplinlerarası çalışmaların ortaya çıkmasını 

sağlamak amaçlanmaktadır. Kongremize tıp ve sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası araştırmacı ve 

akademisyenlerin katılımı beklenmektedir.

        Alanında uzman birçok davetli ulusal ve uluslararası konuşmacının yer alacağı kongremizde sözlü sunum 

oturumları yanında poster sunum oturumlarına da yer verilecektir. Kongremiz Doçentlik ve Akademik Yükselme 

Kriterlerini karşılamaktadır. Kongremize İngilizce bildiriler kabul edilecek olup sunumlar Türkçe ya da İngilizce 

yapılabilecektir.

        Kongreye ait detaylı bilgiye https://utuc2022.bandirma.edu.tr/utuc2022 adresi üzerinden erişim 

sağlanabilecek olup, kongrenin akademik personele ve öğrencilere duyurulması hususunda;

        Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Doç. Dr. Diler YILMAZ
Müdür

Ek:
1- Davet Mektubu
2- Afiş

https://utuc2022.bandirma.edu.tr/utuc2022


Değerli Bilim İnsanları,

Sizleri Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) adına 01 – 02 Aralık 2022 tarihleri arasında 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ev sahipliğinde online olarak 

düzenlenecek olan V. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi’ne davet etmekten onur ve 

mutluluk duyuyoruz. 

V. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi’nin ana teması “Sağlık Bilimlerinde Yenilikçi 

Yaklaşımlar” olup kongre kapsamında tıp ve sağlık bilimleri alanında çalışmalar yapan 

araştırmacıları ve profesyonelleri bir araya getirerek bu alanlarda yapılan güncel araştırmaları 

tartışmak ve yeni disiplinlerarası çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

Kongremize tıp ve sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası araştırmacı ve 

akademisyenlerin katılımı beklenmektedir.

Alanında uzman birçok davetli ulusal ve uluslararası konuşmacının yer alacağı kongremizde 

sözlü sunum oturumları yanında poster sunum oturumlarına da yer verilecektir. Kongremiz 

Doçentlik ve Akademik Yükselme Kriterlerini karşılamaktadır. Kongremize İngilizce bildiriler 

kabul edilecek olup sunumlar Türkçe ya da İngilizce yapılabilecektir.

Bu doğrultuda, mesleki ve bilimsel açıdan son gelişmelerin paylaşılacağı yararlı ve başarılı bir 

kongre olmasını arzu eder, verdiğiniz destek için şimdiden teşekkür ederiz. 

Kongremizde görüşebilmek dileği ile;

Saygılarımla

Trakya Üniversiteler Birliği IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (UTUC 2022) 

Düzenleme Kurulu adına

Doç. Dr. Diler YILMAZ

Kongre Başkanı

Kongremiz ile ilgili tüm bilgilere; http://utuc2022.bandirma.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

http://utuc2022.bandirma.edu.tr/


Dear Scientists,

We are honored and happy to invite you to the 5th International Health Sciences Congress, 

which will be held online between 01 - 02 December 2022, hosted by Bandırma Onyedi Eylül 

University Health Sciences Institute, on behalf of the Union of Thrace Universities (TÜB).

The main theme of the 5th International Health Sciences Congress is "Innovative Approaches 

in Health Sciences" aims to bring together practitioners and professionals who are the first to 

practice and health sciences studies to discuss and review latest research, and emerging new 

interdisciplinary studies. National and international researchers and academicians in the field 

of medicine and health sciences are expected to participate in our congress.

In our congress, where many invited national and international speakers who are experts in their 

fields will take place, there will be poster presentation sessions as well as oral presentation 

sessions. Our Congress meets the criteria for Associate Professorship and Academic Promotion. 

Papers in English will be accepted to our congress and presentations can be made in Turkish or 

English.

We hope that it will be a useful and successful congress where the latest professional and 

scientific developments will be shared, and we kindly thank you in advance for your support.

Hoping to see you at our congress.

Best regards

On behalf of Union of Thrace Universities V. International Health Sciences Congress (UTUC 

2022) Organizing Committee,

Assoc. Dr. Diler YILMAZ

Congress President

You can reach all information about our congress at http://utuc2022.bandirma.edu.tr/ .

http://utuc2022.bandirma.edu.tr/



