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Dersin Adı Course Name 

Hidrokarbon Jeofiziği Hydrocarbon Geophysics 

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 436E 8 2 4 2 - - 

Bölüm/Program 
(Department/Program) 

Jeofizik Mühendisliği Bölümü 

Department of Geophysical Engineering 

Dersin Türü 
(Course Type) 

Seçmeli 

(Selective) 
Dersin Dili 
(Course Language) 

İngilizce 

(English) 

Dersin Önkoşulları 
(Course Prerequisites) 

JEF 222 MIN DD veya/or JEF 222E 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) 

Hidrokarbonların tanımı, geçmişten günümüze hidrokarbon aramaları, hidrokarbonların oluşumu, hidrokarbon 

aramalarında pasif jeofizik yöntemler (Gravite, manyetik ve EM yöntemler, teori ve kurallar), aktif jeofizik yöntemler 

(sismik yöntemler, teori ve kurallar), AVO analizine giriş, hidrokarbon içeren yapısal kapanların sismik modellemesi, 

gaz hidratlar ve gaz hidratların aranması, hidratların ekonomik ve çevresel etkileri, arama yöntemleri ile ilgili 

uygulamalar, öğrenci makale sunumları (hidrokarbonların pasif ve aktif jeofizik yöntemlerle aranması). 

Description of Hydrocarbons, A brief history of hydrocarbon exploration, formation of hydrocarbons, passive 
geophysical methods for hydrocarbon explorations (Gravity, Magnetic and EM methods), Active geophysical methods 

(Seismic methods), Introduction to seismic amplitudeversus-offset (AVO) Analysis, Seismic modeling of 

hydrocarbon bearing structural traps, Gas Hydrates and exploration of gas hydrates, their economic and enviromental 

importance, applications related search methods, student presentations (exploration of hydrocarbons with pasive and 

active geophysical methods). 

Dersin Amacı 
(Course Objectives) 

1. Hidrokarbonlar hakkında temel bilgilere sahip olma, ana türleri (kömür, petrol, doğal gaz, gaz hidratlar), kökenleri, 
oluşumları, rezervleri vb. 

2. Jeofizikte hidrokarbon arama yöntemlerini öğrenmek; pasif (gravite, manyetik ve EM) ve aktif (sismik yöntemler) 

yöntemler ve bu yöntemlerin teori ve uygulamaları. 

3. Hidrokarbon aramalarında yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarını tartışmak, yöntemleri birbiri ile kıyaslamak. 

4. Yeni bir enerji kaynağı olan gaz hidratlar hakkında bilgi edinme, gaz hidratların enerji açısından önemi ve çevresel 

etkileri ve gaz hidrat arama ve üretim yöntemleri. 

5. Hidrokarbon jeofiziği konularında öğrencilerin bilgilerini pekiştirme amaçlı makale sunumlarının 
gerçekleştirilmesi. 

1. To have basic knowledge about hydrocarbons , their main types (coal, oil, natural gas, gas hydrates), origins,   

occurrences, reserves etc.   

2. To learn hydrocarbon exploration methods in Geophysics; Passive (Gravity, magnetic and EM) and active methods 

(seismic methods) theory and practices. 

3. Discussion of the advantages and disadvantages of active and passive methods, correlation with each other. 
4. To have knowledge about a new energy source, gas hydrates, their energy and environmental importance and 

methods to exploration and production. 

5. To improve student knowledge with paper presentations about hydrocarbon geophysics. 

Dersin Öğrenme  

Çıktıları  
(Course Learning 

Outcomes) 

 

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konu başlıkları hakkında bilgiye sahip olacaklardır: 

I.Hidrokarbon türleri (Fosil yakıtlar), bu türlerin orijini ve oluşumu, hidrokarbonların tüketiminin çevresel ve iklimsel etkileri 

açısından öneml. 

II.Hidrokarbon kapan türleri, hidrokarbonların geçmişten günümüze aranması. 

III.Hidrokarbon aramalarında Pasif jeofizik yöntemler (Gravite ve manyetik yöntemler). 

IV.Hidrokarbon aramalarında Pasif jeofizik yöntemler (EM yöntemler). 

V.Hidrokarbon aramalarında Aktif jeofizik yöntemler (Sismik yöntemler). 

VI.İleri sismik araştırmalar, AVO analizleri. 

VII.Yeni bir enerji kaynağı, gaz hidratlar ve jeofizik yöntemler ile aranması. 

VIII.Hidrokarbonlar için jeofizik arama yöntemlerinin birbiri ile kıyaslanması, avantaj ve dezavantajların tartışılması. 

Students who pass the course will have knowledge about topics given below: 

I.Hydrocarbon types (Fossil Fuels), their origin and occurrence,  the consumption of hydrocarbons and and their environmental 

and climatic effects. 

II.Hydrocarbon trap types. Exploration of hydrocarbons form past to present. 

III.Passive Geophysical methods for hydrocarbon explorations Gravity, Magnetic methods). 

IV.Passive Geophysical methods for hydrocarbon explorations ( EM methods). 

V.Active Geophysical methods for hydrocarbon explorations (Seismic methods). 

VI.Advanced seismic methods, AVO analysis. 

VII.A new energy source, gas hydrates and their exploration. 

VIII.Comparing the hydrocarbon exploration methods with each other, discussing advantaegs and disadvantages. 

  



Ders Kitabı 
(Textbook) 

Uygulamalı jeofizik konusunda temel niteliğinde jeofizik kitaplar, ders notları. 

(Introductory level applied geophysics books, hand-outs) 

Diğer Kaynaklar 
(Other References) 

Ergin, K., 1985. Uygulamalı Jeofizik, İTÜ Matbası, Maçka. 

Lowrie, W., 1997. Fundamentals of Geophysics, Cambridge University Press. 

Judd, A. And Hovland, M., 2007. Seabed fluid flow, the impact on geology, 

biology and the marine environment, Cambridge University Press. 

Ödevler ve Projeler 
(Homework & Projects 

Öğrencilere dersi daha iyi anlamaları amacı ile bazı derslerde problemler 

çözdürülecek bunların bir kısmı bir hafta sonra toplanacaktır.  

Exercises will be solved in some lectures to improve students knowledge and 

some of them are to be handed in a week after they are assigned.  

Laboratuvar 

Uygulamaları 
(Laboratory Work) 

- 

- 

Bilgisayar Kullanımı 
(Computer Use) 

Ders uygulamalarında surfer, grapher, power point kullanımı. 

In lecture exercises, surfer, grapher, power point can be used. 

Diğer Uygulamalar 
(Other Activities) 

Öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek adına bir adet dönem makalesi öğrenciler 

tarafından derste sunulacaktır. 

To improve student knowledge,one term papers will be presented by students. 

Başarı Değerlendirme 

Sistemi  
(Assessment Criteria) 

 

Faaliyetler 

(Activities) 

Adedi 

(Quantity) 

Değerlendirmedeki 

Katkısı, % 

(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 

(Midterm Exams) 
1 30 

Kısa Sınavlar 

(Quizzes) 
- - 

Ödevler 

(Homework) 
4 20 

Projeler 

(Projects) 
- - 

Dönem Ödevi/Projesi 

(Term Paper/Project) 
- - 

Laboratuvar Uygulaması 

(Laboratory Work) 
- - 

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 
1 10 

Final Sınavı 

(Final Exam) 
1 40 



DERS PLANI 
 

Hafta Konular 
Dersin 

Çıktıları 

1 Hidrokarbonların tanımı (fossil yakıtlar), I 

2 Hdirokarbonlar nasıl oluşur? Nerelerle bulunur? I, II 

3 
Hidrokarbon aramalarının kısa bir hikayesi. Bu enerji kaynağı dünyamızı endüstriyel ve 

çevresel olarak nasıl etkilemektedir. 
II 

4 Hidrokarbon aramalarında pasif jeofizik yöntemler (Graviye Yöntemi) Teori ve kurallar III, IV 

5 Hidrokarbon aramalarında pasif jeofizik yöntemler (Manyetik Yöntem) Teori ve kurallar III, IV 

6 
Hidrokarbon aramalarında pasif jeofizik yöntemler (EM yöntemler) Teori ve kurallar – Yıliçi 

Sınavı 
III, VI 

7 
Hidrokarbon aramalarında aktif jeofizik yöntemler (Sismik yöntemler) Teori ve kurallar. 

Öğrenci sunum makalelelerinin verilmesi. 
V 

8 İleri sismik araştırmalar, AVO analizine giriş VI 

9 
Hidrokarbon kapanlarını sismik yöntemlerle modellenmesi (geometrik ve yatay düşey 

çözünürlük) 
V, VI 

10 Hidrokarbon kapanlarının sismik veriler ile yorumlanması V, VI 

11 Hidrokarbon kapanlarının sismik verilerle yorunlanması (devam) V, VI 

12 Yeni bir enerji kaynağı Gaz Hidratlar VII, VIII 

13 Gaz hidratların aranması ve gaz hidratların  ekonomik ve çevresel etkileri VII, VIII 

14 Öğrencilerin sunumları ve tüm dönem konularının genel değerlendirmesi VII, VIII 

 

COURSE PLAN 
 

Weeks Topics 
Course 

Outcomes 

1 Description of Hydrocarbons (Fossil Fuels).  I 

2 How do Hydrocarbons form? Where do we find them? I, II 

3 
A brief history of hydrocarbon exploration. How this energy source is effecting our world 

industrally and environmentally. 
II 

4 
Passive Geophysical methods for hydrocarbon explorations (Gravity method, Theory and 

Principles). 
III, IV 

5 
Passive Geophysical methods for hydrocarbon explorations (Magnetic method, Theory and 

Principles). 
III, IV 

6 
Passive Geophysical methods for hydrocarbon explorations (EM methods, Theory and 

Principles) - Midterm Exam 
III, VI 

7 
Active geophysical methods for hydrocarbon explorations (Seismic methods, Theory and 

Principles). Establishing the student presentations! 
V 

8 Introduction to seismic amplitude-versus-offset (AVO) Analysis. VI 

9 
Seismic modeling of hydrocarbon bearing structural traps (geometrical and resolutional 

aspects). 
V, VI 

10 Seismic Interpretation of hydrocarbon traps. V, VI 

11 Seismic Interpretation of hydrocarbon traps (continue) V, VI 

12 A new energy source, Gas Hydrates. VII, VIII 

13 Exploration of gas hydrates and their economic and enviromental importance. VII, VIII 

14 Student presentations and discussions. VII, VIII 



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  X  

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 

   

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 
 X  

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   X  

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 
   

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 
 X  

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

 

 

Hazırlayan 

(Prepared by) 

Prof. Dr. Neslihan Ocakoğlu 

Gökaşan 

Tarih 

(Date) 

29.03.2022 

İmza 

(Signature) 

 

 


