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UNESCO PARİS GENEL MERKEZİ’NDE 
SUALTI ARKEOLOJİSİ PROGRAMI
UNDERWATER ARCHAEOLOGY PROGRAM 
AT UNESCO HEADQUARTERS IN PARIS

UNESCO’nun Paris’teki Genel Merkezi’nde “Ak-
deniz’de Antik Batıklar ve Tersaneler” başlıklı kon-
ferans ve kokteyl programı 9 Mayıs 2019 tarihinde 
Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında sualtı arkeolojisi 
alanında yürütülmekte olan çalışmalar hakkında 
genel bir bilgi sunmak amacıyla  gerçekleştirilmiş-
tir. UNESCO Türkiye Daimî Büyükelçiliği tarafın-
dan Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı’nın destekleri 
ile gerçekleştirilen programın konferans bölümü 
Büyükelçi Altay Cengizer tarafından yönetilmiş, 
konuşmacı olarak Doç. Dr. Hakan Öniz ile UNES-
CO Kültür Bölümünden 2001 Sualtı Kültür Mirası 
Sözleşmesi yöneticisi Dr. Ulrike Guerin ve TINA 
Vakfı Başkanı Oğuz Aydemir katılmıştır. 

 A conference titled “Ancient Shipwrecks and Ship-
yards in the Mediterranean” followed by a cocktail 
party was held at UNESCO Headquarters in Paris 
in May 9th, 2019 in order to provide general infor-
mation about the current underwater studies carried 
out in the Mediterranean shores of Turkey. The 
program was organized by the Permanent Delega-
tion of Turkey to UNESCO and supported by the 
Turkish Foundation for Underwater Archaeology. 
The conference was chaired by Ambassador Altay 
Cengizer, with the participation of Assoc.Prof.Dr. 
Hakan Öniz, Dr. Ulrike Guerin, responsible for the 
UNESCO Cultural Heritage Convention, and Oğuz 
Aydemir, the President of TINA as speakers. 

Programdan bir kare (Tahsin Ceylan, Oğuz Aydemir, Doç.Dr.Hakan Öniz, Büyükelçi Altay Cengizer, Dr. Ulrike Guerin.)
A photo from the program (Tahsin Ceylan, Oğuz Aydemir, Assoc. Prof. Hakan Öniz, Ambassador Altay Cengizer, Dr. 
Ulrike Guerin.)
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Programdan bir kare: UNESCO Üyesi ülkelerin UNESCO daimi büyükelçileri ve delegasyon üyeleri ile 
Paris’ten akademisyen ve ilgililer. 
A photo from the program: UNESCO permanent ambassadors of UNESCO member countries, delegation 
members, scholars and attendees from Paris.

Büyükelçilik konutunda verilen yemek sonrası bir 
kare. Konuşmacılar ve UNESCO Türkiye Daimi 
Büyükelçiliği Delegasyonu üyeleri
A photo from after-dinner at the Ambassador’s res-
idence. Speakers and UNESCO Turkey Permanent 
Embassy Delegates.
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Programda, Hakan Öniz tarafından “Akde-
niz’de Antik Batıklar ve Tersaneler” başlıklı 
sunum ile sualtı görüntüleme uzmanı Tahsin 
Ceylan tarafından hazırlanmış Türkiye’nin Ak-
deniz kıyılarından görüntülerin yer aldığı sualtı 
filmi gösterilmiştir. Programa, UNESCO’da 
görev yapan çeşitli ülkelerden delegasyon 
mensupları, İsviçre, İtalya, Panama büyükel-
çileri ve UNESCO’nun çeşitli bölümlerinden 
yöneticiler izleyici olarak katılmıştır. Büyü-
kelçi Altay Cengizer konuşmasında ülkemizin 
bu alanda geldiği yerden memnuniyetini dile 
getirmiş, bu alanda yapılan bilimsel faaliyet-
lerden duyduğu gururu aktarmıştır. Oğuz Ayde-
mir konuşmasında, Türkiye Sualtı Arkeolojisi 
Vakfı’nın tarihçesinden bahsetmiş, konferansa 
konu olan bilimsel faaliyetlere verdikleri des-
tekleri aktarmıştır. Dr.Ulrike Guerin ise bu 
alanda Türkiye ile günümüze kadar çok sayıda 
etkinlik gerçekleştirdiklerini, UNESCO ile ya-
pılmakta olan bu işbirliğinden duyduğu mem-
nuniyeti aktarmıştır. 

Bu konuşmalardan sonra Tahsin Ceylan tara-
fından hazırlanmış olan sualtı filmi gösterilmiş, 
film katılımcılar tarafından büyük ilgi görmüş-
tür. Hakan Öniz ise sunumunda son beş yıldır 
Akdeniz kıyılarında bulunmuş olan batıkları 
ve Dana Adası tersanesi hakkında genel bilgi 
vermiştir. Teknik detayların paylaşılmadığı, bol 
sualtı fotoğrafı, animasyon ve kısa filmin yer 
aldığı renkli sunumda en çok ilgiyi Batı Antal-
ya Tunç Çağı batığı çekmiştir. Sunum sonrası 
gelen sorular, izleyicilerin tamamına yakınının 
dünya basını kanalıyla bu batıktan haberdar ol-
duğunu göstermektedir. Konuşma sonrası söz 
alan İtalya ve İsviçre Büyükelçileri ve diğer 
katılımcılar konuya olan ilgi ve takdirlerini be-
lirtmişlerdir. Konferans bölümünün bitiminde 
program, UNESCO Paris Genel Merkezi’nde 
TINA Sualtı Arkeolojisi Vakfı tarafından veri-
len kokteyl ile devam etmiştir.

Organizasyonunda görev alan UNESCO 
Daimi Büyükelçiliğimizin müsteşar ve diğer 
mensupları katılımcıların ilgi ve takdirlerine 
bağlı olarak bu programın ülkemizin uluslara-
rası tanıtımında önemli bir rol üstlendiğini dile 
getirmişlerdir. Etkinlik akşamı Sn. Büyükelçi-
miz tarafından Büyükelçilik Rezidansında bir 
yemek verilmiş, Dr.Guerin ve elçilik görevli-
lerinin de katıldığı yemekte programın başarısı 
konuşulmuştur.

 The program included a presentation by Hakan 
Öniz on the “Ancient Shipwrecks and Shipyards 
in the Mediterranean” and an underwater docu-
mentary with a compilation of footage from the 
Mediterranean shores of Turkey by Tahsin Cey-
lan, an underwater photographer. The conference 
was attended by delegates of various countries to 
UNESCO, ambassadors of Switzerland, Italy and 
Panama, and UNESCO executives. During his 
speech, the Ambassador Altay Cengizer expressed 
his satisfaction on Turkey’s  achievements in this 
field as well as the pride he feels about the scientif-
ic activities being carried out while Oğuz Aydemir 
talked about the history of the Turkish Foundation 
for Underwater Archaeology, and the support they 
provided for scientific activities regarding the topic 
of the conference. Dr.Ulrike Guerin indicated that 
they have carried out many activities with Turkey 
in the field, and expressed their satisfaction in close 
collaboration with UNESCO. 

The speeches were followed by an underwater 
documentary by Tahsin Ceylan, which attracted 
great interest from participants. Then, during his 
presentation, Hakan Öniz provided general infor-
mation about the shipwrecks that have been dis-
covered in the Mediterranean shores for the past 
five years, and the ancient shipyard discovered on 
the Dana Island. His loaded presentation includ-
ed plenty of underwater photographs, animations 
and short films, though not covering any technical 
details, where the most attention was given to the 
West Antalya Bronze Age shipwreck by the audi-
ence. The questions by the audience following the 
presentation showed that almost all of them were 
aware of the shipwreck through extensive cover-
age by world media. The Italian and Swiss am-
bassadors and other participants who took floor 
following the presentation expressed their interest 
and appreciation. The conference was concluded 
by a cocktail party by TINA, the Turkish Foun-
dation for Underwater Archaeology at UNESCO 
headquarters in Paris.

The undersecretary and other members of the 
Turkish permanent delegation to UNESCO men-
tioned that the program had an important role in 
the international promotion of Turkey based on 
the interest and appreciation of participants. Fol-
lowing the event, the Turkish ambassador hosted 
a dinner at the Residence of Turkish Embassy, 
with participation of Dr.Guerin and  embassy em-
ployees,  during which the success of the program 
was discussed.


