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Dersin Adı Course Name 

Elektrik Prospeksiyon Electrical Prospecting 

Kodu 
(Code) 

Yarıyılı 
(Semester) 

Kredisi 
(Local 

Credits) 

AKTS 

Kredisi 
(ECTS 

Credits) 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta 

(Course Implementation, Hours/Week) 

Ders 

(Theoretical) 

Uygulama 

(Tutorial) 

Laboratuvar 

(Laboratory) 

JEF 321 5 3 6 2 2 - 

Bölüm/Program 
(Department/Program) 

Jeofizik Mühendisliği Bölümü 

Department of Geophysical Engineering 

Dersin Türü 
(Course Type) 

Zorunlu  

(Compulsory) 
Dersin Dili 
(Course Language) 

Türkçe 

(Turkish) 

Dersin Önkoşulları 
(Course Prerequisites) 

FIZ 101 MIN DD veya/or FIZ 101E MIN DD ve/and 

FIZ 102 MIN DD veya/or FIZ 102E MIN DD ve/and 

MAT 104 MIN DD veya/or MAT 104E MIN DD 

Dersin mesleki 

bileşene katkısı, % 
(Course Category  

by Content, %) 

Temel Bilim 

(Basic Sciences) 
Temel Mühendislik 

(Engineering Science) 
Mühendislik Tasarım 

(Engineering Design) 

İnsan ve Toplum 

Bilim 

(General Education) 

  100  

Dersin İçeriği 
(Course Description) 

Elektrik direnç ve özdirenç kavramları, minerallerin ve kayaçların elektriksel özellikleri, tektonik ve jeolojik yapı ile 

elektriksel iletkenlik arasındaki ilişki, Maxwell denklemleri ve Durağan alanlar için Maxwell denklemlerinin çözümü, 

elektrik potansiyel ve akım yoğunluğu kavramı, homojen ve tabakalı ortamlar için potansiyel kavramı,  Dar Zarrouk 

parametreleri ve anizotropi kavramı,elektrik özdirenç yöntemi, görünür özdirenç kavramı, tabakalı ortamlar için 

görünür özdirenç kavramı, elektrod dizilimleri, Düşey Elektrik Sondaj yöntemi, bir boyutlu özdirenç eğrileri ve 

yorumlama yöntemleri, elektrik kaydırma ve haritalama ölçüm yöntemleri ve yorumlama, Doğal Polarizasyonun 

kökeni ve mekanizmaları, ölçü teknikleri ve düzeltmeler, kuramsal anomaliler, değerlendirme yöntemleri, Yapay 

polarizasyon yöntemi: Kökeni, zaman ortamı ve Frekans ortamı IP ölçü teknikleri, veri işleme ve değerlendirme 
yöntemleri. Spektral IP yöntemi ve Cole-Cole dispersiyonu ve diğer modelleme teknikleri. 

Electrical resistivity and resistance concept, electrical properities of minerals and rocks, the relationship between 

electrical structure (properities) and tectonical or geological structure of  subsurface, Maxwell Equations and the 

solution of them for static fields,  concepts of electrical potential and current density, The concept of potential for 

homogeneous and stratified media, Dar Zarrouk parameters and anisotropy, electrical resistivity method, apparent 
resistivity,  apparent resistivity in stratified medium, electrode arrays, vertical electrical sounding method, 1D 

resistivity curves and interpretation, electrical profiling and mapping,  Origin and mechanism of the self-potential in 

the ground. Measurement techniques and field arrays. Data corrections, theoretical anomalies of simple shaped 

models. Time and frequency domain Induced Polarization method, origin and interpretations, Spectral IP method, 

Cole-Cole dispersion and other theorical models.  

Dersin Amacı 
(Course Objectives) 

1. Kayaçların elektriksel özelliklerini tanımlama becerisini kazandırmak  

2. Jeolojik birimlerin/yapıların ayırımı için gerekli elektrik yöntemleri kullanabilme becerisini kazandırmak,  

3. Elektrik prospeksiyon yöntemleriyle elde edilen sonuçların görüntülenmesi ve yorumlanması becerisini 
kazandırmak 

1. Gaining the ability to comprehend the electrical properties of rocks  
2. Gaining the ability to use of the electrical methods to distinguish geological units and structures, 

3. Gaining the ability to image and interpretation of the results obtained by electrical prospecting methods.   

Dersin Öğrenme  

Çıktıları  
(Course Learning 

Outcomes) 

 

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;  

I.Kayaçların elektrik özellikleri, anizotropi ve Dar Zarrouk parametrelerini kullanabilme, 

II.Doğal Polarizasyonun kökeni ve mekanizmaları, ölçü teknikleri ve düzeltmeler, kuramsal 

anomaliler, değerlendirme yöntemlerini uygulama   

III.Elektrik özdirenç yöntemi, dizilimler, ölçü teknikleri, grafikleme ve görüntüleme tekniklerini 

kullanabilme 

IV.Yapay Polarizasyon (IP) yöntemi, ölçü tekniği, andıran kesit çizimi, ölçülerdeki bozucu 

etkileri ayırt etme  

V.Özdirenç ve yapay polarizasyon (IP) verilerinin yorumu becerilerini kazanırlar 

Students who successfully complete this course gain the following skills 

I.How to Use the electrical properties of the rocks, anisotropy and Dar Zarrouk parameters  

II.Knowing the origins and mechanisms of self-potential and theoretical anomalies, application 

of measuring techniques, corrections and interpretation methods, 

III.Application of electrical resistivity method, measuring techniques and imaging 

IV.Application of Induced polarization (IP) method, measuring technique, plotting of pseudo-

section, spurious effects  

V.Joint Interpretations of the resistivity and Induced Polarization data 



Ders Kitabı 
(Textbook) 

Çağlar, İ., Jeofizikte Doğal Polarizasyon (SP) Yöntemi, İTÜ Gümüşsuyu Matbaası, İstanbul, 1991. 

Koefoed, O., Geosounding Principles, 1 (Resistivity Sounding Measurements), Elsevier 

Scientific Publishing Company, Amsterdam, 1979 

W.M. Telford, L.P. Geldart, R.E. Sheriff,  1998. Applied Geophysics, Cambridge University 

Press. 

Diğer Kaynaklar 
(Other References) 

Zhdanov, M.S, Keller, G.V. 1994 The Geoelectrical Methods in Geophysical Exploration, 

Methods in Geochemistry and Geophysics, 31. Elsevier.  

Misac, N. Nabighian, 1987. Electromagnetic Methods in Applied Geophysics Volume,1 Theory, 

Society of Exploration Geophysics. 

H.Robert Burger, Anne F. Sheehan and Craig H. Jones, 2006. Introduction of Applied 

Geophysics. W.W Norton Company.  

J.C d’Arnaud Gerkens 1989. Foundation of Exploration Geophysics, Methods in Geochemistry 

and Geophysics, 25. Elsevier.  

Mark E. Everett, 2013. Near Surface Applied Geophysics, Cambridge University Press.  

W.M. Telford, L.P. Geldart, R.E. Sheriff,  1998. Applied Geophysics, Cambridge University 

Press. 

J.S. Sumner Principle of Induced Polarisation for Geophysical Exploration, 1976 Elsevier  

Ödevler ve Projeler 
(Homework & Projects 

• Dar Zarrouk parametreleri ve anizotropi modellemesi 

• Yere verilen akımın dağılımının elde edilmesi 

• Bir sahaya ait çok sayıda düşey elektrik sondaj eğrilerinin değerlendirilmesi, işlenmesi ve 

yorumu 

• Bir fay durumunda oluşacak olan akım ve potansiyel değerlerinin kaydırma yöntemi için 

hesaplanması   

• Doğal polarizasyon (SP) anomalisinin yardımcı eğriler ile değerlendirilmesi 

• Bir maden sahasında alınan Yapay polarizasyon (IP)  verilerinin düzeltilmesi ve 

değerlendirilmesi 

• Modelling of Dar Zarrouk parameters and anisotropy 

• Imaging of current and equipotential lines over an half-space  

• Evaluation and processing of many resistivity data taken over a field 

• Calculating of current and potential values for a fault structure in electrical profiling method 

• Interpretation of the self-potential (SP) data using master curves 

• Evaluation and corrections of Induced Polarization (IP) data taken over a mineralization 

zone 

Laboratuvar 

Uygulamaları 
(Laboratory Work) 

- 

- 

Bilgisayar Kullanımı 
(Computer Use) 

MS Word, Golden Software Inc. GRAPHER, Golden Software Inc. Matlab, Piton 

Use of the MS Word, Golden Software Inc. GRAPHER Matlab and Phyton 

Diğer Uygulamalar 
(Other Activities) 

 

 

Başarı Değerlendirme 

Sistemi  
(Assessment Criteria) 

 

Faaliyetler 

(Activities) 

Adedi 

(Quantity) 

Değerlendirmedeki 

Katkısı, % 

(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 

(Midterm Exams) 
1 35 

Kısa Sınavlar 

(Quizzes) 
- - 

Ödevler 

(Homework) 
9 25 

Projeler 

(Projects) 
- - 

Dönem Ödevi/Projesi 

(Term Paper/Project) 
- - 

Laboratuvar Uygulaması 

(Laboratory Work) 
- - 

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 
- - 

Final Sınavı 

(Final Exam) 
1 40 



DERS PLANI 
 

Hafta Konular 
Dersin 

Çıktıları 

1 Kayaç ve minerallerde elektriksel akım iletim türleri I 

2 
Kayaçların elektriksel iletkenliğinde kayaç ve mineral bileşiminin etkisi (Kil,kömür,metalik 

mineraller) 
I 

3 Kayaç serilerinde özdirenç değişimi ve Dar Zarrouk Parametreleri I 

4 Maxwell Denklemleri ve Elektrik özdirenç yöntemi elektrod dizilimleri ve bağıntıları I, II, III 

5 Çok tabakalı ortamlar için elektrik özdirenç bağıntılarının geliştirilmesi III 

6 Elektrik sondaj tekniği ve eğri değerlendirme (düz ve ters çözümler) III 

7 Elektrik kaydırma, haritalama, veri değerlendirmeler III 

8 Yapay Polarizasyon (IP) yöntemi, esası ve kökeni IV 

9 IP ölçü teknikleri, parametreleri, bozucu etkiler IV, V 

10 
IP arazi ölçümlerinin sistematik olarak yapılması, dipol dizilimin kullanımı, andıran kesit 

geliştirme 
IV, V 

11 IP veri değerlendirme, çizim ve yorum teknikleri. Doğal Polarizasyon (SP) yöntemi kökeni I, IV, V 

12 
Doğal Polarizasyon (SP) yöntemi (tanım ve kaynak türleri) ölçü teknikleri, veri düzeltme 

işlemleri 
I, II 

13 Basit modellerin SP anomali tipleri II 

14 SP anomalilerinin yorum teknikleri ve gerçek verilere uygulanmaları I, II 

 

COURSE PLAN 
 

Weeks Topics 
Course 

Outcomes 

1 Electrical conductivity of roks and minerals I 

2 
The effect of mineral contents on the electrical conductivity of the rocks (clay, coal, metallic 

minerals) 
I 

3 Electrical resistivity changes on the rock series and Dar Zarrouk parameters  I 

4 Electrical resistivity method, electrode arrays and equations I, II, III 

5 Derivations of electrical resistivity equations for multilayered earth model III 

6 
Electrical resistivity sounding method and sounding curve interpretation (Forard and inverse 

solutions) 
III 

7 Electrical profiling, mapping and data interpretation III 

8 Induced Polarization (IP) method, principles and origines IV 

9 IP measurement techniques, parameters and Spurious effects on IP data  IV, V 

10 
The systematic measurement of IP data, use of dipole-dipole array, development of pseudo-

sections 
IV, V 

11 
The evaluation of IP data, to construction of IP pseudo-section, interpretation of IP data, 

Origin of SP 
I, IV, V 

12 Self-Potential (SP) method (origins and constitution mechanisms), measuring techniques  I, II 

13 SP anomalies of simple geometric models II 

14 Interpretation techniques of actual SP anomalies  I, II 



Dersin Öğrenci Çıktıları ile olan İlişkisi 
(2020-2021 Engineering Accreditation Criteria-3) 

 
Öğrenci Çıktıları 

Katkı Seviyesi 

1 2 3 

1 
Mühendislik, bilim ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik 

problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
  X 

2 

Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlerin yanı sıra halk sağlığı, 

güvenliği ve refahı göz önünde bulundurularak belirtilen ihtiyaçları karşılayan 

çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi 
 X  

3 Belirli bir izleyici grubu ile etkili iletişim kurma yeteneği    

4 

Mühendislik uygulamalarında etik ve mesleki sorumlulukları tanıma ve 

mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal 

bağlamlardaki etkisini göz önünde bulundurması gereken bilinçli kararları verme 

becerisi 

X   

5 

Takım üyeleri ile birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam 

yaratan, hedefler belirleyen, işleri planlayan ve amaçları karşılayan bir takımda 

etkili bir şekilde çalışabilme becerisi 
   

6 
Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve 

sonuç çıkarmak için mühendislik kararlarını kullanma becerisi 
  X 

7 
Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgi edinme ve 

uygulama becerisi 
   

1: Az Katkı, 2. Kısmen Katkı, 3. Tam Katkı 

 

 

 

Relationship of the Course to the Student Outcomes 
(2020-2021 Engineering Accreditation Criteria-3) 

 
Student Outcomes 

Level of 

Contribution 

1 2 3 

1 
An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by 

applying principles of engineering, science, and mathematics  
  X 

2 

An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified 

needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, 

cultural, social, environmental, and economic factors  
 X  

3 An ability to communicate effectively with a range of audiences     

4 

An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering 

situations and make informed judgments, which must consider the impact of 

engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts 
X   

5 

An ability to function effectively on a team whose members together provide 

leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan 

tasks, and meet objectives 
   

6 
An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and 

interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions 
  X 

7 
An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate 

learning strategies 
   

1: Little Contribution, 2. Partial Contribution, 3. Full Contribution 

 

 

Hazırlayan 

(Prepared by) 

Assist. Prof. Dr. Ümit Avşar 

Tarih 

(Date) 

26.03.2020 

İmza 

(Signature) 

 

 


