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INA 30. YIL GENEL KURUL TOPLANTISI COLLEGE 
STATION, TEXAS, ABD 16 - 19 EKİM 2019
 INA 30TH ANNUAL MEETING COLLEGE 
STATION, TEXAS, USA 16 - 19 OCTOBER 2019

* Jeff Hakko

Her yıl dünyanın farklı bir noktasında gerçekleş-
tirilen INA (The Institute of Nautical Archae-
ology) Genel Kurul Toplantısı bu yıl INA’nın 

merkezi olan ABD’nin Texas eyaletindeki, College Sta-
tion’da gerçekleştirildi. TINA Türkiye Sualtı Arkeolojisi 
Vakfı ailesi olarak Başkanımız Oğuz Aydemir, Kenan 
Yılmaz ile birlikte üç kişi olarak katıldığımız bu özel 
toplantı INA ailesinin tüm fertlerinin bir araya gelmesi 
açısından her zaman çok özeldir. Fakat bu yılın benim 
açımdan bir diğer özel yanı sualtı arkeolojisinin öncüsü 
ve dostumuz George F. Bass’i yeniden görmekti. Kendi-
siyle bir arada geçirdiğimiz süre içinde eski günleri an-
manın sonsuz mutluluğunu yaşadık. Yaşamının önemli 
bir dönemini Türkiye’ye adayan bir Türkiye dostu olan 
sevgili George F. Bass’de sanıyorum ki çok özel üç gün 
geçirdi. Sevgili Başkanımız Oğuz Aydemir, Kenan Yıl-
maz ve ben George F. Bass ile bu güzel ve keyifli toplan-
tıyı bir fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdik. 

The INA (Institute of Nautical Archaeology) 
Annual Meeting, held every year in different 
parts of the world, was held in College Station, 

Texas, United States. As the TINA Turkish Under-
water Archaeology Foundation family, together with 
our president Oğuz Aydemir, and Kenan Yılmaz, we 
participated in this special meeting which brought the 
whole INA family together. For me personally, this 
year held great importance as I got a chance to see 
one of the pioneering names in underwater archae-
ology, and our friend, George F. Bass, again. In the 
time we spent together, we felt eternal joy as we rem-
inisced on days long past. As a friendly man who has 
dedicated plenty of his life to Turkey, I think that dear 
George F. Bass enjoyed a very special three days here 
in Turkey. Our dear President Oğuz Aydemir, Kenan 
Yılmaz, and I immortalized this pleasant meeting 
with a picture.

Kenan Yılmaz, Oğuz Aydemir, 
Jeff Hakko, George F. Bass.

*tina vakfı Yönetim Kurulu üyesi. 
*board Member of  tina foundation.
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La Belle Batığı (Bullock Teksas Eyaleti Tarih Müzesi).
The La Belle Shipwreck (Bullock Texas State History Museum).



TINA
Maritime Archaeology Periodical

65

1988 yılından itibaren dünyanın çeşitli noktalarında 
gerçekleştirdiğimiz bu toplantıların en özel yanı INA 
tarafından dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleş-
tirilen bilimsel çalışmaların 
sunumlarını bir arada dinle-
mektir. Bu yılki toplantımızda 
Kumluca’da keşfedilen Tunç 
Çağı batığını Prof. Dr. Cemal 
Pulak’tan dinlemek büyük bir 
keyifti. Kendisinin bu alanda-
ki eşsiz tecrübesinin bu yeni 
batıkta da olması bizler için 
çok değerli. Ayrıca INA top-
lantısına davet edilen sayın 
Kroum Batchvarov’un sunu-
mu oldukça dikkat çekiciydi. 
Karadeniz’deki 2500 yıl ön-
cesine dair keşfedilen eşsiz 
batıkların sunumu sanıyorum bu alana gönül vermiş her-
kes için çok dikkat çekiciydi. 

Bir tam gün boyunca dinlediğimiz birbirinden değerli 
sunumların ardından her zaman olduğu gibi Texas A&M 
Üniversitesi’ne de bir ziyarette bulunduk. Oradaki atöl-
yeleri gezdik ve bilgiler aldık. Konservasyon Laboratu-
varını inceledik. Orada çıkan topların ve metal eşyaların 
nasıl korunduğunu gördük. Daha önce ahşap koruma ve 
onarım çalışmalarını yerinde ziyaret etme ve inceleme 
şansım olmuştu. İlk kez incelediğim metal eserler üze-
rine yapılan çalışma beni oldukça şaşırttı. Zira bu ça-
lışmaların ne kadar uzun bir sürece yayıldığını görmek 

oldukça öğretici bir deneyim oldu. Tabi ki bu seyahatin 
en eşsiz anlarından biri “La Belle” batığını müzede in-
celemek oldu. Tarihi bir geminin nasıl ve hangi koşu-

larda teşhir edilmesi gerek-
tiğini göstermesi açısından 
oldukça önemli bir örnek. 
Bence imkanı olan herkesin, 
özellikle de müzecilerin bu 
gemiyi ziyaret etmesi ve na-
sıl sergilendiğini incelemesi 
gerek. 

Bu toplantının ardından 
rahatlıkla şunu söyleyebi-
liriz ki, INA çizmiş olduğu 
yolda arttan başarılarıyla ve 
aldığı bilimsel sonuçlarla 

gayet iyi bir şekilde ilerliyor. 
INA bu yolda yürürken bizler 

de TINA olarak elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. Bu 
katkıların yeni projelerin kapısını açmasından da olduk-
ça memnunuz. TINA’nın sağladığı bu imkanların yeni iş 
birliklerini gündeme getirmesi sualtı arkeolojisine gönül 
vermiş bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Her yıl farklı 
bir şehirde gerçekleştirdiğimiz INA Genel Kurul toplan-
tımızın gelecek yıl yapılacağı şehir ise son gün yapılan 
oylamayla belirlendi. Gelecek yıl 14-17 Ekim tarihleri 
arasında Zagreb’de toplanacağız. Şahsen INA ailesinin 
bir üyesi olarak şimdiden gelecek yıl gerçekleştireceği-
miz toplantıya kadar yapılacak bilimsel çalışmaların so-
nuçlarını merakla bekleyeceğim.  

The most special part of these meetings, which have 
taken place since 1988 in various parts of the world, 
is to listen to the presentations regarding scientific re-
search performed all over the world by INA. In this 
year’s meeting, I took great pleasure in listening to 
Prof.Cemal Pulak describe the Bronze Age shipwreck 
discovered in Kumluca. We are indebted that he has 
once again offered his unmatched level of knowledge 
on this subject. Additionally, the presentation made by 
dear Kroum Batchvarov, who was invited to the INA 
meeting, was truly remarkable. For everyone who has 
participated in studies in this field, this presentation 
on shipwrecks discovered in the Black Sea from 2500 
years ago was very exciting.

After a day went by listening to a number of valuable 
presentations, as usual, we made a visit to the Texas 
A&M University. We took a tour of the ateliers there, 
and were provided with information about them. We 
inspected the Conservation Laboratory. We witnessed 
how metal wares and balls from the lab were preserved. 
I previously had a chance to inspect the work on pre-
serving and repairing of wood. Seeing the work done 
on metal artifacts has been a very educational experi-

ence. Of course, the most unique part of the visit was 
seeing the “La Belle” shipwreck in the Museum. It 
holds great importance for the way it shows how, and 
under what conditions, a historical ship should be put 
on display. I think that everyone with the means to do 
so- and especially museologists- should visit this ship-
wreck and learn about how it has been preserved and 
put on display.

We can safely say that after this meeting, INA is mak-
ing significant progress on the path it has taken, with 
mounting successes and the culminated outcomes from 
scientific research. We as TINA are doing the best we 
can to support INA’s efforts. We are pleased that these 
contributions have made way for exciting new projects. 
The support TINA provides making it possible for new 
business partnerships to flourish gives us great satisfac-
tion, as we have dedicated our lives to underwater ar-
chaeological research. The next destination for the INA 
annual meeting was determined by a vote held on the 
last day. We will meet once again in Zagreb between 14 
and 17 October. As a member of the INA family, I shall 
await the results of the scientific research to be made 
until the next meeting with bated breath.

30. Genel Kurul Toplantısından bir kare.
A frame from the 30th Annual Meeting.
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Happy New Year to the Three 
INA Directors from TINA!!

Dear Oguz, I can never thank you enough 
for getting the ball rolling for INA’s participa-
tion in the exciting Kumluca excavation!

And Kenan, your role in negotiating be-
tween Hakan and INA cannot be over-
looked. In spite of your lawyerly skills, 
however, I think you would do wonderfully 

as a nurse in a rehab facility. 
Without being asked, you simply 
took over the role of getting me 
smoothly out of Debbie’s house 
and into my car, with my feet 
tucked carefully inside before 
closing the door! You were won-
derful!

Jeff, it was so good to see you 
again, and I thank you for send-
ing me the web sites about your 
diving-helmet collection. I have 
forwarded them to Karina Kow-
alsaka in Warsaw. Do you know 
her? She invited me to Poland to 
give talks in three major universi-
ties, so I learned about the im-

pressive museum of diving history that she 
started and runs there, and we have been 
corresponding since:

https://www.divingheritage.com/warsaw_
museum.htm

Look up: Karina Kowalska Muzeum Nur-
kowania

Happy New Year!! 
To my Turkish “Three Musketeers.” It 

was so good to see you all again!
I attach a photo Debbie recently took of 

me wearing a birthday T-shirt she gave me. 
I guess she thinks my car needs a digital 
odometer!

George

TINA’dan üç INA yöneticisine 
mutlu bir yeni yıl dilekleriyle!!

Sevgili Oğuz, Kumluca kazısında INA’nın heye-
can verici katılımının kesintisiz devamını sağladı-
ğın için sana ne kadar teşekkür etsem azdır!

Ve Kenan! Hakan’la INA arasındaki uzlaşmaya 
olan katkını görmezden gelemeyiz. Ancak, hukuki 
becerilerinin yerine sanıyorum bir senatoryumda 
hemşirelik sana daha çok yakışırdı. Daha senden 
rica etmemize bile fırsat vermeden 
beni Debbie’nin evinden tereyağın-
dan kıl çeker gibi çıkararak arabama 
yerleştirme görevini üstleniverdin, 
hatta kapıyı kapamadan ayaklarımı 
dahi dikkatle içeriye yerleştirerek gü-
venceye almıştın! Harikasın!

Jeff, seni yeniden görmem çok iyi 
oldu ve dalış başlığı koleksiyonunla 
ilgili internet sitelerini bana gönder-
diğin için sana teşekkür ediyorum. 
Onları Varşova’ya Karina Kowalsa-
ka’ya gönderdim. Tanıyor musun? 
Üç büyük üniversitede konuşma 
yapmam için beni Polonya’ya davet 
etti, dalış tarihi ile ilgili orada açmış 
ve işletmekte olduğu etkileyici müzeyle ilgili bilgi 
edindim ve o zamandan beri yazışmalarımız de-
vam ediyor:

https://www.divingheritage.com/warsaw_mu-
seum.htm

Araştır: Karina Kowalska Muzeum Nurkowania
Türk “Üç Silahşörlerime.” 
Mutlu Bir Yeni Yıl!
Hepinizi yeniden görmek çok mutluluk ve-

riciydi
Debbie’nin yeni gönderdiği doğum günü 

T-shirt’ünü giydiğim bir fotoğrafımı ekte gönde-
riyorum. Sanıyorum Debbie arabamın yeni bir 
km sayacına ihtiyacı olduğunu düşünüyor!

George


