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SUNUŞ / PRESENTATION
2019 yılının ilk sayısı Deniz Jeoarkeolojisi üzeri-
ne çok disiplinli araştırmaları konu alıyor; arkeo-
loji ve yer bilimleri metodolojik teorik açıdan çok 
disiplinli araştırma sonuçlarına yer verildi.

TINA Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı 2019 
yılına Akdeniz Üniversitesi ve Texas A&M Üni-
versitesi INA Institute of Nautical Archaeology 
kurumlarını bir araya getirerek keşfedilen “Dün-
ya’nın en eski batığı” kazısına birlikte çalışma 
ortamı sağlamıştır. Bu şekilde çok önemli bir 
işlev üstlenen Vakfımız ayrıca kuruluşunun 20. 
yılını geride bırakırken Mustafa Vehbi Koç adı-
na düzenlenmesi öngörülen sempozyum ile ilgili 
önemli bir girişimde bulunmuştur. 

Sayın Caroline Koç himayesinde 2020 Haziran 
ayında gerçekleştirilecek olan sempozyum dün-
yanın sualtı arkeolojisiyle ilgili en seçkin isimle-
ri biraraya getirecek. Uluslararası sempozyumun 
Vakfımızın kurucularından Mustafa Vehbi Koç 
arkadaşımızın unutulmaz hizmetlerini ölümsüz-
leştirerek geleceğe taşıma ortamını sağlayacağı-
na inanıyoruz.

The first issue of TINA Maritime Archaeology Periodical 
in 2019 focuses on multidisciplinary research on Marine 
Geoarchaeology, including a wide coverage on outcomes 
of multidisciplinary researches in terms of archaeology 
and earth sciences both methodologically, and theoreti-
cally.

By summoning the Akdeniz University and the INA In-
stitute of Nautical Archaeology at Texas A&M University 
in 2019, TINA Turkey Underwater Archaeology Founda-
tion paved the way for a collaborative study on excavation 
of the recently discovered "World's oldest shipwreck". As 
it leaves behind the 20th year of its establishment, Our 
Foundation, which has such a very important function in 
this regard, has also made an important initiative regard-
ing the symposium planned to be organized on behalf of 
the late Mustafa Vehbi Koç. 

The symposium, which will be held in June 2020 under 
the auspices of Mrs. Caroline Koç, will bring together the 
most distinguished names in the field of underwater ar-
chaeology. We believe that the international symposium 
will immortalize the unforgettable services of Musta-
fa Vehbi Koç, our friend and one of the founders of our 
Foundation, and provide an opportunity to carry them into 
the future.
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