
IV. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Trakya Üniversiteler Birliği adına 11 - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Kırklareli Üniversitesi 

ev sahipliğinde online olarak düzenlenecek olan "Covid-19 Pandemisine Multidisipliner Bakış" 

temalı IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi'nde sizleri ağırlayacak olmaktan büyük 

mutluluk duymaktayız. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi'ne tıp ve sağlık bilimleri 

alanında ulusal ve uluslararası araştırmacı ve akademisyenlerin katılımı beklenmektedir.

Kongremizin bilimsel programında Tıp ve Sağlık Bilimleri oturumlarına yer verilecek olup 

ilgili oturumlarda alanında yetkin ve değerli konuşmacılar tarafından sunumlar yapılacaktır. 

Kongre programında sözlü sunum oturumları yanında poster sunum oturumlarına da yer 

verilecektir. Kongrede sunum dili Türkçe ve İngilizce olup, Türkçe ve İngilizce sunumlar kabul 

edilecektir.

Kongremiz ile ilgili tüm bilgilere; http://utuc2021.klu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu doğrultuda, kongremizde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız. 

Bilimsel ve sosyal anlamda yararlı ve başarılı bir kongre olmasını arzu eder, verdiğiniz destek 

için şimdiden teşekkür ederiz. Kongremizde görüşebilmek dileği ile saygılar sunarız.

Saygılarımla,

 

Trakya Üniversiteler Birliği IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (UTUC 2021) 

Düzenleme Kurulu adına

 

Prof. Dr. Serpil AKÖZCAN

Kongre Başkanı

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü



IV. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONGRESS

We are more than pleased to host you in the 4th International Health Sciences 

Congress with "Multidisciplinary Perspective on the Covid-19 Pandemic" theme to be 

organized in Kırklareli University, between 11 -12 November 2021, on behalf of the Union of 

Thrace Universities. The International Health Sciences Congress which will be hosted by the 

Health Sciences Institute of Kırklareli University bring together medicine and health 

researchers who aim to promote health and wellbeing through improved health services in 

Turkey and around the world.

Medical and Health Sciences sessions will be included in the scientific program of our congress, 

and presentations will be made by competent and valuable speakers in the relevant sessions. In 

the congress program, oral and poster presentation sessions will also be included. Congress 

language is Turkish and English, presentations in Turkish and English will be accepted.

All information about our congress; It can be accessed at http://utuc2021.klu.edu.tr/.

We will be very happy and honoured to see you among us at our congress. We would like to 

scientific and socially beneficial and successful congress, and thank you in advance for your 

support. We look forward to seeing you at our congress.

Yours sincerely,

Prof. Dr. Serpil AKÖZCAN

Chairman of the Congress




