
11. ULUSAL SUALTI  HEKİMLİĞİ VE
HİPERBARİK TIP TOPLANTISI 

 

İSTANBUL, 13-14 Nisan 2018
İstanbul Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi

Sayın Meslektaşlarımız,

Daha önce duyurusunu yaptığımız 11. Ulusal Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 
Toplantımıza üç aydan daha kısa bir süre kalmıştır. Bilimsel içeriğini zengin tutmaya 
çalıştığımız toplantımızın taslak programı ekte olup, sizlere son bildiri gönderme 
tarihinin de yaklaştığını hatırlatmak isteriz.

Ayrıca Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği (SHTD) üyesi meslektaşlarımıza, 14 Nisan 
2018 tarihinde 12:30-13:40 arasında SHTD Genel Kurul Toplantısı yapılacağını 
belirtmek isteriz. 

DÜZENLEME KURULU 

14 Nisan 2018 tarihinde görüşmek dileğiyle...



PROGRAM	
(TASLAKTIR)	

13	Nisan	2018,	Cuma

15:00-17:00 KAYIT

14	Nisan	2018,	Cumartesi

08:00-09:00 KAYIT

09:00-09:20 Açılış

I.OTURUM

09:20-10:20 Pulmonary	Barotrauma	&	Arterial	Gas	Embolism RA	van	HULST

10:20-10:50 KAHVE	MOLASI

II.OTURUM

10:50-11:50 Safety	in	Hyperbaric	Medicine Jacek	KOT

11:50-12:30 DenizalU	Tıbbı	ve	Uygulamalar Ali	İhsan	GÜNERİGÖK

12:30-13:40 ÖĞLE	YEMEĞİ	(SHTD	Genel	Kurulu)

III.OTURUM

13:40-14:10 Havacılık	ve	Dekompresyon	Hastalığı Erdinç	ERCAN

14:10-15:10 Çalışma	Önereleri	Saa] Şamil	AKTAŞ

15:10-15:40 KAHVE	MOLASI

IV.OTURUM

15:40-17:20 Serbest	Bildiriler

17:20-17:50 SualU	/	Video

17:50-18:00 Kapanış

19:00-24:00 YEMEK



Bildiri gönderim ve yazım kuralları: 

1. Bildiri özeti son gönderim tarihi 26 Şubat 2018’dır.

2. Bildiri özetleri elektronik olarak hitam2018@outlook.com adresine gönderilmelidir.

3. Bildiriler, Word dosyası olarak Times New Roman karakterinde, 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır.

4. Özetin tamamı başlıklar hariç 300 kelimeyi geçmemelidir.

5. Bildiriler; giriş, materyal ve metod, bulgular, sonuç/giriş, olgu ve sonuç formatına uygun olarak
yazılmalıdır.

6. Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.

7. Başlık büyük harf ile yazılmalı ve kısaltma kullanılmamalıdır.

8. Yazarlar ve çalıştıkları kurumlar başlığın altında belirtmeli ve bildiriyi sunacak yazarın adının altı
çizilmelidir.

9. Tercih edilen sunum şekli poster ya da sözlü sunum olarak özetin sonunda belirtilmelidir.

10. Bildirinin sunuş biçimi (serbest bildiri, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.

11. Gönderilen özetler, bilimsel kurul tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları 5 Mart 2018
tarihine kadar bildiri sahiplerine elektronik posta yoluyla bildirilecektir.

12. Kabul edilen bildiriler ve konuşmalar kongre kitapçığında tam metin olarak basılacaktır.

13. Tam metinler Times New Roman karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve bir buçuk (1,5) satır

aralığında yazılmalıdır. Paragraf aralarında boşluk bırakılmamalı, paragraflar iki yana yaslanmalı,
girinti kullanılmamalıdır.

14. Tam metin başlığı 14 punto büyüklüğünde, tüm harfleri büyük, koyu ve ortada yazılmalıdır.

15. Yazar/Yazarların adları sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde, Times New Roman karakterinde, 

12 punto büyüklüğünde, ortalı yazılmalıdır.

16. Ana Başlıklar 12 punto büyüklüğünde, sola yaslı, tüm harfleri büyük ve koyu olmalıdır.

17. Alt Başlıklar 12 punto büyüklüğünde, sola yaslı, ilk harfleri büyük ve koyu olmalıdır.

18. A4 sayfa boyutlarında kenar boşlukları üst: 3 cm, alt: 3 cm, sol: 3 cm, sağ: 2.5 cm şeklinde bırakılmalıdır.

19. Grafik, tablo ve fotoğraf başlıkları: 12 punto, ilk harfleri büyük ve koyu olmalıdır.

20. Tablo ve şekiller, metinden sonra bir satır boşluk bırakılarak yer almalı, tabloların ismi numarasıyla

birlikte tablonun üstünde, şekillerin ismi ise yine numarasıyla birlikte şeklin altında yer almalıdır. Her iki

durumda da isimler ilk harfleri büyük ve koyu olarak yazılmalı, tablo ve şekiller çalışma boyunca ardışık
numaralandırılmalıdır.

21. Kaynakça metnin sonunda yer almalı ve 12 punto büyüklüğünde 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

22. Bildiri ve konuşmaların tam metni 20 Mart 2018 tarihine kadar hitam2018@outlook.com adresine
gönderilmelidir
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ÖNEMLİ TARİHLER

Toplantı tarihi: 13-14 Nisan 2018
Bildiri özeti gönderme son tarihi: 26 Şubat 2018

Bildiri kabul ilanı: 5 Mart 2018
Tam metin gönderme son tarihi: 20 Mart 2018

DÜZENLEME KURULU 

Akın Savaş Toklu  
Aslıcan Çakkalkurt 
Bengüsu Mirasoğlu 

Engin Egeren  
Hakan Ay

Mesut Mutluoğlu 
Selin Gamze Sümen

(İsimler  alfabetik sıraya göre dizilmiştir)




