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SUNUŞ 

Dergimizin altıncı yılı “Deniz Jeoarkeolojisi” 
üzerine hazırlanmış makalelere ayrılmıştır. 
Bu yıl sunduğumuz iki sayıda da arkeoloji 

açısından önemli bir konu olan sualtında kalmış antik 
dönem kıyı ve liman yerleşimleri ile deniz seviyesi 
değişimlerinin etkileri incelenmiştir. Böylece Türki-
ye’de yayınlanan bir dergide ilk defa Deniz Jeoarkeo-
lojisi alanındaki çalışmalar bir arada sunulmuştur. Bu 
sayıda deniz Jeoarkeolojisi konusunda uzun yıllardır 
önemli çalışmalar yürüten ve bu sayıda katkı sunan 
Prof. Dr. Miklós Kázmér’e, bilim dünyamız için çok 
değerli bir isim olan Prof. Dr. İlhan Kayan’a, çalış-
malarıyla katkı sunan Dr. Öğr. Üy. Nilhan Kızıldağ ve 
Doç. Dr. Harun Özdaş’a teşekkür ederim. 

Bu sayıda Türk karasularında gerçekleştirilen bi-
limsel kazı ve yüzey araştırmalarına da yer verildi. 
Alanya’da bulunan Osmanlı Dönemi Batığı ve Mar-
maris’te kazısı gerçekleştirilen Arkaik Dönem batığı 
bu çalışmalardan öne çıkanlar. Arkeolojik çalışmalara 
değer katacak eğitim projelerini de dergimizin yeni 
sayısında görebilirsiniz. “Arkeolojik Gemilerin Diji-
tal Belgeleme ve Modellemeleri” projesinin dikkati-
nizi çekeceğini düşünüyorum. 

2018 yılı bize çok güzel haberlerle gelmişti. Dün-
yanın en eski batığı Türk Karasularında bulunmuştu. 
2019 yılında ise Vakfımızın katkılarıyla bu eşsiz ba-
tığın kazı çalışmalarına başlandı. Vakfımız tarafından 
Akdeniz Üniversitesi ve Texas A&M Üniversitesi, 
Sualtı Arkeoloji Enstitüsü’nün (The Institute of Na-
utical Archaeology, INA) bir araya getirilmesiyle 
başlayan süreç, bu önemli batığın bilim dünyasına 
kazandırılmasına giden yoldaki ilk kıvılcımdı. Bu kı-
vılcım ile başlayan çalışmaların önümüzdeki yıllarda 
çok önemli sonuçlar getireceğine gönülden inanıyo-
rum. 

16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında değerli arkadaş-
larımız Kenan Yılmaz ve Jeff Hakko katılımlarıyla 
Sualtı Arkeoloji Enstitüsü’nün (The Institute of Na-

utical Archaeology, INA) College Station’daki genel 
kurul toplantısına üç daimi üye olarak katıldık. De-
ğerli dostumuz George F. Bass’ı bu toplantıda gör-
mek bizler adına büyük bir mutluluk oldu. INA genel 
kurulunda 2019 yılının bir değerlendirmesi yapıldı 
ve bir sonraki yıl Zagreb’de toplanmak adına karar 
alındı. 

Ve değerli arkadaşımız Mustafa Vehbi Koç…
Geçtiğimiz sayımızda sizlere müjdesini verdiğim 

ve 2020 yılının Haziran ayında gerçekleştirileceğimi-
zi duyurduğum Uluslararası Mustafa Vehbi Koç Sual-
tı Arkeoloji Sempozyumuna dair tüm çalışmalarımız 
bitti. Geçtiğimiz sayı müjdesini verdiğimiz Sem-
pozyuma dair tüm detayları bu sayıda bulabilirsiniz. 
TINA Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı’nın kurucuları 
arasında yer alan ve Türkiye’de gerçekleştirilen sualtı 
arkeoloji çalışmalarının en önemli destekçisi olan ya-
kın arkadaşım rahmetli Mustafa V. Koç’u burada bir 
kez daha saygı ve özlemle anıyorum. Sayın Caroline 
Koç himayesinde 11-12 Haziran 2020 tarihinde İs-
tanbul’da gerçekleştirilecek olan Sempozyum dünya-
nın sualtı arkeolojisiyle ilgili en seçkin isimlerini bir 
araya getirecek. İnanıyorum ki bu Sempozyum Mus-
tafa Vehbi Koç arkadaşımızın unutulmaz hizmetleri 
ölümsüzleştirilecek bir etkinlik olacak. Ülkemizden 
ve dünyadan bu alanda çalışana tüm akademisyenleri 
ve araştırmacıları sempozyuma davet ediyorum. 

Son olarak TINA Vakfı olarak 1-2 Ekim 2020 ta-
rihleri arasında düzenlenecek 3. Turgut Reis ve XVI. 
Yüzyıl Akdeniz Denizcilik Tarihi Uluslararası Sem-
pozyumu’nun, Bodrum Belediyesi ile birlikte ana 
sponsoru olacağız. Bu önemli Sempozyumun ilk 
duyurusunu da gerçekleştirmek isterim. Gerek bu 
sempozyum gerekse Uluslararası Mustafa Vehbi Koç 
Sualtı Arkeoloji Sempozyumunun hayata geçmesin-
de çok değerli katkılar sunan TINA Vakfı Yönetim 
Kurulu ve Şeref Üyesi, Oramiral (E) Sayın Muzaffer 
Metin Ataç’a teşekkürlerimi sunarım. 

*oğuz aydemir

* TINA Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
*Chairman of the Board TINA Turkish Foundation for Underwater Archaeology 
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The sixth year of our semi-annual periodical is 
dedicated to articles on “Maritime Geoarchae-
ology”. Both issues focus on the submerged an-

cient coastal and harbor settlements and the impacts of 
sea level changes, quite important topics in archaeolo-
gy. Here we have studies on maritime geoarchaeology 
published for the first time in a Turkish journal. I want 
to express my sincere thanks to Prof. Miklós Kázmér, 
who has been studying maritime geoarchaeology for 
years and has contributed to our present issue; Prof. İl-
han Kayan, who is a very significant name in the world 
of science; and Asst. Prof. Nilhan Kızıldağ and Assoc. 
Prof. Harun Özdaş for their contribution.   

This issue also covers scientific excavations and sur-
veys conducted in Turkish coastal waters. The most 
outstanding ones include an Ottoman shipwreck dis-
covered in Alanya and an Archaic shipwreck excavated 
in Marmaris. In this new issue, you can also find infor-
mation about educational projects that will contribute to 
archaeological research. I believe that the “Digital Doc-
umentation and Modelling of Archaeological Ships” 
will arouse interest. 

The year 2018 brought us good news: the world’s 
earliest shipwreck was discovered in Turkish territori-
al waters. In 2019, excavations were initiated for this 
unique shipwreck with the support of our Foundation. 
The rewarding task of bringing together Akdeniz Uni-
versity and the Institute of Nautical Archaeology (INA) 
of Texas A&M University through our Foundation was 
the first spark on the path to introducing this important 
shipwreck to the scientific world. I sincerely believe 
that the research that began with this spark will produce 
very important results in the near future. 

Between October 16-19, 2019 in College Station, 
myself, alongside valuable members of our Foundation 
Kenan Yılmaz and Jeff Hakko, participated in the INA 
annual meeting as three permanent members. It was a 
great pleasure for us to see our dear friend George F. 
Bass in this meeting. An overall evaluation of the year 
2019 was made during this annual meeting, and we 
agreed to have the next meeting in Zagreb. 

And for our dear friend Mustafa Vehbi Koç…
Our preparations have been completed for the Inter-

national Mustafa Vehbi Koç Underwater Archaeology 
Symposium, for which the good news was given in our 
previous issue when we announced the symposium will 
be held in June 2020. You can find all of the details re-
lated to this symposium in this issue. I once again re-
member, with respect and longing, the late Mustafa V. 
Koç, a close friend of mine who was a founding member 

of the Turkish Foundation for Underwater Archaeology 
(TINA) and the most important supporter of underwater 
research carried out in Turkey. The symposium that will 
be held between June 11-12, 2020 in İstanbul under the 
auspices of Ms. Caroline Koç will bring together the 
most distinguished figures in the nautical archaeology 
from all over the world. I believe that the symposium 
will be an event that will immortalize the memorable 
efforts of our friend Mustafa Vehbi Koç. I kindly invite 
all academics and researchers who work in this field in 
Turkey and across the world to the symposium. 

Lastly, the TINA Foundation will be the main sponsor 
of the Third International Symposium of Turgut Reis 
and Turkish Maritime History that will be organized 
between October 1-2, 2020 with the Municipality of 
Bodrum. I would also like to make the first formal an-
nouncement of this important symposium. And, I would 
like to extend my thanks to Muzaffer Metin Ataç, Full 
Admiral (Rtd.), a Board member and Honorary member 
of the TINA Foundation, who contributed much to re-
alization of both this symposium and the International 
Mustafa Vehbi Koç Underwater Archaeology Sympo-
sium. 

PRESENTATION


