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Σα ηειεπηαία ρξόληα δηαπηζηώλεηαη όηη, ε Σνπξθία θιηκαθώλεη βαζκηαία ηελ
παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο, εθαξκόδνληαο παξάιιεια κηα πην ύπνπιε ηαθηηθή,
αθελόο ρξεζηκνπνηώληαο πινία επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ ζην Αηγαίν θαη ηελ
Αλαηνιηθή Μεζόγεην, αθεηέξνπ δεκνζηνπνηώληαο ράξηεο όπνπ απεηθνλίδνληαη νη
ζαιάζζηεο πεξηνρέο πνπ ηα πινία απηά ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζρεηηθέο έξεπλεο.
Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηό, όια απηά απνθηνύλ ηδηαίηεξε ζεκαζία δεδνκέλνπ όηη, νη
ζπκβνιηζκνί ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή έρνπλ κεγαιύηεξε αμία αθόκα θη από ηελ ίδηα
ηελ νπζία. Άιισζηε, ε Άγθπξα κέζσ ησλ ραξηώλ απηώλ πξνβάιιεη ηηο πξνζέζεηο ηεο
ηόζν γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ Αηγαίνπ όζν θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο Α.Ο.Ε. λόηηα ηνπ
Καζηειόξηδνπ. Πέξαλ απηνύ, νη ηνπξθηθέο λαπηηθέο δπλάκεηο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ
αζθήζεσλ πξαγκαηνπνηνύλ δνθηκέο ζρεδίνπ πξόθιεζεο ζεξκνύ επεηζνδίνπ, ζην
νπνίν ζπκκεηέρνπλ έλα πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ ζπλνδεπόκελν από πνιεκηθά
πινία.

1

Φπζηθά, όιεο νη ελέξγεηεο ηεο Άγθπξαο είλαη ζπληνληζκέλεο θαη θαζνδεγνύκελεο από
ηελ πνιηηηθή εγεζίαο ηεο ρώξαο, ελώ νπνηαδήπνηε ζθέςε γηα δήζελ πηέζεηο ησλ
Σνύξθσλ ζηξαηησηηθώλ πξνο ηνπο πνιηηηθνύο δελ ζηεξίδεηαη ζε θακία ινγηθή βάζε
θαη επηβεβαηώλεηαη από ηα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνύλ.
ηηο 15-09-2014, ην ππνπξγηθό ζπκβνύιην ηεο Σνπξθίαο ελέθξηλε ηελ Δζληθή
ηξαηεγηθή Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (TUDAS) ύζηεξα από πξόηαζε πνπ ππνβιήζεθε
από ην ππνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ζηηο 15-07-2014. εκεησηένλ όηη, γηα ηε ζύληαμε
ηεο TUDAS ζπκκεηείραλ:
 Σα ππνπξγεία Δμσηεξηθώλ, Δλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, Σξνθίκσλ-ΓεσξγίαοΚηελνηξνθίαο, Μεηαθνξώλ-Ναπηηιίαο-Δπηθνηλσληώλ, Οηθνλνκηθώλ, Τγείαο,
Αλάπηπμεο θαη Δζληθήο Άκπλαο.
 Ζ Γηνίθεζε Ναπηηθώλ Γπλάκεσλ, ε Γεσγξαθηθή-Ωθεαλνγξαθηθή-Τδξνγξαθηθή
Γηεύζπλζε, ε Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ θαη Δθηάθησλ
Καηαζηάζεσλ ηεο Πξσζππνπξγίαο, θαζώο επίζεο ην Σνπξθηθό Ίδξπκα
Δπηζηεκνληθώλ θαη Σερλνινγηθώλ Δξεπλώλ TÜBİTAK.
 Παλεπηζηήκηα θαη Ηλζηηηνύηα.
ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο ελ ιόγσ ζηξαηεγηθήο, απνθαζίζζεθε
ε θαηάξηηζε ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ
(UDAP) πνπ
πεξηιακβάλεη ηα εμήο: πξώηνλ, ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζαιάζζηεο έξεπλεο ζηηο
πεξηνρέο πνπ ε Σνπξθία έρεη (ζ.ζ. ή θαη δηεθδηθεί) θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα. Γεύηεξνλ,
ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζαιάζζηεο έξεπλεο ζηηο πεξηνρέο πνπ ε Σνπξθία δελ έρεη
θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα, όπσο ε Αληαξθηηθή θαη ε Αξθηηθή. Σξίηνλ, ζα ζπλερηζζεί ην
πξόγξακκα λαππήγεζεο πινίσλ επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ, θαζώο επίζεο ε αλάπηπμε
αληίζηνηρνπ ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. Αο ζεκεησζεί όηη, ζηηο 28-03-2015
θαζειθύζζεθε ην πινίν MTA TURKUAZ, ην νπνίν είλαη ην πξώην πινίν
ζεηζκνινγηθώλ εξεπλώλ πνπ λαππεγήζεθε απνθιεηζηηθά από ηελ Σνπξθία. Σέηαξηνλ,
ζα αλαπηπρζεί ην εζληθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαη ζαιάζζησλ
πιεξνθνξηώλ. Καη πέκπηνλ, ν ζπληνληζκόο θαη ε ζπλεξγαζία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
εζληθώλ ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηηο ζαιάζζηεο έξεπλεο ζα επηηεπρζεί κέζσ δύν
Φνξέσλ: α. Σεο Δπηηξνπήο ρεδηαζκνύ θαη πληνληζκνύ Γεσγξαθηθώλ
Τδξνγξαθηθώλ Ωθεαλνγξαθηθώλ Θεκάησλ (SHOHPKK). β. Σεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο Καζνδήγεζεο (ΚİΤΚ).
Δπίζεο, βάζεη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο TUDAS, από ην 2015 κέρξη ην 2023,
πξνβιέπνληαη νη αθόινπζεο ελέξγεηεο:
 Μέρξη ην 2016, ζα ζπληαρζεί ν νδηθόο ράξηεο απόθηεζεο επηζηεκόλσλ-εξεπλεηώλ
ηνπ ηνκέα ζαιαζζίσλ επηζηεκώλ.
 Από ην 2016 έσο ην 2021 ζα πινπνηεζεί ην πξόγξακκα ζηειέρσζεο κε
επηζηήκνλεο-εξεπλεηέο ζηνπο ηνκείο ηνπ δηθαίνπ ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ
ζαιαζζίσλ επηζηεκώλ όπσο, σθεαλνγξαθία, πδξνγξαθία, θαζώο επίζεο
ζαιάζζηα γεσινγία θαη γεσθπζηθή.
 Από ην 2016 έσο ην 2018, νη ηνπξθηθνί Φνξείο ζαιαζζίσλ εξεπλώλ ζα
ζηειερσζνύλ κε αθαδεκατθνύο ησλ αληίζηνηρσλ επηζηεκώλ.
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 Δληόο ηνπ 2015 ζα επαλαμηνινγεζνύλ νη ηνπξθηθέο ππνδνκέο θαη ην ζύζηεκα
ζαιαζζίσλ εξεπλώλ ηεο ρώξαο.
 Από ην 2016 έσο ην 2017 ζα ζπληαρζεί ν νδηθόο ράξηεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο
πεξηθεξεηαθέο θαη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ε Σνπξθία ζα αλαιάβεη
ελεξγό ξόιν.
 Από ην 2015 έσο ην 2019 ζα δεκηνπξγεζεί έλα δίθηπν εμεηδηθεπκέλσλ θέληξσλ
αλάιπζεο σθεαλνγξαθηθώλ, βπζνκεηξηθώλ, βηνινγηθώλ, ρεκηθώλ, γεσινγηθώλ θαη
γεσθπζηθώλ δεδνκέλσλ.
 Θα ζπγθξνηεζεί άκεζα ην Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ Σνπξθίαο (TÜDAM) ην
νπνίν ζα εθκεηαιιεύεηαη ηα ζπζηήκαηα σθεαλνγξαθηθήο παξαηήξεζεο.
 Θα απνζηαινύλ επηζηήκνλεο ζην εμσηεξηθό γηα κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο
ζπνπδέο.
 Αλαθνξηθά κε ηελ Αληαξθηηθή, ζε πξώηε θάζε, ε Σνπξθία ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ
Δπηηξνπή Δπηζηεκνληθώλ Δξεπλώλ ηεο Αληαξθηηθήο πξνθεηκέλνπ: α. Να
αλαβαζκηζζεί ην δηπισκαηηθό θαη επηζηεκνληθό πξνθίι ηεο Σνπξθίαο δηεζλώο. β.
Να γαινπρεζνύλ νη Σνύξθνη επηζηήκνλεο ηεο λέαο γελεάο. γ. Να αλαβαζκηζζεί ε
ζπλεξγαζία κε άιια θξάηε. δ. Να δηεπξπλζεί ην επηζηεκνληθό πεδίν ηεο Σνπξθίαο.
ε δεύηεξε θάζε, ζα δεκηνπξγεζεί ηνπξθηθή βάζε ζαιαζζίσλ εξεπλώλ ζηελ
Αληαξθηηθή γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εζληθώλ ζπκθεξόλησλ ηεο Άγθπξαο. Τπόςε
όηη, ζηελ πεξηνρή απηή ππάξρνπλ 101 βάζεηο πνπ αλήθνπλ ζε 29 θξάηε.
 Σα μέλα πινία επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ πνπ ζα επηρεηξνύλ ζηηο ζαιάζζηεο
πεξηνρέο ηεο Σνπξθίαο ζα θνηλνπνηνύλ ζηελ ηνπξθηθή ΓεσγξαθηθήΩθεαλνγξαθηθή-Τδξνγξαθηθή Γηεύζπλζε ηεο Γηνίθεζεο Ναπηηθώλ Γπλάκεσλ ηα
δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιέγνπλ, ελώ ζε απηά ηα πινία ζα επηβαίλνπλ Σνύξθνη
επηζηήκνλεο σο παξαηεξεηέο. ην ζεκείν απηό θξίλεηαη ζθόπηκν λα επηζεκαλζεί
όηη, ηνλ Μάξηην ηνπ 2007, ε Άγθπξα επηδίσμε λα δεκηνπξγήζεη δεδηθαζκέλν θαη
πηζαλόλ απηό λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζην κέιινλ, όηαλ ύζηεξα από έληνλν
δηπισκαηηθό παξαζθήλην έλαο Σνύξθνο επηζηήκνλαο επέβαηλε ζην ειιεληθό
σθεαλνγξαθηθό πινίν «Αηγαίνλ», ην νπνίν πξαγκαηνπνηνύζε ηελ ηειεπηαία θάζε
ησλ εξεπλώλ (αλέιθπζε ησλ ζεηζκνγξαθηθώλ νξγάλσλ πνπ είραλ πνληηζηεί ην
2006 από ην γεξκαληθό πινίν «Πνζεηδώλ») ζηα δηεζλή ύδαηα βνξείσο ηεο
Κξήηεο, εληόο ηεο ειιεληθήο πθαινθξεπίδαο. (βι. άξζξν: Ζ Σνπξθία θιηκαθώλεη
ηελ έληαζε ζην Αηγαίν, Πνδεκαηά Άλλπ, 25-03-2007, εθεκεξίδα ΣΟ ΒΖΜΑ)
 Από ην 2015 έσο ην 2016 ζα επαλαμηνινγεζεί ε επηρεηξεζηαθή θαηάζηαζε θαη νη
δπλαηόηεηεο ησλ ππαξρόλησλ πινίσλ επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ, ηα νπνία
ειιηκελίδνληαη ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ζηε κύξλε, ζηελ Αntalya, ζηε Μεξζίλε,
ζηελ Σξαπεδνύληα θαη ζηε Sinop. Τπόςε όηη, ε Σνπξθία δηαζέηεη έλα ζηόιν 23
πινίσλ επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη ππό λαππήγεζε.
Πίλαθαο κε αλαιπηηθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ησλ πινίσλ απηώλ παξαηίζεηαη
αθνινύζσο:
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Πξόθεηηαη γηα ην πξώην πινίν ζεηζκνινγηθώλ εξεπλώλ ην
νπνίν θαζειθύζζεθε ζηηο 28-03-2015 θαη ζα είλαη
επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκν ην επηέκβξην ή ηνλ Οθηώβξην ηνπ
2015. Ζ απόθαζε γηα ηε λαππήγεζε ηνπ ιήθζεθε ζηηο 14-062011 από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή Ακπληηθήο Βηνκεραλίαο
θαη ζηηο 24-02-2012 ππνγξάθεθε ε ζρεηηθή ζύκβαζε κε ηελ
αλάδνρν ηνπξθηθή εηαηξεία İstanbul Denizcilik Gemi İnşa
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Σν πινίν MTA TURKUAZ δηαζέηεη
ειηθνδξόκην θαη εξγαζηήξηα γεσινγηθώλ, γεσθπζηθώλ,
πδξνγξαθηθώλ, σθεαλνγξαθηθώλ θαη βηνινγηθώλ αλαιύζεσλ.
Διιηκεληζκόο: Κσλζηαληηλνύπνιε
Μήθνο: 86 κ.
Πιάηνο: 22 κ.
Με ηνλ πδξνγξαθηθό θαη σθεαλνγξαθηθό εμνπιηζκό πνπ
δηαζέηεη ην πινίν, είλαη δπλαηή ε ιήςε δεηγκάησλ ύδαηνο
κέρξη ην βάζνο ησλ 2.500 κ., ελώ κε ηνλ αληίζηνηρν γεσινγηθό
είλαη δπλαηή ε ιήςε δεηγκάησλ από ηνλ ππζκέλα ηεο
ζάιαζζαο (piston corer) κέρξη ην βάζνο ησλ 3.500 κ.
Αλήθεη ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Δξεπλώλ θαη Δμόξπμεο
Μεηαιιεπκάησλ ηνπ ππνπξγείνπ Δλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ
Πόξσλ, νη πεξηνρέο επηρεηξήζεσλ ηνπ πεξηιακβάλνπλ ηε
Μαύξε Θάιαζζα, ηε Μεζόγεην Θάιαζζα θαη ην Αηγαίν, θαζώο
επίζεο έρεη σο απνζηνιή ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ
παλεπηζηεκίσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε γεσινγία,
γεσθπζηθή,
πδξνγεσινγία,
γεσγξαθία,
αξραηνινγία,
ζαιάζζηα βηνινγία θαη ζαιάζζηα ηερλνινγία.

2.

Έηνο λαππήγεζεο: 2011
Διιηκεληζκόο: Κσλζηαληηλνύπνιε
Μήθνο: 84,2 κ.
Πιάηνο: 21,6 κ.
Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 14 knots
Μέγηζηε ηαρύηεηα: 17,5 knots
Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 1.414 θόξνη
Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 4.711 θόξνη
Αλήθεη ζηελ Αλώλπκε Δηαηξεία Πεηξειαίνπ Σνπξθίαο ΣΡΑΟ
(Türkiye Petrolleri A.O.) θαη πξαγκαηνπνηεί ζεηζκνινγηθέο
έξεπλεο. Γηαζέηεη 53 θακπίλεο (νη 15 είλαη κνλόθιηλεο), ελώ ε
απηνλνκία ηνπ ζε θαύζηκα είλαη 14 εκέξεο θηλνύκελν κε ηε
κέγηζηε ηαρύηεηα θαη 23 εκέξεο θηλνύκελν κε ηελ νηθνλνκηθή
ηαρύηεηα.

MTA TURKUAZ

BARBAROS
HAYRETTİN PAŞA
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Έηνο λαππήγεζεο: 1965
Διιηκεληζκόο: Κσλζηαληηλνύπνιε
Μήθνο: 87 κ.
Πιάηνο: 14,63 κ.
Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 12 knots
Μέγηζηε ηαρύηεηα: 15 knots
Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 2.148,5 ηόλνη
Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 2.572 ηόλνη
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ πδξνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ:
600 κ., 3.000 κ. θαη 5.000 κ.
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ σθεαλνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ
πινίνπ: 200 κ.
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ γεσθπζηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ:
1.000 κ. θαη 2.000 κ.
Αλήθεη
ζηε
Γεσγξαθηθή-Ωθεαλνγξαθηθή-Τδξνγξαθηθή
Γηεύζπλζε ηεο Γηνίθεζεο ησλ Σνπξθηθώλ Ναπηηθώλ Γπλάκεσλ
θαη
πξαγκαηνπνηεί
πδξνγξαθηθέο-σθεαλνγξαθηθέογεσθπζηθέο έξεπλεο. Γηαζέηεη 80 θιίλεο (κόλν γηα ην πιήξσκα
θαη όρη γηα επηζηήκνλεο), ε αθηίλα ελεξγείαο ηνπ είλαη 8.000
λαπηηθά κίιηα κε ηαρύηεηα 12 knots θαη ην κέγηζην ρξνληθό
δηάζηεκα ελ πισ είλαη 21 εκέξεο.

4.

Έηνο λαππήγεζεο: 1986
Διιηκεληζκόο: Κσλζηαληηλνύπνιε
Μήθνο: 40,47 κ.
Πιάηνο: 9,58 κ.
Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 10 knots
Μέγηζηε ηαρύηεηα: 11,5 knots
Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 505 ηόλνη
Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 650 ηόλνη
Αλήθεη
ζηε
Γεσγξαθηθή-Ωθεαλνγξαθηθή-Τδξνγξαθηθή
Γηεύζπλζε ηεο Γηνίθεζεο ησλ Σνπξθηθώλ Ναπηηθώλ Γπλάκεσλ
θαη
πξαγκαηνπνηεί
πδξνγξαθηθέο-σθεαλνγξαθηθέογεσθπζηθέο έξεπλεο. Γηαζέηεη 46 θιίλεο (κόλν γηα ην πιήξσκα
θαη όρη γηα επηζηήκνλεο), ε αθηίλα ελεξγείαο ηνπ είλαη 5.000
λαπηηθά κίιηα κε ηαρύηεηα 12 knots θαη ην κέγηζην ρξνληθό
δηάζηεκα ελ πισ είλαη 21 εκέξεο.

TCG ÇEŞME (A-599)

TCG ÇUBUKLU
(A-594)
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Α/Α

Ονομασία
και υωτογραυία πλοίοσ

Πληρουοριακά στοιτεία
τοσ πλοίοσ επιστημονικών ερεσνών

5.

Έηνο λαππήγεζεο: 1994
Διιηκεληζκόο: Κσλζηαληηλνύπνιε
Μήθνο: 21,28 κ.
Πιάηνο: 5,07 κ.
Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 10 knots
Μέγηζηε ηαρύηεηα: 12 knots
Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 57 ηόλνη
Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 68 ηόλνη
Αλήθεη ζηε Γηνίθεζε ησλ Σνπξθηθώλ Ναπηηθώλ Γπλάκεσλ θαη
πξαγκαηνπνηεί
πδξνγξαθηθέο-σθεαλνγξαθηθέο-γεσθπζηθέο
έξεπλεο. Γηαζέηεη 11 θιίλεο (κόλν γηα ην πιήξσκα θαη όρη γηα
επηζηήκνλεο), ε αθηίλα ελεξγείαο ηνπ είλαη 500 λαπηηθά κίιηα
θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 12 εκέξεο.

6.

Έηνο λαππήγεζεο: 1966
Διιηκεληζκόο: Κσλζηαληηλνύπνιε
Μήθνο: 63,4 κ.
Πιάηνο: 11 κ.
Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 291 θόξνη
Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 967 θόξνη
Αλήθεη ζην Ηλζηηηνύην Θαιάζζησλ Δπηζηεκώλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ
Κσλζηαληηλνύπνιεο,
πξαγκαηνπνηεί
σθεαλνγξαθηθέο έξεπλεο, ελώ ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο πινίν
δηάζσζεο.

7.

Έηνο λαππήγεζεο: 1994
Διιηκεληζκόο: Κσλζηαληηλνύπνιε
Μήθνο: 31,85 κ.
Πιάηνο: 6,8 κ.
Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 9 knots
Μέγηζηε ηαρύηεηα: 10 knots
Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 61 ηόλνη
Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 202 ηόλνη
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ πδξνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ:
600 κ.
Αλήθεη ζην Σκήκα Θαιάζζησλ Πξντόλησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κσλζηαληηλνύπνιεο, πξαγκαηνπνηεί επηζηεκνληθέο έξεπλεο
θαη παξάιιεια ρξεζηκνπνηείηαη σο πινίν εθπαίδεπζεο.
Γηαζέηεη 22 θιίλεο (11 γηα ην πιήξσκα θαη 11 γηα
επηζηήκνλεο), ε αθηίλα ελεξγείαο ηνπ είλαη 2.495 λαπηηθά κίιηα
κε ηαρύηεηα 9 knots θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ
είλαη 20 εκέξεο.

MESAHA-2

ALEMDAR II

R/V YUNUS-S
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Ο ΣΟΛΟ ΣΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ
Α/Α

Ονομασία
και υωτογραυία πλοίοσ

Πληρουοριακά στοιτεία
τοσ πλοίοσ επιστημονικών ερεσνών

8.

Έηνο λαππήγεζεο: 1978
Διιηκεληζκόο: κύξλε
Μήθνο: 34,70 κ.
Πιάηνο: 8 κ.
Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 9 knots
Μέγηζηε ηαρύηεηα: 11 knots
Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 87 ηόλνη
Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 289 ηόλνη
Αλήθεη ζην Παλεπηζηήκην Dokuz Eylül Ünv. Bütçe Dairesi
Başkanlığı θαη πξαγκαηνπνηεί επηζηεκνληθέο έξεπλεο. Γηαζέηεη
23 θιίλεο (12 γηα ην πιήξσκα θαη 11 γηα επηζηήκνλεο), ε
αθηίλα ελεξγείαο ηνπ είλαη 4.320 λαπηηθά κίιηα κε ηαρύηεηα 9
knots θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 20 εκέξεο.

9.

Έηνο λαππήγεζεο: 1997
Διιηκεληζκόο: κύξλε
Μήθνο: 26,4 κ.
Πιάηνο: 8 κ.
Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 8 knots
Μέγηζηε ηαρύηεηα: 9 knots
Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 57,27 ηόλνη
Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 84,21 ηόλνη
Αλήθεη ζην Ηλζηηηνύην Θαιάζζησλ Δπηζηεκώλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Dokuz Eylül θαη πξαγκαηνπνηεί επηζηεκνληθέο
έξεπλεο. Γηαζέηεη 12 θιίλεο (5 γηα ην πιήξσκα θαη 7 γηα
επηζηήκνλεο), ε αθηίλα ελεξγείαο ηνπ είλαη 2.975 λαπηηθά κίιηα
θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 350 ώξεο.

10.

Έηνο λαππήγεζεο: 2007
Διιηκεληζκόο: κύξλε
Μήθνο: 16,48 κ.
Πιάηνο: 4 κ.
Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 10 knots
Μέγηζηε ηαρύηεηα: 13 knots
Αλήθεη ζην Ηλζηηηνύην Θαιάζζησλ Δπηζηεκώλ θαη Σερλνινγίαο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Dokuz Eylül, ρξεζηκνπνηείηαη σο πινίν
εξεπλώλ θαη δηαζέηεη 7 θιίλεο (3 γηα ην πιήξσκα θαη 4 γηα
επηζηήκνλεο).

R/V KOCA PİRİ REİS

DOKUZ EYLÜL-1

DOKUZ EYLÜL-3
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Ο ΣΟΛΟ ΣΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ
Α/Α

Ονομασία
και υωτογραυία πλοίοσ

Πληρουοριακά στοιτεία
τοσ πλοίοσ επιστημονικών ερεσνών

11.

Καζειθύζζεθε ζηηο 29-09-2014 θαη ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ
ησλ ηεζζάξσλ κεγαιύηεξσλ πινίσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο
ζηελ Δπξώπε.
Διιηκεληζκόο: Antalya
Μήθνο: 32 κ.
Πιάηνο: 8 κ.
Δθηόπηζκα: 280 ηόλνη
Σαρύηεηα: 24 ρικ/σ
Δπηρεηξεζηαθή εκβέιεηα: 1.000 λαπηηθά κίιηα
Πιήξσκα: 18 άηνκα
Υξεζηκνπνηείηαη σο πινίν εξεπλώλ θαη ειέγρνπ, θαζώο
επίζεο πξαγκαηνπνηεί επηζηεκνληθέο έξεπλεο ζην Αηγαίν θαη
ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην. Οη έξεπλεο απηέο αθελόο αθνξνύλ
ζηνλ έιεγρν ηεο αιηείαο, αθεηέξνπ ζηνλ έιεγρν ησλ
ζαιάζζησλ
ρεκηθώλ,
βηνινγηθώλ
θαη
θπζηθώλ
ραξαθηεξηζηηθώλ.

12.

Έηνο λαππήγεζεο: 1982
Διιηκεληζκόο: Mersin
Μήθνο: 40,40 κ.
Πιάηνο: 9,41 κ.
Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 8 knots
Μέγηζηε ηαρύηεηα: 9 knots
Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 126 ηόλνη
Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 421 ηόλνη
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ πδξνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ:
400 κ.
Αλήθεη ζην Ηλζηηηνύην Θαιάζζησλ Δπηζηεκώλ ODTÜ θαη
ρξεζηκνπνηείηαη σο πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ θαη ειέγρνπ
κε ηνκείο επηρεηξήζεσλ ζηε Μεζόγεην, ην Αηγαίν, ην Μαξκαξά
θαη ηε Μαύξε Θάιαζζα. Γηαζέηεη 25 θιίλεο (13 γηα ην
πιήξσκα θαη 12 γηα επηζηήκνλεο) θαη ην κέγηζην ρξνληθό
δηάζηεκα ελ πισ είλαη 14 εκέξεο.

ARAMA-1

BİLİM-2
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Ο ΣΟΛΟ ΣΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ
Α/Α

Ονομασία
και υωτογραυία πλοίοσ

Πληρουοριακά στοιτεία
τοσ πλοίοσ επιστημονικών ερεσνών

13.

Έηνο λαππήγεζεο: 2010
Διιηκεληζκόο: Κσλζηαληηλνύπνιε
Μήθνο: 21 κ.
Πιάηνο: 5,6 κ.
Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 10 knots
Μέγηζηε ηαρύηεηα: 12 knots
Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 30,64 ηόλνη
Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 91,08 ηόλνη
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ πδξνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ:
580 κ. θαη 3.000 κ.
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ σθεαλνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ
πινίνπ: 100-2.000 κ.
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ γεσθπζηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ:
400 κ.
Αλήθεη ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Δξεπλώλ θαη Δμόξπμεο
Μεηαιιεπκάησλ ηνπ ππνπξγείνπ Eλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ
Πόξσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ
κε ηνκείο επηρεηξήζεσλ όια ηα ρσξηθά ύδαηα ηεο Σνπξθίαο.
Γηαζέηεη 9 θιίλεο (7 γηα ην πιήξσκα θαη 2 γηα επηζηήκνλεο) θαη
ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 4 εκέξεο.

14.

Έηνο λαππήγεζεο: 2013
Διιηκεληζκόο: Κσλζηαληηλνύπνιε
Μήθνο: 41,20 κ.
Πιάηνο: 10,06 κ.
Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 10 knots
Μέγηζηε ηαρύηεηα: 12 knots
Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 150 ηόλνη
Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 499 ηόλνη
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ πδξνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ:
1.500 κ. θαη 3.000 κ.
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ σθεαλνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ
πινίνπ: 500 κ.
Αλήθεη ζην Κέληξν Δξεπλώλ Marmara ηνπ TÜBİTAK θαη
ρξεζηκνπνηείηαη σο πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ κε ηνκείο
επηρεηξήζεσλ όια ηα ρσξηθά ύδαηα ηεο Σνπξθίαο. Γηαζέηεη 23
θιίλεο (12 γηα ην πιήξσκα θαη 11 γηα επηζηήκνλεο), ε αθηίλα
ελεξγείαο ηνπ είλαη 2.640 λαπηηθά κίιηα κε ηαρύηεηα 10 knots
θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 11 εκέξεο.

R/V MTA SELEΝ

R/V TÜBİTAK-MARMARA
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Ονομασία
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Πληρουοριακά στοιτεία
τοσ πλοίοσ επιστημονικών ερεσνών

15.

Έηνο λαππήγεζεο: 1984
Διιηκεληζκόο: κύξλε
Μήθνο: 23,22 κ.
Πιάηνο: 6,75 κ.
Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 6 knots
Μέγηζηε ηαρύηεηα: 11 knots
Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 38,77 ηόλνη
Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 98,47 ηόλνη
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ σθεαλνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ
πινίνπ: 100 κ.
Αλήθεη ζην Σκήκα Θαιαζζίσλ Πξντόλησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ
θαη ειέγρνπ. Γηαζέηεη 12 θιίλεο (4 γηα ην πιήξσκα θαη 8 γηα
επηζηήκνλεο) θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη
κηα εκέξα.

16.

Έηνο λαππήγεζεο: 1942
Διιηκεληζκόο: Κσλζηαληηλνύπνιε
Μήθνο: 56,60 κ.
Πιάηνο: 8,80 κ.
Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 7 knots
Μέγηζηε ηαρύηεηα: 11 knots
Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 200 ηόλνη
Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 667 ηόλνη
Αλήθεη ζην Ηλζηηηνύην Θαιάζζησλ Δπηζηεκώλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο
πινίν εθπαίδεπζεο. Γηαζέηεη 39 θιίλεο (κόλν γηα ην πιήξσκα
θαη όρη γηα επηζηήκνλεο) θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ
πισ είλαη 30 εκέξεο.

17.

Έηνο λαππήγεζεο: 1978
Διιηκεληζκόο: Σξαπεδνύληα
Μήθνο: 28,20 κ.
Πιάηνο: 9,44 κ.
Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 10 knots
Μέγηζηε ηαρύηεηα: 12 knots
Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 46 ηόλνη
Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 154 ηόλνη
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ πδξνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ:
600 κ.
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ σθεαλνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ
πινίνπ: 200 κ.
Αλήθεη ζην Τπνπξγείν Σξνθίκσλ, Γεσξγίαο θαη Κηελνηξνθίαο
θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ θαη
ειέγρνπ. Γηαζέηεη 16 θιίλεο (8 γηα ην πιήξσκα θαη 8 γηα
επηζηήκνλεο), έρεη αθηίλα δξάζεο 1.400 λαπηηθά κίιηα θαη ην
κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 40 εκέξεο.

EGESÜF

MTA SİSMİK-1

SÜRAT
ARAŞTIRMA-1
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Ο ΣΟΛΟ ΣΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ
Α/Α

Ονομασία
και υωτογραυία πλοίοσ

R/V SEYDİ ALİ REİS

18.

R/V DENAR-1

19.

R/V BELUGA

20.

Πληρουοριακά στοιτεία
τοσ πλοίοσ επιστημονικών ερεσνών
Έηνο λαππήγεζεο: 2012
Διιηκεληζκόο: Sinop
Μήθνο: 22,14 κ.
Πιάηνο: 7,50 κ.
Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 9 knots
Μέγηζηε ηαρύηεηα: 13 knots
Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 45 ηόλνη
Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 150 ηόλνη
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ πδξνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ:
1.500 κ.
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ σθεαλνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ
πινίνπ: 150 κ.
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ γεσθπζηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ:
600 κ., 1.000 κ. θαη 5.000 κ.
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ
πινίνπ: 50 κ.
Αλήθεη ζην Σκήκα Θαιαζζίσλ Πξντόλησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Sinop θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ
ζηνπο ηνκείο αιηείαο, σθεαλνγξαθίαο θαη πδξνγξαθίαο.
Γηαζέηεη 12 θιίλεο (7 γηα ην πιήξσκα θαη 5 γηα επηζηήκνλεο)
θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 10 εκέξεο.
Έηνο λαππήγεζεο: 2014
Διιηκεληζκόο: Σξαπεδνύληα
Μήθνο: 32,47 κ.
Πιάηνο: 9,60 κ.
Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 9 knots
Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 190 ηόλνη
Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 395 ηόλνη
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ σθεαλνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ
πινίνπ: 150 κ.
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ γεσθπζηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ:
6.000 κ.
Αλήθεη ζην Σκήκα Θαιαζζίσλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Karadeniz Teknik Üniversitesi θαη δηαζέηεη 18 θιίλεο (6 γηα ην
πιήξσκα θαη 12 γηα επηζηήκνλεο).
Έηνο λαππήγεζεο: 1999
Διιηκεληζκόο: Κσλζηαληηλνύπνιε
Μήθνο: 22,75 κ.
Πιάηνο: 6,50 κ.
Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 8,5 knots
Μέγηζηε ηαρύηεηα: 11 knots
Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 87,47 ηόλνη
Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 118,93 ηόλνη
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ πδξνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ:
100 κ., 200 κ. θαη 400 κ.
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ σθεαλνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ
11

Ο ΣΟΛΟ ΣΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ
Α/Α

Ονομασία
και υωτογραυία πλοίοσ

Πληρουοριακά στοιτεία
τοσ πλοίοσ επιστημονικών ερεσνών
πινίνπ: 50 κ., 110 κ. θαη 150 κ.
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ γεσθπζηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ:
2.500 κ., 3.000 κ. θαη 5.000 κ.
Αλήθεη ζηελ ηνπξθηθή ηδησηηθή εηαηξεία Derinsu Sualtı Müh. ve
Dan. Hiz. Ltd. Şti. κε γξαθεία ζηελ Άγθπξα θαη ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε
θαη
ρξεζηκνπνηείηαη
σο
πινίν
επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ θαη ειέγρνπ. Γηαζέηεη 12 θιίλεο (4 γηα
ην πιήξσκα θαη 8 γηα επηζηήκνλεο), έρεη αθηίλα δξάζεο 8.000
λαπηηθά κίιηα θηλνύκελν κε ηαρύηεηα 8,5 knots θαη ην κέγηζην
ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 10 εκέξεο.

R/V DERİNSU

21.

Έηνο λαππήγεζεο: 2006
Διιηκεληζκόο: Κσλζηαληηλνύπνιε
Μήθνο: 44,95 κ.
Πιάηνο: 14,75 κ.
Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 10 knots
Μέγηζηε ηαρύηεηα: 14 knots
Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 198 ηόλνη
Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 659 ηόλνη
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ πδξνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ:
100 κ., 150 κ., 200 κ., 400 κ., 1.500 κ. θαη 3.000 κ.
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ σθεαλνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ
πινίνπ: 100 κ., 200 κ., 400 κ. θαη 1.500 κ.
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ γεσθπζηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ:
2.500 κ., 3.000 κ. θαη 5.000 κ.
Αλήθεη ζηελ ηνπξθηθή ηδησηηθή εηαηξεία Derinsu Sualtı Müh. ve
Dan. Hiz. Ltd. Şti. κε γξαθεία ζηελ Άγθπξα θαη ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε
θαη
ρξεζηκνπνηείηαη
σο
πινίν
επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ θαη ειέγρνπ. Γηαζέηεη 36 θιίλεο (12
γηα ην πιήξσκα θαη 24 γηα επηζηήκνλεο), έρεη αθηίλα δξάζεο
11.000 λαπηηθά κίιηα θηλνύκελν κε ηαρύηεηα 10 knots θαη ην
κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 30 εκέξεο.
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Ο ΣΟΛΟ ΣΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ
Α/Α

Ονομασία
και υωτογραυία πλοίοσ

DENAR-2

22.

23.

Δίλαη ππό λαππήγεζε

Πληρουοριακά στοιτεία
τοσ πλοίοσ επιστημονικών ερεσνών
Έηνο λαππήγεζεο: 1974
Διιηκεληζκόο: Κσλζηαληηλνύπνιε
Μήθνο: 78,80 κ.
Πιάηνο: 13,25 κ.
Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 10 knots
Μέγηζηε ηαρύηεηα: 11 knots
Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 610 ηόλνη
Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 2.033 ηόλνη
Βάζνο εξγαζηώλ ησλ πδξνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ:
1.000 κ. θαη 3.000 κ.
Αλήθεη ζηελ ηνπξθηθή ηδησηηθή εηαηξεία Toma Denizcilik A.Ş.
κε γξαθεία ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο
πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ. Γηαζέηεη 47 θιίλεο (17 γηα ην
πιήξσκα θαη 30 γηα επηζηήκνλεο), έρεη αθηίλα δξάζεο 10.000
λαπηηθά κίιηα θηλνύκελν κε ηαρύηεηα 9 knots θαη ην κέγηζην
ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 30 εκέξεο.
Θα αλήθεη ζην Σκήκα Θαιαζζίσλ Πξντόλησλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi πνπ
ηδξύζεθε ην 2006 ζηελ πόιε Rize ζηε Μαύξε Θάιαζζα.
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