
Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Beyaz Kıtaya Doğru Yola 

Çıkıyor 

 

Türk bilim insanları, Antarktika ve Arktik bölgelerde yapılacak bilimsel çalışmaların, ulusal 

çıkarlara hizmet etmesi, uluslararası bilim camiasında kabul görmesi ve sürdürülebilir olması 

amacıyla beyaz kıtaya doğru yola çıkıyor. Cumhurbaşkanlığımızın talimatıyla T.C. Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde yürütülen bilimsel çalışmalar kapsamında, İTÜ Kutup 

Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (İTÜ PolReC) öncülüğünde ilk olarak 2017 yılında 

gerçekleştirilen bilim seferlerine bu yıl üniversitemizden harita mühendisliği bölümü dâhil 

oluyor. 

 

Antarktika, yeryüzünün en soğuk ve kasırgalı iklimine sahip, güney yarım kürenin en 

güneyindeki yer alan bir kıta. Sıcaklığın yaz aylarında bile -5’lerde. Her yer buzullarla kaplı, 

foklar, penguenler ve birçok buzul canlısı ile iç içe bir yer. Yerleşik yaşam yok, ses yok, gece 

sadece yıldızların karayı aydınlattığı kadar ışık var. Görüş mesafesinin 100 km’ ye kadar çıktığı, 

tüm mesafe algınızın kaybolduğu bir alan. Her şey derin bir beyaz ile kaplı. Akşamları kambur 

balinaların çıkardığı seslerden başka işitebileceğiniz bir ses yok. İletişim yok denecek kadar az. 

Acil bir durumda size ulaşabilecekleri gün sayısı ortalama 2 veya 3.

  

Peki, saygın ülkeler bu zorlu şartlara rağmen niye Antarktika’ da bilimsel çalışmalar 

yapıyor?  

Antarktika, 1 Aralık 1959 yılında imzalanan ve 1961 yılında yürürlüğe giren, 12 ülkenin 

imzaladığı Antarktika Antlaşması çerçevesinde ülkelerin bilimsel çalışmalarını yürüttükleri üs 

olarak kullanılmakta. Anlaşma, imzacı ülkelerin kıtada barışçıl yollar ve amaçlarla her türlü 

faaliyeti göstermesine olanak sağlıyor. Antlaşma Arjantin, Avustralya, Belçika, Şili, Fransa, 

Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Afrika Birliği, SSCB, İngiltere ve ABD Hükümetleri 



tarafından, kıtadan 'salt barışçıl amaçlarla yararlanılacağı' felsefesiyle imzalandı. Türkiye de 

geçtiğimiz güne kadar, imzacılar arasında olmamakla beraber 'istişari olmayan ülke' statüsüyle 

sadece antlaşmaya taraftı. 14 Şubat 2017' de TBMM'de kabul edilen antlaşma ile Türkiye'nin 

de kıtada bilim üssü kurmasının önü açılmış oldu. Kıtada şu an Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan 

gibi ülkelere de ait 30 bilimsel üs var. Günümüzde 29’u danışman, 53 ülke bu antlaşmaya taraf. 

Antarktika Antlaşması Çevre Koruma Protokolü’nü imzalayan Türkiye, kıtada yapacağı 

bilimsel araştırmalar ve kuracağı bilim üssünden sonra danışman ülke olmak için başvuruda 

bulunabilecek ve kıta üzerinde söz sahibi olan ülkelerden biri konumuna gelecek. 

 

Harita Mühendisliği Bölümümüz Arktik bölgede ne tür faaliyetler yapacak?  

Antarktika bölgesi değişen topografyası, referans noktamızdan farklı atmosferi ve buzulların 

erimesinin bir sonucu olan deniz seviyesi değişimi ve birçok farklı alan ile bilim insanları için 

oldukça önemli bir araştırma alanıdır. Bölümümüz, yapacağı GNSS ölçümleri ile bölgede 

yapılan çalışmalarda altlık olarak kullanabilecek sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır. 


