İnsanoğlu, göremediği yerin altında ne olduğunu ve yer hareketlerinin nasıl ortaya çıktığını her zaman merak etmiştir. Yeraltı ve
yerüstü kaynakları insanlık tarihi boyunca toplumların yerleşim
alanlarının seçiminde önemli rol oynamıştır. Yeraltının karmaşık
yapısı yalnızca yeryüzü gözlemleriyle, sondaj veya hendek
açma gibi yöntemlerle doğrudan saptanamaz.
Jeofizik yöntemlerle, yer içinde oluşan doğal sinyaller veya yer
içine gönderilen yapay sinyallere karşı yerin verdiği tepkiler
ölçülerek, yer altının karmaşık yapısı fiziksel özelliklerine göre
görüntülenebilmektedir.
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Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi, A Blok 1. Kat
Umuttepe Yerleşkesi
41380 / KOCAELİ
Web: jeofizik .kocaeli.edu.tr
Eposta: jeofizik @ kocaeli.edu.tr
Twitter: kocaelijeofizik
Jeofizik Mühendisliği bölümü, Kocaeli Üniversitesi'nin en eski
bölümlerinden biri olarak, 1979 yılında Kocaeli Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi (DMMA), Temel Bilimler Fakültesi içerisinde kurulmuştur. 1982 yılında Kocaeli Mühendislik Fakültesi
bünyesinde Yıldız Teknik Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
1992 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi içerisinde öğretim,
. araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini sürdürmektedir. Jeofizik Mühendisliği lisans programında 4 yıllık örgün öğretim
verilmektedir. Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, öğrenciler
isteğe bağlı olarak bir yıl boyunca İngilizce hazırlık öğretimi
almaktadırlar.
Öğrenciler, üniversitemizin Matematik, Fizik, İnşaat Müh., Çevre
Müh., Jeoloji Müh. ve Harita Müh. bölümlerinde Çift Anadal
Programlarına (ÇAP) kayıt yaptırabilmektedirler. Ayrıca yurt içi ve
yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerle öğrenci değişim programlarına (FARABİ ve ERASMUS) katılabilmektedirler.

Facebook: kou.jeofizik.7
Tel: +90 262 303 3102
Faks: +90 262 303 3101

Jeofizik Mühendisliği Lisansüstü programı, Fen Bilimleri
Enstitüsünün Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalında
Yüksek Lisans ve Doktora programları ile yürütülmektedir. Her iki programa, Güz ve Bahar yarıyıllarında öğrenci
kabul edilebilmektedir. Öğretim dili Türkçedir. Programların genel amacı yer bilimlerinde yeni yöntem ve
teknolojileri izleyen ve bilgileri başarıyla uygulayan
nitelikli mühendisler yetiştirmektir.

Yeraltı kaynakları bakımından zengin olan ülkemizde Jeofizik

Lisansüstü öğrencilerin bölümde yapılan bilimsel projelere katılımları sağlanarak, genç bilim insanı olarak
yetişmelerine olanak sağlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler,
lisansüstü öğrenci değişim programları kapsamında,
jeofizik alanında yurt içi ve yurt dışında önde gelen
üniversite ve araştırma kurumları içerisinde çalışmalar
yürütmektedirler.

yanı sıra aktif deprem kuşağında yer alan ülkemiz yerbilimleri

Mühendisleri arama projelerinde vazgeçilmez rol oynarlar.

Ekonomik ve bilimsel değeri yüksek olan yeraltındaki gizli
yapıların (petrol, doğalgaz, madenler, jeotermal kaynaklar,
arkeolojik kalıntılar, faylar, vs.) aranması ancak Jeofizik
yöntemlerle

gerçekleştirilebilmektedir.

Bu

açıdan

Jeofizik

Mühendisliği yer bilimlerine çok önemli katkılar sağlar. Bunun
için doğal bir laboratuar konumundadır. Tüm deprem çözümleri
Jeofizik Mühendisleri tarafından başarıyla yapılabilmektedir.

Böylece güncel bilgiler yerinde öğrenilerek, ülkemizin
yerbilimleri alanında gelişmesine katkılar sağlanmakta ve
yeni işbirliklerin yolu açılarak Uluslararası projelerde
ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Profesör

3

Bölüm öğretim elemanlarınca kurumsal, TUBİTAK, DPT ve çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluş

Doçent

6

destekleri ile araştırma ve mühendislik projeleri yürütülmektedir. Projelerin yürütülmesinde YUBAM

Doktor Öğretim Üyesi

3

bünyesindeki deprem istasyon verilerinin yanı sıra, yer içinin görüntülenmesinde kullanılan Proton

Araştırma Görevlisi

6

Öğretim Görevlisi
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Presesyon manyetometresi, doğal gerilim (SP), çok elektrodlu elektrik özdirenç, sismik, mikrotremor ve yer radarı (GPR) cihazları ve ekipmanları kullanılmaktadır.

