
 

DERS TANIMLAMA FORMU 

Dersin Kodu ve Adı BEBS5121 -  Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri 

Dersin Yarıyılı Güz ve Bahar 

Dersin Katalog Tanımı (İçeriği) 
CBS sistemlerinin temelleri, veritabanı, CBS sistemleri ve uygumaları, 

fonksiyonları 

Temel Ders Kitabı 

Yomralıoğlu, T., 2000, Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve 

Uygulamalar, Trabzon. 

Burrough, P.A., 1986, Principles of Geographical Information Systems for 

Land Resources Assessment, Oxford University Press, Oxford. 

Yardımcı Ders Kitapları 

Grimshaw, D.J., 1994, Bringing Geographical Information Systems into 

Business, Longman, London. 

Jones, C.B., 1997, Geographical Information Systems and Computer 

Cartography, Longman, London. 

Longley, P.A., Goodchild, M., Maguire, D. and Rhind, D.W., 1999, 

Geographical Information Systems: Principles and Applications, John 

Wiley & Sons, New York. 

Dersin Kredisi (AKTS) 6 

Dersin Önkoşulları 

(Ders devam zorunlulukları, bu maddede 

belirtilmelidir.) 

- 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin Öğretim Dili Türkçe 

Dersin Amacı ve Hedefi 

Bu dersin amacı konumsal ve konumsal olmayan bilgi sistemleri hakkında 

bilgi vermek, CBS'nin kullanım alanlarını öğretmek, Veritabanları ve 

veritabanı yönetim sistemleri hakkında detaylı bilgi vermek, CBS'nin temel 

fonksiyonlarını öğreterek öğrencileri uygulama yapabilecek noktaya 

getirmektir. 

Dersin Öğrenim Çıktıları 

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar: 

Konumsal ve konumsal olmayan bilgi sistemlerini birbirinden ayırır. 

Bir CBS problemini özelliklerine göre tanımlayarak temel yazılımlar ile 

çözebilir. 

Veritabanlarının temel özelliklerini açıklayabilir ve ilişkisel 

veritabanlarıyla uygulamalar geliştirebilir 

Dersin Veriliş Biçimi  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. 

Dersin Haftalık Dağılımı 

1.Hafta: Bilgi sistemlerine genel bakış; bilgi, veri ve sistem kavramları; 

bilgi sistemlerinin sınıflandırılması 

2.Hafta: Konumsal olmayan bilgi sistemleri (yönetim bilgi sistemleri, 

karar destek sistemleri vb.); Konumsal bilgi sistemleri (çevresel bilgi 

sistemi, kadastral bilgi sistemi vb.) hakkında detaylı bilgiler 

3.Hafta: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin tanımlanması, CBS’nin 

tarihsel gelişimi ve günlük yaşantımızda CBS’nin kullanımı 

4.Hafta: Coğrafi bilgi sistemleri’nin fonksiyonları, sayısal verilerin 

entegrasyonu, konumsal sorgulama, görüntüleme, konumsal analizler, 

karar-verme analizleri ve model analizleri, CBS’nin bileşenleri (donanım, 

yazılım, vb.). 

5.Hafta: Coğrafi bilgi sistemlerinde veri toplama teknikleri, coğrafi veri 

elementleri, grafik ve grafik olmayan bilgiler, haritalar ve konumsal 

ilişkiler 

6.Hafta: Coğrafi verilerin bilgisayarda gösterimi, coğrafi bilgi 

sistemlerinde veri modelleri, Vektörel veri modelleri (spagetti ve topolojik 

veri yapıları) ve bilgisayarda gösterimi, Raster veri modelleri ve 

bilgisayarda gösterimi, vektör ve raster veri modellerinin karşılaştırılması 

7.Hafta: Veri toplama çeşitleri, mevcut olmayan verileri elde edilmesi 

(yersel ölçmeler, GPS ölçmeleri, uzaktan algılama vb.), mevcut verilerin 

elde edilmesi (haritaların sayısallaştırılması, sayısal veriler, vb.) 



8.Hafta: Ara Sınav 

9.Hafta: CBS’de veri kalitesinin irdelenmesi, CBS’de hata analizleri, 

konum doğruluğu ve hassasiyeti, öznitelik bilgilerinin doğruluğu ve 

hassasiyeti, kavramsal doğruluk, veri kalitesi ve hata kaynakları 

10.Hafta: Coğrafi bilgi sistemlerinde veri yönetimi, veri tabanı kavramları, 

klasik dosyalama sistemi, veri tabanı sistemi ve avantajları, veri 

tabanlarından kaynaklanan hatalar, veri tabanı yönetim sistemi, veri tabanı 

sistemlerinde veri modelleri (Hiyerarşik veri modeli, ağ veri modeli ve 

ilişkisel veri modelleri) , CBS’de veri tabanı tasarımının önemi 

11.Hafta: CBS’de konum analizleri, konumsal sorgulamalar (grafik 

bilgilerden tanımsal bilgilerin sorgulanması, tanımsal bilgilerin 

sorgulanması vb.), konumsal analizler (yakınlık analizi, birleştirme 

analizi, vb.), ağ analizleri (optimum güzergah belirleme, adres tespiti, vb.), 

sayısal yükseklik analizleri (TIN veri modeli, hacim hesabı, kesit çıkarma, 

vb.),grid analizi ve istatistiksel analizler. 

12.Hafta: Coğrafi bilgi sitemi uygulamaları, kent ve altyapı bilgi 

sistemleri, arazi kullanımı ve planlamaya yönelik uygulamalar, çevresel 

uygulamalar, jeolojik uygulamalar, ormancılık ve tarım uygulamaları, 

ticari uygulamalar. 

13.Hafta: Arazi bilgi sistemleri, arazi bilgi sistemlerinin bileşenleri, 

sınıflandırılması  

14.Hafta: Raster tabanlı IDRISI ile Arc GIS yazılımıyla örnek CBS 

uygulamalar. Vektör tabanlı CBS uygulama örnekleri.Genel 

Değerlendirme. 

Öğretim Faaliyetleri 

(Burada belirtilen faaliyetler için harcanan zaman 

krediyi belirleyecektir. Dikkatli doldurulması 

gerekmektedir.) 

Haftalık teorik ders saati:3 

Okuma Faaliyetleri:2 

İnternetten tarama, kütüphane çalışması:2 

Rapor hazırlama: 4 

Ara sınav ve ara sınava hazırlık:12 

 Final sınavı ve final sınavına hazırlık: 24 

 

Değerlendirme Ölçütleri 

 Sayısı Toplam 

Katkısı 

(%) 

Ara sınav 1 35 

Ödev 4 25 

Sunum, Rapor 0 0 

Projeler 0 0 

Pratik 0 0 

Kısa Sınav 

 

0 0 

Dönem İçi Çalışmaların Yıl 

İçi Başarıya Oranı (%) 

 60 

Finalin Başarıya Oranı (%)  40 

Devam Durumu   

  



Dersin İş Yükü 

Etkinlik 

Toplam 

Hafta 

Sayısı 

Süre 

(Haftalık 

Saat) 

Dönem 

Sonu 

Toplam İş 

Yükü 

Haftalık teorik ders saati 14 3 42 

Haftalık uygulamalı ders saati 0 0 0 

Okuma Faaliyetleri 14 2 28 

İnternetten tarama, kütüphane çalışması 14 2 28 

Materyal tasarlama, uygulama 0 0 0 

Rapor hazırlama 4 4 16 

Sunu hazırlama 0 0 0 

Sunum 0 0 0 

Ara sınav ve ara sınava hazırlık 1 12 12 

Final sınavı ve final sınavına hazırlık 1 24 24 

Toplam iş yükü 0 0 0 

Toplam iş yükü/ 25 
  

150 

Dersin AKTS Kredisi 
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Ders Çıktıları ile Program Çıktıları Arasındaki 

Katkı Düzeyi 

No Program Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Lisans düzeyi yeterliliklerine bağlı olarak 

Bilişim Sistemleri alanındaki bilgilerini 

uzmanlık düzeyinde geliştirir ve 

derinleştirir. 

      X  

2 
Bilişim Sistemleri ile ilişkili disiplinler 

arasındaki etkileşimi kavrar. 
   X     

3 

Bilişim Sistemlerinde edindiği uzmanlık 

düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgileri kullanır. 

     X   

4 

Bilişim Sistemlerinde edinmiş olduğu 

bilgileri ilgili disiplinlerden gelen 

bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve 

yeni bilgiler oluşturur. 

   X    

5 

Bilişim Sistemlerindeki sorunları bilimsel 

araştırma yöntemlerini kullanarak 

çözümler. 

    X   

6 

Bilişim Sistemleri ile ilgili uzmanlık 

gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütür. 

    X   

7 

Bilişim Sistemlerindeki uygulamalarda 

karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni 

yaklaşımlar geliştirir. 

       X   

8 

Bilişim Sistemlerindeki uygulamalarda 

karşılaşacağı karmaşık problemlerde 

sorumluluk alır ve çözüm üretir. 

    X   

9 

Bilişim Sistemleri ile ilgili sorunların 

çözümlenmesini gerektiren ortamlarda 

inisiyatif alır. 

    X   

10 

Bilişim Sistemleri ile ilgili bilgileri 

eleştirel bir gözle değerlendirir ve 

öğrenmeyi yönlendirir. 

  X   

11 

Bilişim Sistemlerindeki gelişmeleri ve 

kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve 

görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir. 

 X    

12 

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri 

yönlendiren değerler bütününü eleştirel 

bir yaklaşımla geliştirebilir ve 

 X    



 

gerektiğinde dönüştürebilir. 

13 

Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı 

iletişim kurar (Avrupa Dil Pörtföyü B2 

düzeyi). 

X     

14 
Bilişim Sistemlerinin gerektirdiği 

düzeyde bilgisayar yazılımlarını kullanır. 
  X   

15 

Bilişim Sistemlerinin gerektirdiği 

düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini 

ileri düzeyde kullanır. 

   X  

16 

Bilişim Sistemleri ile ilgili verileri toplar, 

yorumlar, sonuçlandırır, etik değerleri 

gözeterek uygular ve paylaşır. 

 X    

17 

Bilişim Sistemleri ile ilgili konularda 

farklı bakış açıları geliştirir, politikalar 

belirler, planlamalar yapar ve ulaştığı 

sonuçları kalite çerçevesinde 

değerlendirir. 

 X    

18 

Bilişim Sistemlerinde kazandığı bilgileri 

içselleştirir, beceriye dönüştürür ve 

disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 

     X 

 

Dersi Verecek Öğretim Eleman(lar)ı ve İletişim 

Bilgileri 

1. Öğretim Elemanlarının Adı-Soyadı: Bilişim Sistemleri ABD 

E-posta adresi: be@gazi.edu.tr  
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