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Bölüm/Program Dersi
Ders Tanım Bilgileri

Dersin
Adı Coğrafi Bilgi Sistemleri

Dersin
İngilizce
Adı

Geographic Information Systems

Dersin
Kodu Teori/Saat Uygulama/Saat Laboratuar/Saat AKTS

HRT 3 0 0 3 

Dersin
Amacı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin gelişim, kullanım ve uygulamalarının arkasındaki teoriyi
anlatmak. Coğrafik verilerin tanımından başlayarak CBS sisteminin bütün unsurlarını
tasarım ve uygulama açısından anlatmak. CBS kullanımı ve ilişkili bilgi teknolojilerinin
genişleyen kapsamı ile ilgili konuların anlatımı.  

Dersin
Amacı
İngilizce

To explain the theory behind the development, use and application of Geographical
Information Systems. To explain all elements of GIS system in terms of design and
application starting from the definition of geographic data. Explanation of issues related
to the use of GIS and the extending scope of related information technologies.  

Dersin
İçeriği

CBS’nin temel kavramları. Coğrafi veri toplama, yönetimi ve görselleştirme yöntemleri.
Coğrafik veri yapıları ve modelleri. Veritabanı kavramı ve türleri. Konumsal ve öznitelik
veri yönetimi. Bilgi, sistem, sistem mimarisi. CBS ve harita. Coğrafi veritabanı
oluşturma. CBS’de veri analizi kavramı, coğrafik analiz ve sorgulama yöntemleri.
CBS’de sayısal arazi modeli oluşturma ve 3B analiz yöntemleri. CBS’de geometrik ağ
analizi ve dinamik bölümleme. CBS de sunum ve gösterim araçları.Uygulamada CBS.
CBS’nin geleceği.

Dersin
İçeriği
İngilizce

Basic concepts of GIS. Geographic data collection, management and visualization
methods. Geographic data structures and models. Database concept and types. Spatial
and attribute data management. Information, system, system architecture. GIS and map.
Creating a geodatabase. Data analysis concept in GIS, geographic analysis and query
methods. Digital terrain modeling in GIS and 3D analysis methods. Geometric network
analysis and dynamic partitioning in GIS. Presentation and presentation tools in GIS.
GIS in application. The future of GIS.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sıra
No  

1 Coğrafi bilgi sisteminin temel kavramlarını bilir Student know the basic concepts of
geographic information systems

2 Coğrafik veri modelleri ve yapılarını öğrenir Students learn the main geographic data
types and data models

3 Veritabanı kavramı ve türleri, coğrafik veritabanı
oluşturmayı öğrenir

Students learn the database concept and
types, building geodatabase



4 CBS’de sayısal arazi modeli oluşturma ve 3B
analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur

Students acquire some skills on the
creation of digital terrain model and 3D
analysis

5
Coğrafi verilerin tüm formlarının işlenmesini
sağlayan veri toplama, yönetimi ve görselleştirme
yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur

Students have a basic knowledge on
geographic data storage, manipulation
and visualisation methods

Dersin Öğretim Elemanı: Doç.Dr. Ozan ARSLAN

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 3 0 42.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 6 0 6.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 0 6.00

Total (Workload) 82
Total (Workload) / 25 3.28
Dersin AKTS Değeri 3

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin tanımı ve temel
kavramları; sistem, Bilgi Sistemi - Coğrafi Bilgi
Bilimi, konumsal problem çözme tekniği, CBS ve
coğrafya,  

Definition and basic concepts of Geographic Information
Systems (GIS); system, information System - Geographic
Information Science, spatial problem solving technique, GIS and
geography 

2
Coğrafi veri tanımı, Coğrafi veri toplama, yönetimi
ve görselleştirme yöntemleri ,Sistem Analizi-
Geliştirme- Tasarım  

Definition of geographical/ spatial data, spatial data collection,
management and visualization methods, System
Analysis-Development-Design 

3

Coğrafik veri modelleri ve yapıları, temel kavramlar,
konumsal veri ve digital veri ilişkileri, özniteliklerin
yönetimi, dış kaynaklardan veri elde etme ve
yönetimi, coğrafi bilginin bilgisayarda
gösterimi/sunum 

Geographic data models and structures, basic concepts, spatial
data and digital data associations, management of attributes, data
acquisition and management from external sources,
representation / presentation of geographic information on a
computer 

4

Verilerin dijitalleştirilmesi, raster veri üretimi ve
konumsal değişkenlikler , Vektör veri modelinde
mantıksal ilişkilerin sunum yöntemleri, CAD formatı,
DLG,DXF,TIGER,…vb. formatlarından katman
yapısı 

Raster data generation and spatial variability, presentation
methods of logical relations in vector data model, CAD
formations, DLG, DXF, TIGER, ... etc. Layer structure from
formats 

5
Yüksek seviyeden veri türleri, Veritabanı kavramı ve
türleri, veritabanı yönetim sistemleri, DBMS
tablolarında veri yönetimi 

High level data types, database concept and types, database
management systems, data management in DBMS tables 

6

Coğrafi Veri Tabanının (geodatabase) Kurulması,
Veri Tabanı Tasarımı: Detay Katmanlarının ve
Özniteliklerinin Saptanması , sürekli veritabanlarında
çoklu kullanıcı yönetimi, dağıtık CBS, CBServisleri  

Establishment of geodatabase, database design: determination of
detail layers and attributes, multiple user management in
continuous databases, distributed GIS, GIServices 



7

Kartoğrafya ve CBS’de harita tasarım ilkeleri,
Geovisualization, Detay katmanları için referans
sistemi tanımlama, Datum ve projeksiyon kavramı,
CBS de sunum ve gösterim araçları 

Cartography and map design principles in CBS, geovisualization,
definition of reference system for detail layers, datum and
projection concept, presentation and display tools in GIS 

8 Arasınav Midterm 

9
CBS’de dosya formatları, katman yapısı, coverage
(ARC, INFO), shapefile, geodatabase türleri, ilişkisel
veritabanı, nesneye dayalı veri modeli 

File formats in GIS, layer structure, coverage (ARC, INFO),
shapefile, geodatabase types, relational database, object-based
data model 

10
Veri Tabanının Bütünleştirilmesi. Topoloji tanım ve
türleri, topolojik hata türleri, topoloji parametreleri,
versiyonlama  

Database Integration. Definition and types of topology,
topological error types, topology parameters, version 

11

CBS’de coğrafik/konumsal analiz kavramı, örtüşme
ve komşuluk fonksiyonları, konumsal modelleme
araçları, veri analiz ve sorgulama yöntemleri, veri
dönüşümü, tanımlayıcı istatistikler, hipotez testleri 

Geographical / spatial analysis concept in GIS, overlap and
neighborhood functions, spatial modeling tools, data analysis and
query methods, data transformation, descriptive statistics,
hypothesis tests 

12

CBS’de sayısal arazi modeli oluşturma ve 3B analiz
yöntemleri, TIN üretimi, (Delaunay,
Thissen,…üçgenleme modelleri), arazi analizleri,
enterpolasyon ve raster yüzey oluşturma (kriging) 

Digital terrain modeling and 3D analysis methods in GIS, TIN
production, (Delaunay, Thissen, ... triangulation models), terrain
analysis, interpolation and raster surface creation (kriging) 

13
CBS’de geometrik ağ (network) analizi ve dinamik
bölümleme. Ağ veritabanı oluşturma, analiz ve
uygulamalar, LIDAR verilerinin CBS’de kullanımı 

Geometric network analysis and dynamic partitioning in GIS.
Network database creation, analysis and applications, use of
LIDAR data in GIS 

14 CBS’de veri değişimi, konumsal değişim formatları
ve standartlar ,  

Data exchange in GIS, spatial change formats and standards, 

15 CBS’de veri kalitesi ve belirsizlik kavramı Data quality and uncertainty concept in GIS 
16 Yarıyıl sonu sınavı Final exam 

DERSİN KAYNAKLARI
1- 1-HUXHOLD, W., Geographic Information Sytems, Oxford University Pres, New York 2-
FULTON, J., Geographic Information Handling-Research and Applications, John Wiley, England
3- MAGUIRE, D. J., Geographical Information Systems: Principles and Applications, Longman,
England 4- Melnick, Alan L. Introduction to Geographic Information Systems in Public Health,
Gaithersburg, MD: Aspen Publishers, Inc. 2002. 5- Mitchell, Andy. The ESRI Guide to GIS
Analysis: Volume 1: Geographic Patterns and Relationships, Redlands, CA: ESRI Press, 1999. 6-
Mitchell, Andy. The ESRI Guide to GIS Analysis: Volume 2: Spatial Measurements and Statistics,
Redlands, CA: ESRI Press, 2005. 7- Kennedy, Heather, ed. Dictionary of GIS Terminology,
Redlands, CA: ESRI Press, 2001. 8- Cromley, Ellen K. and Sara L. McLafferty. GIS and Public
Health, New York: The Guilford Press, 2002 9- Collett, David. Modeling Binary Data (Second
Ed.), Boca Raton, FL: Chapman & Hall, 2003. 10- GIS in State Government: Volume 1, Redlands,
CA: ESRI Press, 2005 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 60

Toplam 100


