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2018 yılında iki önemli özellikle yayın hayatına de-
vam ediyor. Hakemli yayın sürecine başlayan dergi, 
bu sayısında Neolitik Dönem denizciliğini irdeliyor. 
Beşinci yılına giren yayınımız geride kalan dönemde 
sürekli ilginç konuları gündeme taşıması, atılımlarla 
içeriğini geliştirme başarısını göstermiş olması sonu-
cunda;  hakettiği beğeniyi, takdiri özellikle bilimsel 
çevrelerden almayı başarmıştır. 

Dış Dünyaya açılan bir pencere olarak bu yayın, 
özellikle ülkemiz sualtı arkeolojisi çalışmalarını ge-
niş çevreler tarafından takip edilmesinde ve ülke-
mizde yapılan bilimsel çalışmaların tanıtımında çok 
önemli bir rol üstlenmiştir. Vakfımız kuruluşunun 
yirminci yılını geride bırakırken periyodik TINA 
yayınının beşinci yılına girmesi de bizler açısından 
önemli bir kilometre taşı olarak geride bırakılan 
önemli izlerin parçasıdır. Bilimsel boyuta atılan ha-
kemli süreç adımının yayın hayatında başarılı olması 
en samimi dileğimizdir.

 The TINA Maritime Archaeology Periodical pursues 
its publication life in 2018 with two important and new 
features; It becomes a refereed periodical, and it provi-
des insight into seafaring in the Neolithic Period. Ce-
lebrating its fifth year, our periodical has gained the 
recognotion it deserves, particularly from the scientific 
circles as a result of the fact that it always succeeded 
in improving its content with reviving and interesting 
topics and breakthroughs. 

As a window opening to the outer world, this periodi-
cal has played an important role in follow-up and pro-
motion of the studies carried out in maritime archaeo-
logy in Turkey to a larger scientific audience. While our 
Foundation leaves its twenty year behind, the fifth year 
of our periodical represents part of our footsteps as an 
important milestone. It is our sincere wish that the step 
taken with a peer-reviewed process to have a scientific 
dimension will turn into a success in its publishing life. 

*Oğuz Aydemir

* TINA Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı 

*Chairman of the Board
TINA Turkish Foundation for Underwater 

Archaeology 


