
2018-19 GÜZ DÖNEMİ  

SBP 306 CBS VE PLANLAMA I  

DERSİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU ! 

 

Dersin değerlendirmesinin nasıl yapılacağı: 

Okulun açıldığı 24.09.2018 tarihli ilk hafta dâhil ilk üç hafta içinde hiçbir derse gelmeme 

durumunda devamsızlıktan kalınır.  

Sonraki haftalarda 4. haftada (9:00’da) intihal konulu dersin anlatılacağı ve bu haftadan 

başlayarak her iki haftada bir (4., 6., 8., 10., 12. ve 14. haftalar) aşağıda detaylı olarak 

anlatılacak dönem içi çalışmalar/sınav teslimleri/sunumları hakkında yapılanları aktarmak ve 

varsa sorular sormak üzere bu haftaların tümünde ders saatleri içinde düzenli olarak 

devam edilmediğinde yine devamsızlıktan kalınır.  

Yapılacak dönem için çalışma ile ara sınav ve final sınavı 

değerlendirmeleri:  

Dönem içi çalışmalar: (%50)  

(%25):  İlk üç hafta içinde konusu belirlenecek ve bilimsel makale yazımı biçiminde 

teslim edilmesi gereken dönem ödevi çalışmasının hazırlanması süreci (takibi 4, 6, 8, 

10 ve 12. haftalarda öğrencinin derse gelmesiyle yapılacak)  

(%25): Arasınav haftasında (9. hafta ders günü ve saatleri içinde) ilk taslağın teslimi 

ve 14. hafta (ders günü ve saatleri içinde) son taslağın teslimi  

Final değerlendirmesi: (%50) 

16. haftada ödevin son halinin teslimi ve sunumu  

Ödevde beklenenler ve başarı durumu:  

Öncelikle intihal programına yüklenerek kaynakça listesi dışında alıntıları en fazla %10 

oranla ve doğru tekniklerle gösterilmiş ödevler değerlendirmeye alınacaktır.  

Yukarıda açıklanan oranın üzerinde olan ve/veya yapılan alıntıların doğru tekniklerle 

yapılmadığı tespit edilen ödevler değerlendirmeye alınmadan başarısız sayılacaktır.  

İntihalin nasıl yapılmayacağına ilişkin bilgiler 4. haftada ders gününde saat 9:00’da 

yapılacak derste anlatılacaktır.  
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Değerlendirmeye alınacak ve tüm verileriyle birlikte teslim edilerek 

sunulacak ödevlerin puanlamasının (100) üzerinden hangi sorgulamalarla 

yapılacağı  

 

(10) Amaç:  CBS’nin araç olarak kullanılacağı bir planlama probleminin doğru ve yeterli 

bir içerikle tanımlanması bakımından sorgulanacak 

(10) Kapsam:  Çalışma alanı tanımı ve özellikleri (mevcut durum tespiti, sorunlar ve 

potansiyeller vb.), çalışma konusunun anahtar kavramları (araştırma ve analiz 

konuları) içeriğinin yeterliliği ve çalışma ölçeğinin doğruluğu bakımından 

sorgulanacak    

(20) Yöntem ve Yaklaşım:  Çalışma konusuyla ilgili dünya ve Türkiye örnekleri üzerinden 

yapılacak literatür taramasının niteliği-niceliği ve yapılacak çalışmanın bu 

literatür ile ilişkisi bakımından sorgulanacak (belirlenecek konuyu CBS 

kapsamında ele almış ve bu derste öğretilen veri girişi ve analizleri kapsamında 

en az 15 makalenin okunması ve kavranması gerekli)  

(35) Yöntemin Uygulaması:  

(7/35) Veri seti tanımı: Tarih, kurum, projeksiyon, format vb. tüm detayları 

bakımından sorgulanacak  

(14/35) Veri girişi. Koordinat sisteminin doğruluğu; sayısallaştırma kalitesi, mekansal 

ve öznitelik verilerin doğruluğu ve tutarlılığı; topolojik hataların olup olmadığı; 

mekansal ve öznitelik verilerin çalışma konusuyla ilgili ve yeterli detay ve hassasiyette 

olup olmadığı sorgulanacak 

(14/35) Analiz ve sentezler: Doğru ölçekli görsellerle CBS ortamında paftalaştırılmış, 

tablolanmış, grafiklenmiş verilerin tanımlanan probleme yönelik olup olmadığı; 

niteliksel ve niceliksel olarak gerekli ve yeterli düzeyle sorgulamaların yapılıp 

yapılmadığı, sentezlerin elde edilip edilmediği bakımından sorgulanacak 

(15) Bulgular, Sonuç-Değerlendirmeler ile Yorumlar:  

Konuyla ilgileri ve yeterlilikleri (ödev kapsamında yapılan işlerin tümünün ele 

alan içerikte olmaları) bakımından sorgulanacak   

(10) Sunum: Final haftası olan 16. haftada yapılacak ödev sunumunun çalışmanın yukarda 

sayılan tüm içeriğini kapsaması ve 15 dk’da yapılması gerekir  

 

Ders sorumlusu: 

Doç. Dr. Aygün Erdoğan  
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