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Jeofizik Mühendisliği bölümü, Kocaeli Üniversitesi'nin en eski
bölümlerinden biri olarak,

1979 yılında Kocaeli Devlet

Mühendislik Mimarlık Akademisi (DMMA), Temel Bilimler
Fakültesi içerisinde kurulmuş ve 1982 yılında Yıldız Teknik
Üniversitesi-Kocaeli Mühendislik Fakültesi’ne bağlanmıştır.
1992 yılından

öğretim,

bu yana Kocaeli Üniversitesi bünyesinde

araştırma

ve

topluma

hizmet

faaliyetlerini

sürdürmektedir.
Jeofizik Mühendisliği yerkürenin fiziksel alanındaki değişimleri
ölçerek yer içinin bilinmeyenlerini çözmeye çalışan bir bilimdir.
Yeraltı kaynaklarının aranmasında etkin yöntemler kullanarak

ülke kalkınmasında önemli katkılar sağlar. Depremlerin
oluşum süreçlerini inceler ve deprem konusunda temel afet
bilincinin oluşturulmasında rol oynar.
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

yaptırabilmektedirler.
anlaşmalı

Ayrıca

üniversitelerle

Programlarına
yurt

öğrenci

içi

ve

değişim

(ÇAP)
yurt

kayıt

dışındaki

programlarına

(FARABİ ve ERASMUS) katılabilmektedir.

Program Türü

MF4

Öğretim Dili

Türkçe

Öğretim Süresi

4 Yıl

Yüksek Lisans

Var

Doktora

Var

ÇAP

Var

I. Öğretim Öğrenci Sayısı

476

II. Öğretim Öğrenci Sayısı

Yok

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.

3 Profesör, 6 Doçent,
3 Doktor Öğretim Üyesi,

Lisansüstü öğrencilerin bölümde yapılan bilimsel projelere katılımları

6 Araştırma Görevlisi ve

sağlanarak, genç bilim insanı olarak yetişmelerine olanak sağlanmaktadır.

1 Öğretim Görevlisi’nden

Ayrıca öğrenciler, lisansüstü öğrenci değişim programları kapsamında,
jeofizik

oluşmaktadır.

alanında yurt içi ve yurt dışında önde gelen üniversite ve araştırma

kurumları içerisinde çalışmalar yürütmektedirler. Bu kapsamda yapılan
çalışmalardan biri, merkezi İspra, İtalya’da bulunan Avrupa Birliği Ortak

Araştırma Merkezi (EU-JRC), Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Kocaeli
Üniversitesi arasında yapılan ortak işbirliği protokolüdur. Protokol ile ilişkili
olarak, bölümümüz

sorumluluğunda Akdeniz’de Tsunami erken uyarı

sistemlerine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Bölümdeki araştırmalar; jeofizik

mühendisliğinde yıllardır kullanılan
temel yöntemlerin yanı sıra; sürekli
gelişen teknolojinin Jeofizik Mühendisliği’ne sunduğu yeni yöntem ve
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

cihazları laboratuvar ve araştırma

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

merkezlerine ekleyerek; yer fiziği,

sismoloji ve uygulamalı jeofizik
alanlarında yürütülmektedir.
Bölümde yapılan araştırma
etkinlikleri, bilimsel makale
ve bildiri, proje geliştirme,
yüksek lisans ve doktora tez

yürütücülüğü, bilimsel dergi
editörlüğü, hakemlikler ve
danışmanlık gibi alanlardadır.

Kocaeli Üniversitesi

Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi A Blok
Umuttepe Yerleşkesi
41380, KOCAELİ
Tel: +90 262 303 3102
Web: jeofizik.kocaeli.edu.tr/

E-posta: jeofizik @ kocaeli.edu.tr
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Jeofizik Mühendisliği Lisansüstü programı, Fen Bilimleri Enstitüsünün Jeofizik
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Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birisinin üzerinde yer alan ilimiz için “deprem”, öncelikli araştırma konularından birini oluşturmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimler Araştırma Merkezi
(YUBAM), bölümümüz içerisinde faaliyet gösteren bir merkez olarak 2003 yılında kurulmuştur. YUBAM,
yer ve uzay araştırmalarına yönelik olarak Ulusal ve Uluslararası ölçekte çok sayıda bilimsel çalışmanın
yürütüldüğü önemli bir merkez olmuştur.

2005 yılında YUBAM çatısı altında kurulan ve Alman GFZ kurumu ile işbirliği halinde işletilen ARNET
sismik ağı (ARmutluNETwork) ile Armutlu Yarımadası ve çevresindeki mikro-sismik aktivite sürekli
olarak gözlenmektedir. 2005 yılında 5 adet istasyon ile kurulan ve günümüzde 27 adet istasyona sahip
olan ARNET, yerel ölçekte bir üniversite tarafından çalıştırılan ilk ve tek sismik ağ olma özelliğini
taşımaktadır. Bu istasyonlardan gelen deprem verileri YUBAM laboratuvarlarında, öğretim elemanları-

mızın önderliğinde, lisans öğrencilerimiz tarafından değerlendirilmektedir. Bu veriler kullanılarak yapılan
çeşitli bilimsel çalışmalar yine bölümümüz lisans, lisansüstü öğrencileri ile öğretim elemanlarımız
tarafından gerçekleştirilmektedir.
YUBAM, deprem istasyonu kurulumu, veri toplanması ve değerlendirilmesi konusunda öğrencilerimiz için
sismoloji anabilim dalında önemli bir laboratuvar ortamı sağlamaktadır.

ulusal ve uluslararası kuruluş destekleri ile araştırma ve mühendislik projeleri
yürütülmüştür. Projelerin yürütülmesinde deprem istasyonlarının yanısıra, yer
içinin görüntülenmesinde kullanılan uygulamalı jeofizik yöntemlerinin arazi
çalışmalarında Proton Presesyon manyetometresi, doğal gerilim (SP), çok
elektrodlu elektrik özdirenç, sismik, mikrotremor ve yer radarı (GPR) cihazları
ve ekipmanları kullanılmaktadır.

Bölümümüzde,
GFZ-Potsdam

Almanya’da

Christian-Albrechts-Kiel

(GeoForschungsZentrum)

Kurumu,

Üniversitesi

Slovakya’da

ve

Comenius

Üniversitesi-Bratislava ile ERASMUS projesi kapsamındaki ikili anlaşmalarımız
ile öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir. Bu anlaşmalarımız çerçevesinde her
yıl lisans öğrencilerimiz bir yarıyıl, lisansüstü öğrencilerimiz ise iki yarıyıl
süresince bu üniversitelere giderek teorik ve uygulamalı bilgilerini artırabilmektedirler. Bu anlaşmalar sayesinde tüm öğrencilerimiz yurtdışı deneyim kazanma
fırsatı bulabilmektedir. Avrupa Birliği’nce desteklenen bir proje olan “European
Union Intensive Programme, International Course on ArchaeoGeophysics
(INCA)” yaz okulu 2008-2010 yılları arasında, her yıl katılımcı ülkelerden birinde
düzenlenmiştir. Avrupa Birliği tarafından çok başarılı bulunan INCA yaz

okulunun, önümüzdeki yıllarda sürekli olarak yapılması planlanmaktadır. Ayrıca
her yıl yaz döneminde, işbirliği içinde olduğumuz yerli ve yabancı üniversitelerin
çeşitli bölgelerdeki arkeolojik kalıntı sahalarında yapmış oldukları jeofizik
araştırmalara öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz katılabilmektedirler.

2003-2015 yılları arasında bölümümüz öğretim elemanları ve öğrencileri
tarafından beş adet deprem sempozyumu düzenlenmiştir. Deprem olgusunun
tüm yönleriyle tartışıldığı sempozyumlar, kapsadığı disiplinler bakımından
ülkemizde tek olma özelliğini taşımaktadır.
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Bölüm öğretim elemanlarınca bugüne kadar kurumsal, TUBİTAK, DPT ve çeşitli

