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 Elektrik rezistivite yöntemi 2-B görüntüleme ile yer altı yapısının ortaya 
çıkarılması,

 Sismik Kırılma yöntemi ile zemin etüdü ile yer altı modeli oluşturma
 SAU-1 istasyonunda da kayıt edilmiş bir depremin diğer KRDAE 

istasyonlarındaki kayıtlarını da kullanarak yerinin belirlenmesi.

Tasarım Çalışması 
Adı:

Amaç(lar)

Çalışmada  dikkate alınan gerçekci kısıtlar

Yöntem/Ana İş Paketleri

Jeofizik Tasarımı ( Rezistivite/ Sismik Kırılma Yöntemleri ve Sismoloji 
Uygulaması

Ekip
Danışman: Prof.Dr. Murat UTKUCU
Öğrenci: Eda Toprakçı

Takvim : 2014-2015 Güz

Tezin Hazırlandığı Bölüm: Jeofizik Mühendisliği 

 Kampüs içindeki Jeofizik Parkı’nda alınacak iki profil çoklu elektrot elektrik 
rezistivite ölçümünün alınması,

 M1 binası batısındaki ağaçlık alanda yapılacak tek profil 12 kanallı sismik 
kırılma etüdünün yapılması,

 SAU-1 istasyonunun fiziki yapısının incelenmesi ve bu istasyon ve diğer
bazı deprem istasyonlarını kullanılarak bir depremin yerinin belirlenmesi.

 Doğal tehlikelerin anlaşılması,
 Deprem zararlarının azaltılması
 Yeraltının 2-boyutlu jeofizik görüntülenmesi.
 Arazide Jeofizik mühendislik uygulamalarının tüm aşamalarıyla yapılması 
 Mesleki Etik

Web Adresi:  www.jfm.sakarya.edu.tr

Rezistivite arazi profili ve ölçümlerden belirlenen 2-B yeraltı derinlik
kesitleri (altta solda). Alınan ölçümlerden RESDIN3V programı kullanılarak
0.25 m ve 0.9 m derinliklerde yapılara rastlanmıştır.

Sismik kırılma yöntemi uygulamasında ölçülen
dalga ilk-varışları zaman -uzaklık grafiği ve
yapılan düz-ters atışlarla elde edilen ilk zaman
uzaklık grafiklerinden belirlenen yeraltı modeli
(sağdaki şekiller)
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Örnek deprem için SAU-1 ve diğer
istasyonlarda belirlenen S-P
zaman farkları ve bu farklar için
hesaplanan deprem dış merkez
uzaklıkları (soldaki tablo)

http://www.cefmlab.sakarya.edu.tr/
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Jeofizik arama yöntemlerinin en önemlilerinden olan elektrik özdirenç 
yöntemini öğrencilerin kavraması amacıyla
 Jeofizik parkta gömülü olan yapıların üzerinde çalışma

Tasarım Çalışması
Adı:

Amaç

Çalışmada dikkate alınan gerçekci kısıtlar

Yöntem/Ana İş Paketleri

Serdivan Kampüsü (JEOFİZİKPARK) Alanında Jeofizik Yöntemleri 
Uygulamak Amacıyla Gömülü Yapıların Elektrik Özdirenç Yöntemiyle 
Araştırılması

Ekip
Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Can KARAVUL
Öğrenci: Halil İbrahim Ar

Takvim : 2015-2016 Bahar

Tezin Hazırlandığı Bölüm: Jeofizik Mühendisliği 

 Yeri belli olan gömülü su tankı üzerinde profil belirlenecek
 Uygun ölçü dizilimi seçilecek,
 AresGF çoklu elektrot cihazıyla ölçümler gerçekleştirilecek,
 RES2DINV programı kullanılarak ters çözüm algoritmalarıyla 2-B yer 

elektrik kesitleri elde edilecek,

 Ekonomi,
 Çevre Sorunları,
 Üretilebilirlik,
 Tecrübe,
 Öğrenme,

Web Adresi:  www.jfm.sakarya.edu.tr

Yer Bulduru Haritası

Arazi Resimleri

Ölçüm İçin Oluşturulan Karelaj

2-B Yer Elektrik Kesitleri

http://www.cefmlab.sakarya.edu.tr/
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Jeofizik mühendisliği kapsamında jeofizikpark araştırma sahasında öğrencilere 
manyetik çalışmaların uygulamalarının yapılması amacıyla,
 Jeofizik manyetik ölçülerinin alınması,
 Alınan bu ölçülerin değerlendirilerek çalışma sahasında gömülü objelerin 

belirlenmesi ve modellenmesi

Tasarım Çalışması
Adı:

Amaç(lar)

Çalışmada dikkate alınan gerçekci kısıtlar

Yöntem/Ana İş Paketleri

Jeofizikpark Araştırma Sahasında Manyetik Uygulamalar

Ekip
Danışman: Dr.Öğr. Üyesi  Ayhan KESKİNSEZER
Öğrenci: Tuncay  Gökdemir

Takvim : 2016-2017 Bahar

Tezin Hazırlandığı Bölüm: Jeofizik Mühendisliği 

 Sahada ilk aşamada muhtemel yapıları en iyi temsil edecek şekilde belirli 
doğrultularda manyetik profil alınacak,

 Büro ortamında alınan bu kayıtların değerlendirilmesi ile veri-işlem 
çalışmaları yapılacak,

 Abaklar ve çeşitli yazılımlar kullanılarak yeraltındaki yapıların jeolojik 
modellemeleri yapılacaktır.

 Ekonomi,
 Çevreden manyetik ölçülere etki eden dış etkenler,
 Bireysel önlemler,
 Etik

Web Adresi:  www.jfm.sakarya.edu.tr

Arazi Çalışmaları: Ölçülerin  Alınması

Arazi Çalışmaları: Profillerin Tespiti

Manyetik Haritanın Hazırlanması

Arazi Çalışmaları: Manyetometre

Yeraltı  Modeli

http://www.cefmlab.sakarya.edu.tr/
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Jeofizik mühendisliği kapsamında jeofizikpark araştırma sahasında öğrencilere 
sismik çalışmaların uygulamalarının yapılması amacıyla,
 Jeofizik sismik-kırılma ve sismik-MASW ölçülerinin alınması,
 Alınan bu ölçülerin değerlendirilerek çalışma sahasında gömülü objelerin 

belirlenmesi ve modellenmesi

Tasarım Çalışması
Adı:

Amaç(lar)

Çalışmada dikkate alınan gerçekci kısıtlar

Yöntem/Ana İş Paketleri

Jeofizikpark Araştırma Sahasında Sismik Uygulamalar

Ekip
Danışman: Dr.Öğr. Üyesi  Günay  BEYHAN
Öğrenci: Tuncay  Gökdemir

Takvim : 2016-2017 Bahar

Tezin Hazırlandığı Bölüm: Jeofizik Mühendisliği 

 Sahada ilk aşamada muhtemel yapıları en iyi temsil edecek şekilde belirli 
doğrultularda sismik kırılma ve MASW profil alınacak,

 Büro ortamında alınan bu kayıtların değerlendirilmesi ile veri-işlem 
çalışmaları yapılacak,

 Seisimager-Pickwin yazılımı kullanılarak yeraltındaki yapıların jeolojik 
modellemeleri yapılacaktır.

 Ekonomi,
 Çevreden sismik kayıtlara nüfuz eden bozucu titreşimler
 Sismik kaynağın ve Sürdürülebilirlik,
 Atmosferik koşullar
 Etik

Web Adresi:  www.jfm.sakarya.edu.tr

Sismik  Kırılma ve MASW Veri-İşlem 
Çalışması

Arazi Çalışmaları: Sismik Ölçü  AlımıArazi Çalışmaları: Profil  Belirleme

Jeolojik Yapı  Modellemesi

http://www.cefmlab.sakarya.edu.tr/
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Jeofizik Mühendisliğinde farklı disiplinlere ait  uygulama örneklerinin 
yapılması

Tasarım Çalışması
Adı:

Amaç(lar)

Çalışmada dikkate alınan gerçekci kısıtlar

Yöntem/Ana İş Paketleri

Jeofizik Mühendisliği Tasarımı

Ekip
Danışman: Prof. Dr. Gündüz HORASAN
Öğrenci: Fatih  Kırmızıgöz

Takvim : 2014-2015 Güz

Tezin Hazırlandığı Bölüm: Jeofizik Mühendisliği 

 Saha jeolojisi uygulamaları,
 Manyetik yöntem ve uygulaması,
 Elektrik yöntem ve uygulaması,
 Sismik kırılma ve Yansıma yöntemi uygulaması,
 Zayıf ve kuvvetli yer hareketi uygulaması

 Yer tayini,
 Manyetik alandaki değişimler,
 Özdirenç belirleme,
 Petrol, doğal gaz, kömür vb. yatakların tespiti,
 Temel kaya problemleri,
 Kara ve denizde yerkabuğu araştırmaları,
 Deprem dalga  fazlarının  belirlenmesi ve uzaklık hesabı

Web Adresi:  www.jfm.sakarya.edu.tr

Elektrik  özdirenç verileri  düşey kesiti

Proton Presesyon  ManyetometresiEğim yönü ve Eğim açısının  ölçülmesi

Düz ve ters atış  kırılma  grafiği

SAUV istasyonunda  3 bileşenli deprem 
kaydı 

Düz ve ters atıştan elde edilen 
yer altı modeli

http://www.cefmlab.sakarya.edu.tr/

