
Jeoloji, geniş anlamı ile yerkürenin güneş sistemi içindeki duru-

munu, 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 varlı-

ğını anlama merakı günümüzde doğa bilimleri olarak bilinen beş 

temel bilim dalını ortaya çıkartmıştır. Bunlar; biyoloji, fizik, kimya, 

jeoloji ve matematiktir. 

Jeoloji mühendisliği, mühendislik ve çevre sorunlarının çözümün-

de yerbilimleri ilkelerinin kullanıldığı disiplinler arası bir mühendis-

liktir. Bu mühendislik, inşaat, maden ve çevre mühendisliğindeki 

problemlerin çözümlenmesinde kullanılır.  

Jeoloji mühendisleri bu nedenle jeofizik, maden ve inşaat   

mühendisleri ile yakın bir işbirliği içinde çalışırlar. Yeraltı ve 

yerüstü kaynaklarımızı daha ekonomik ve bilinçli kullanılması 

ülke ekonomimiz için bir zorunluluktur. Ayrıca, hızlı bir kentleş-

me sürecinde olan ülkemiz için 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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Bölümümüz bünyesinde yedi adet laboratuvar ( Çevre Hidrokimyası ve Hidrojeoloji, Uygulamalı 

Hidrojeoloji, Analitik Jeokimya, Zemin Mekaniği, Kaya Mekaniği, ICP-MS, Örnek Hazırlama)     

bulunmaktadır. Bölümümüz öğretim elemanları birçok alanda TÜBİTAK ve BAP projeleri         

yürütmektedirler.  

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 (petrol-sıcak su) ve 

gaz (doğalgaz) enerji kaynaklarının araştırılması bulunması ve 

çıkarılması konularını içerir. Ayrıca yerkabuğunun kendi iç ve 

dış dinamik yapısı denetiminde gelişen deprem, heyelan kaya 

düşmesi türü doğal olayların oluşumunu araştırır.  
 

Baraj, tünel, köprü, viyadük, her türlü büyüklükteki bina türü 

yapılar ile otoyol, karayolu, demiryolu, tüp geçit, kanal boru 

hattı gibi teknik girişimlerin yer kabuğuna etkisi ve bu girişimle 

oluşan doğal 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. 

Jeoloji mühendisleri, kamu kurum ve kuruluşları dışında 

madencilik (metalik madenler, endüstriyel hammaddeler) 

ve mühendislik jeolojisi uygulamaları yapan inşaat firmaları 

bünyesinde, yeraltı suyu, jeotermal kaynak veya termal su 

arması ve üretimi yapan firmalar ile parsel büyüklüğündeki 

alanlarda zemin etüdü yapan ve/veya kent ve bölge planla-

ması alanında çalışan bürolarda yaygın olarak istihdam 

edilmektedir. 
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