
Sayın Oguz Aydemir, Degerli TİNA Yonetim Kurulu Uyeleri, 
 
UNESCO Genel Merkezi ve Selcuk Universitesi tarafından 16-19 Mayıs 2013 tarihlerinde Antalya-
Kemer'de düzenlenmis olan 1.UNESCO Unitwin Sualtı Arkeolojisi Network toplantısı basarıyla sona 
ermistir. 
Toplantıya listesi ekte bulunan 24 ulkeden toplam 28 Universite, UNESCO yetkilileri, 1 NGO, 2 Vakıf ve 2 
Devletlerarası Kurulus (ICOMOS-ICUCH ile 12 uzakdoğu ulkesini temsil eden SEAMEO) resmen katılmıstır. 
 
Toplantı 15 ve 17 Mayıs gunleri gozlemcilere kapalı, 16 ve 18 Mayıs Gunleri ise gozlemcilere acık bir 
sekilde duzenlenmis, akademik sualtı arkeolojisi (ile gemi, deniz ve denizcilik arkeolojisi alanları) 
geleceğine ilişkin son derece önemli kararlar alınmıstır. 
 
Buna gore; 
1) Uye universitelerin bir kısmı yeni uye alım kriterlerinde kapalı davranırken UNESCO yonetimi 
destegiyle bizim ve Iskenderiye Universitelerinin istekleri agır basmıs ve yeni uye kriterleri 
esnetilmistir. Buna gore bu alanlarda "tanınmıs ve onaylanmıs"faaliyet gosteren tum akademik 
kurulusların uye olma islemleri kendi UNESCO Milli Komisyonlarından destek mektubu almaları ve 
koordinatorluge (yani bize) gerekli belgeleri teslim etmeleri sartıyla kolaylastırılmıstır. Bu surecte bu 
kurumlar ile bilimsel tanınırlıgı kabul edilen merkezler ve benzeri bilim kurumları da "associated" uye 
konumunu kazanabileceklerdir. Mevcut uyelerden herhangi biri onaylamadıkca yeni uyenin kabulu 
mumkun olmayacaktır. 
2) Network Koordinasyonu'nun her uc yılda bir salt cogunlukla yapılacak bir secimle yenilenmesine karar 
verilmis, ilk uc yıl icin yine Selcuk Universitesi secilmistir. 
3) Flinders Universitesi (Avustralya) uc yıl once yapılan ilk basvurularda prosedurlerini tamamlayamamıs, 
ancak simdi yerine getirdigi icin Network'e uye olarak kabul edilmistir. 
3) Koordinatorluge Dr.Hakan Oniz secilmistir. Akademik ve butce konularının sorumluluguna Dr.Lucy 
Blue, Projeler sorumluluguna Prof.Thijs Maarleveld, Work Shop'lar sorumluluguna Dr.Emad Khalil (aynı 
zamanda ICOMOS-ICUCH Baskanı), haberlesme grupları sorumluluguna 
Dr.Wendy Van Duivenvoorde getirilmistir. Dr.Hakan Oniz aynı zamanda UNESCO ile iliskiler ve 
tanıtım/farkındalık konularının sorumlusu olmustur. 
4) Etkinligin basarısı ve butce olanakları nedeniyle 2.Toplantının 15-18 Mayıs 2013 tarihlerinde yine 
Kemer'de yapılması kararlastırılmıstır. 
5) Uye universitelerin bu alandaki programlarının denklikleri ile ilgili bir calısma yurutulmustur. 
 
Gozlemcilere acık toplantılarda ise gozlemci kurumların prezantasyonları izlenmis, karsılıklı soru-yanıt 
seklinde gorusler paylasılmıstır. 
 
Toplantıya T.C. Kultur ve Turizm Bakanlıgı (19 Mayıs Kapanıs yemegi), Kemer Tanıtım Vakfı (oteller), 
Kemer Belediyesi (2 ucak bileti, otel ve transferler), TİNA Vakfı (3 ucak bileti, 18 Mayıs Aksam Yemegi), 
Honor Frost Foundation (2 ucak bileti), Tahtalı-Olympos Teleferik 
(Teleferik ve 16 Mayıs acılıs kokteyli), Antalya Akvaryum (Akvaryum Gezisi ve ikramlar) destek olmustur. 
12.Kemer Uluslararası Sualtı Gunleri kapsamında yapılmıs olan etkinlik organizasyonları Ceyda Oztosun 
ve Filiz Ceylan tarafından gerceklestirilmistir. 
 
Ulkemizi bu alanda zirveye tasımıs olan etkinligimize vermis oldugunuz derin destekler icin cok tesekkur 
eder, saygılarımı sunarım. 
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