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Jeoloji Mühendisliği Bölümü
G ENEL BİLG İ
Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1993 yılında Kocaeli Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur ve 1993–1999
tarihleri arasında Anıtpark Yerleşkesi’nde, 1999–2007 tarihleri
arasında Vinsan Yerleşkesi’nde öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Daha sonra, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2007-2008
öğretim yılında fakültenin bazı bölümleri ile birlikte Umuttepe
Yerleşkesi’ne taşınmıştır. Jeoloji mühendisliği bölümü bu gün,
yaklaşık 2500 m2‘lik kapalı alanı ile 4 derslik, 7 laboratuvar ve
çalışma alanlarına sahiptir. Bölümümüz, halen 3 Profesör, 2
Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 7 Araştırma
Görevlisi ile öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından birçok bilimsel araştırma
projesi sürdürülmektedir. Bu proje sonuçları uluslararası ve
ulusal dergilerde yayınlanmıştır.

LABO R ATU VA RLA R
• ÇEVRE HİDROKİMYASI VE HİDROJEOLOJİ
• UYGULAMALI HİDROJEOLOJİ
• ANALİTİK JEOKİMYA
• ZEMİN MEKANİĞİ
• KAYA MEKANİĞİ
• ICP-MS
• ÖRNEK HAZIRLAMA

PROGRAM

ÖĞRENCİ
SAYI SI

I. Öğretim

405

II. Öğretim

225

Yüksek Lisans

14

Doktora

14

Toplam

658

Program Türü

MF4

Eğitim Dili

Türkçe

Eğitim Süresi

4 Yıl

Yüksek Lisans

Var

Doktora

Var

ÇAP

Var

I. Öğretim Kontenjan

75

3 profesör, 2 doçent , 8 yardımcı
doçent, 1 öğretim görevlisi ve 7 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

J EO LO J İ NE DİR?
Jeoloji, geniş anlamı ile yerkürenin güneş sistemi içindeki durumunu, onun fiziksel,
kimyasal ve mekanik özelliklerini, yaklaşık 4.5 milyar yıllık süre içindeki oluşum ve
gelişimini, canlıların ilk oluşumlarından günümüze kadar geçirmiş oldukları evrimi
ve yerkürenin kapsadığı yeraltı kaynaklarını inceleyen bir bilimdir.
Jeoloji, insanın doğayı tanıma ve yararlanma ihtiyacından ortaya çıkmıştır. İnsanın,
yaşadığı çevreyi ve bu çevre içinde kendi varlığını anlama merakı günümüzde doğa

ARA ŞTI RM A
Jeoloji mühendisleri, kamu kurum ve
kuruluşları

dışında

madencilik

bilimleri olarak bilinen beş temel bilim dalını ortaya çıkartmıştır. Bunlar; biyoloji,

(metalik madenler, endüstriyel ham-

fizik, kimya, jeoloji ve matematiktir.

maddeler) ve mühendislik jeolojisi

Jeoloji mühendisliği, mühendislik ve çevre sorunlarının çözümünde yerbilimleri ilke-

uygulamaları yapan inşaat firmaları
bünyesinde, yeraltı suyu, jeotermal

lerinin kullanıldığı disiplinler arası bir mühendisliktir. Bu mühendislik, inşaat, maden

kaynak veya termal su arması ve

ve çevre mühendisliğindeki problemlerin çözümlenmesinde kullanılır. Jeoloji mü-

üretimi yapan firmalar ile parsel

hendisleri bu nedenle jeofizik, maden ve inşaat mühendisleri ile yakın bir işbirliği

büyüklüğündeki

içinde çalışırlar.

etüdü yapan ve/veya kent ve bölge

alanlarda

zemin

planlaması alanında çalışan bürolarYeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı daha ekonomik ve bilinçli kullanılması ülke ekono-

da yaygın olarak istihdam edilmekte-

mimiz için bir zorunluluktur. Ayrıca, hızlı bir kentleşme sürecinde olan ülkemiz için

dir.

sağlıklı imar projelerinin üretilmesinde Jeoloji Mühendislerinin görüşleri büyük önem
taşımaktadır. Tüm bu faaliyetler jeoloji bilimi rehberliğinde ve mühendislik prensipleri çerçevesinde yürütülür.
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Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Jeoloji Mühendisliğinin ilgi alanı
yeryuvarı özellikle yeryuvarının
yüzeyden 40 km derinliğe kadar
olan ve yerkabuğu olarak tanımlanan bölümüdür. Bu nedenle
Jeoloji Mühendislerinin çalışma
alanları yerkabuğuna yapılan her
türlü teknik girişim ile yerkabuğundan elde edilen yeraltı suyu,
metalik maden, endüstriyel hammadde, katı (kömür), sıvı (petrolsıcak su) ve gaz (doğalgaz)
enerji kaynaklarının araştırılması
bulunması ve çıkarılması konularını içerir. Ayrıca yerkabuğunun
kendi iç ve dış dinamik yapısı
Baraj, tünel, köprü, viyadük, her türlü büyüklükteki bina türü yapı-

denetiminde

lar ile otoyol, karayolu, demiryolu, tüp geçit, kanal boru hattı gibi

heyelan kaya düşmesi türü doğal

teknik girişimlerin yer kabuğuna etkisi ve bu girişimle oluşan do-

olayların oluşumunu araştırır.

ğal risklerin belirlenmesi de jeoloji mühendislerinin çalışma alanlarıdır. Her türlü atığın (evsel, endüstriyel, tıbbi, radyoaktif, kimyasal vb) yerkabuğunda ekolojik dengeye veya çevreye (toprağa,
yeraltı ve yüzey suyuna, atmosfere) zarar vermeden depolanmasının projelendirilmesi ve planlaması jeoloji mühendisinin ilgi
alanıdır. Bu nedenle jeoloji mühendisi yapıların yerleşimi ve planlanmasında jeoloji, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik veri ve bulguları belirlemeye dönük çalışmalar üretir.

gelişen

deprem,

PROJE ADI

DESTEKLEYEN KURULUŞ,
BÜTÇE (TL)

Edremit Grabenini Oluşturan Fayların Kinematiği ve Batı Anadolu Gerilmeli Sistemi İçindeki
Yeri

TÜBİTAK, 141.848

Van İli ve Çevresindeki Aktif Fayların Geometrisinin, Deformasyon Biçimi ve Kaynağı Belirlenerek, Bölgenin Sismotektonik Modelinin
Oluşturulması

TÜBİTAK, 30.000

Artvin İli Polimetalik Maden Sahaları Örneğinde Asit Maden Drenajı Oluşumunu ve Çevresel Etkilerini Kontrol Eden Jeokimyasal Prosesler

TÜBİTAK, 323.814

Kocaeli-Adapazarı Koridorunun Neotektonik
İncelelmesi

KOÜ, BAP, 20.000

Fıstıklı(Armutlu) Granitoyidinin İçerdiği Mafik
Magmafik Anklavların (MME) Jeokimyasal ve
Petrolojik Özellikleri: Granitik Magma Oluşumunda Manto ve Kabuk Kökenli Ergiyiklerin
Göreceli Katkıları

KOÜ, BAP, 8.960

İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Zonu İçinde,
Çamlıbel (Tokat) ve Kızıldağ (Sivas) Çevresinde Yüzeyleyen Ofiyolitik ve Metamorfik Toplulukların Petrojenezi

TÜBİTAK, 289.359

Supra-subduction zon (SSZ) tipi çok fazlı ergime sistemlerinde Li ve B izotop
fraksiyonasyonu ve akışkan etkileşimli iz element davranışlarının modellenmesi: Torid
kuşağı ofiyolit komplekslerinden örnekler ve
manto primer fazlarının LA-ICP-MS incelemesi

KOÜ, BAP, 23.734

Aydın İli Söke İlçesi Civarında Yüzeylenen
Hisartepe Volkaniklerinin Fiziksel, Mekanik,
Mineralojik Özellikleri Arasındaki İlişkinin
Belierlenmesi

KOÜ, BAP, 22.660
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2014-2015 YILI YÜRÜTÜLEN BAZI ARAŞTIRMA PROJELERİ

