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Proje Değerlendirme Raporu 

Özet 

Arıcılık faaliyetleri günümüzde oldukça önemli bir yere sahiptir. Arıcılık faaliyetleri teknik 

bilgilerin yanı sıra, ziraai, biyolojik ve iklim gibi birçok coğrafi faktörle doğrudan ilişkilidir. 

Türkiye arıcılık bakımından yüksek potansiyele sahipken coğrafi şartların göz ardı edilmesi 

nedeniyle arıcılıktan istenilen verim elde edilememektedir. Ayrıca arıcılık faaliyetlerinin doğru 

yerde ve doğru koşullarda yapılması da önem arz etmektedir. Arıcılık faaliyetlerinde verimin 

ve üretilen bal kalitesinin artırılması için coğrafi şartların göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. Bu bağlamda arı kovanlarının yerlerinin coğrafi şartlara (yükseklik, iklim, bitki 

örtüsü vb.) uygun olarak belirlenmesi, arıcılık faaliyeti yapan kişilerin arı kovanları için en 

uygun yeri belirleyebilmesi, yıllık istatistiklerin coğrafi bir veri tabanında saklanması ve en 

önemlisi de 7/24 interneti olan herhangi bir cihazdan (masaüstü, web, mobil) bu bilgilere 

erişilebilmesi için bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında öncelikle Samsun ili 

içerisinde arıcılık faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği en uygun alanlar Coğrafi Bilgi 

Sistemleri teknikleri ve Analitik Hiyerarşi Yönetimi (AHY) ile belirlenmiştir. Uygun yerlerin 

tespitinde yükseklik, eğim, bakı, flora, yağış, su kaynaklarına, yola ve yerleşime olan uzaklık 

gibi coğrafi faktörler dikkate alınmıştır. En uygun yer analizi gerçekleştirildikten sonra arıcılık 

faaliyetinde bulunan kişilerin kullanımı için SARBİS isminde web ve mobil uygulamalar 

tasarlanmıştır. SARBİS ile arıcılık faaliyetinde bulunan kişiler arı kovanlarını nerede, hangi 

yükseklikte konuşlandırabileceklerini görebilmenin yanı sıra, arıcılık ile ilgili bal türü, kalitesi, 

kovan sayısı, isteğe fiyat bilgisi vb. sözel bilgilere de erişebilmektedirler. 

Anahtar Sözcükler: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Web ve Mobil CBS, Analitik Hiyerarşi 

Yöntemi (AHY), Arıcılık, Tarım, Samsun 
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1. GİRİŞ 

Arıcılık ülkemizde sabit ve gezgin olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Arılar tabiatları 

dolayısıyla her iklim şartına uyum sağlayamayan canlılardır. Yaz aylarının serin ya da çok sıcak 

geçtiği yerlerde arıcılık yapmak neredeyse imkânsızdır. Bu sebeple gezgin arıcılık kavramı 

karşımıza çıkmaktadır. Sabit olarak yapılan arıcılık için arıyı tanımak dışında fazla bir bilgiye 

ihtiyaç duyulmamaktadır. Fakat gezgin arıcılık için birçok değişen parametre mevcuttur. Bu 

parametrelerin başında değişen ortam, coğrafi konum ve çevre şartlarının etkisi gelmektedir. 

Çünkü gezgin arıcılar öncelikli olarak ticari bir amaç kaygısı gütmektedir.  Bu sebeple arıcılar 

arazinin güneşlenme süresi, arazinin gölgede kalma süresi ve bitki örtüsü gibi arıyı etkileyecek 

olan birçok doğal olayı yakından takip etmek durumundadırlar.  

Ülkemizde ve dünyada birçok tarımsal faaliyet gerçekleştirilmektedir. Arıcılık ise son 

zamanlarda ön plana çıkan bir tarımsal faaliyettir. Özellikle günümüzde organik ve organik 

olmayan kavramların yaygınlaşması doğal bala erişim konusunda insanları arayış içine 

sokmuştur. Bugün dünyada 56 milyon dolayında arı kovanı bulunmakta ve bunlardan 1,2 

milyon ton dolayında bal üretilmektedir ve bu balın yaklaşık 1/4'ü ticarete konu olmakta ve dış 

satımın %90'ı 20 dolayındaki bal üreticisi ülkeden yapılmaktadır (Yalçın vd., 2019). Dünyanın 

en çok kovan varlığına (65 milyon) sahip ve bal üreten (211 bin ton) ülkesi ise Çin'dir. (Toper-

Kaygın ve Yıldız, 2006). Ülkemizde ise 2021 yılında 8.456.305 adet yeni kovan, 277.089 adet 

eski kovan varlığı tespit edilmiş ve 96.344 ton bal üretimi kaydedilmiştir (TÜİK, 2021).  

Tablo 1. İllere göre yıllık bal üretimi (TÜİK, 2021).  

İller 2016 2017 2018 2019 2020 

Ordu 16.278 16.779 16.994 17.057 17.213 

Adana 9.477 10.729 10.941 11.077 12.172 

Muğla 15.875 15.867 14.777 14.688 6.104 

Sivas 2.861 3.715 5.048 5.029 5.471 

Aydın 3.958 4.357 4.227 3.693 3.643 

Balıkesir 3.105 3.261 2.618 2.480 2.657 

Siirt 1.122 1.786 711 663 2.401 

Erzurum 1.610 1.289 1.537 1.207 2.160 

Mersin 3.252 3.684 2.416 2.352 2.150 

Şanlıurfa 1.818 1.876 1.909 1.931 2.120 

Diğer 46.371 50.927 46.742 49.151 47.988 

Türkiye 105.727 114.471 107.920 109.330 104.077 

 

TÜİK verilerine göre 2020 yılında illere göre üretilen bal miktarının dağılımı incelendiğinde 

(Tablo 1). Karadeniz Bölgesi’nde en yüksek bal üretim miktarının Ordu’da (17.213 ton) 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Samsun’da ise aynı yılda 1.422 ton bal üretimi 

gerçekleştirildiği görülmektedir. İki ilin de coğrafi koşulları ve iklim özelliklerinin birbirine 

çok yakın olması ve her iki ilin fiziksel olarak birbirine yakın olmasına rağmen Ordu’da 

Samsun’a göre 12 kat daha fazla bal üretimi yapılmaktadır. Bu durum Samsun’da arıcılığa 

gereken önemin verilmediği ya da arıcılık için uygun yerlerin coğrafi olarak tespit edilmediği 

hususunu getirmektedir. Dolayısıyla çalışma kapsamında Samsun ilinin arıcılık anlamından 
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potansiyelini tam anlamıyla karşılayamadığı düşünülmüş ve nedenleri araştırılarak çözüm 

önerilerinde bulunulmuştur. 

Arıcılık, teknik ve biyolojik bilgilerin yanı sıra coğrafi ortamla da doğrudan bağlantılıdır 

(Yalçın vd., 2019). Flora, yerleşim alanlarına uzaklık, topografya, iklim, hidrografik durum ile 

arıcılık arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır (Yalçın vd., 2019). Örneğin soğuk ya da çok 

sıcak bölgelerde arıcılık faaliyetlerini yürütmek neredeyse imkânsızdır. Arıların, yapılan 

deneylerde 29-33˚C arasında çok faal oldukları bilinmektedir; 10˚C’nin altındaki ve 36˚C’nin 

üzerindeki sıcaklık dereceleri arıların faaliyetlerini durdurur (Yalçın vd., 2019). Bal arıları, 

10˚C civarında uçma yeteneklerini kaybetmeye başlarlar ve 7˚C ise tamamıyla 

hareketsizleşirler (Öder, 1989). Arılar iklim çalışma ortamı oluştururken, bitki örtüsü ise bir 

nevi hammadde görevi görmektedir. Arıcılık Kuzey Yarım Küre’ de 64. enleme kadar 

yapılabilmekle beraber, yeryüzünde genellikle Akdeniz ülkeleri iklim ve flora bakımından son 

derece uygun şartlara sahiptir (Yalçın vd., 2019). Diğer yandan Akdeniz ülkelerinde kışların 

ılık geçmesi arıcılığı bu bölgelerde daha da kolaylaştırmıştır (Çağlıyan, 2015). Vejetasyon 

çeşitliliği, çiçeklenme süresi, kısa mesafelerde yükseltinin artması ve çiçeklenme dönemlerinde 

farklılığın meydana gelmesi gibi topografik şartlar arıcılık üzerinde etkilidir (Yalçın vd., 2019). 

Ayrıca arıcılıkta verimli bir üretim için temiz su kaynaklarına yakınlık, rüzgârdan korunaklı bir 

alan gibi birçok önemli kıstas bulunmaktadır.  

Tespit Edilen Sorun 

Türkiye bulunduğu coğrafi konum nedeniyle üç kıtayı birleştiren coğrafi bir köprü 

konumundadır. Aynı zamanda Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika’nın kontak noktasında bal 

arısının gen merkezi durumundadır. Türkiye dünyadaki 37 fitocoğrafya bölgelerinden üçüne 

sahiptir (Ilgar, 2018). Coğrafi konumu nedeniyle Türkiye’de; kestane balı, ayçiçek balı, çam 

balı ve çiçek balı gibi birinci sınıf balların üretilmesi mümkündür. Ancak bu ürünler yalnızca 

arının bulunduğu konuma bağlı değildir. Dolayısıyla sorun tam olarak buradan itibaren kendini 

göstermektedir. Bal üretiminde ticari kaygının artması arıcılık faaliyetleri ile ilgilenen kişilerde 

her yerde bal üretilebilir düşüncesini oluşturmaktadır. Yine coğrafi şartların da çoğunlukla bu 

ticari kaygıdan dolayı göz ardı edildiği görülmektedir. Bu durumda bal kalitesi düşmekte, verim 

azalmaktadır. Çünkü arıcılık mesleği hakkında bilgili ve tecrübeli arıcıların yetişmemesi ya da 

bilinçsiz şekilde yalnızca kâr amacı güdülerek yapılan arıcılığın artması sonucunda üretilen 

balın miktarı ile kalitesini olumsuz yönde etkilemekte ve arıcılık mesleğinin 

sürdürülebilirliğinin söz konusu olamayacağı durumunu gündeme getirmektedir. Oysa doğru 

zaman ve doğru konumda yapılan arıcılık, kalitenin ve karlılığın yanı sıra üretim maliyetlerinin 

de azaltılmasında önemli bir etken olmaktadır.  

Özetle tespit edilen problem; arı kovanlarının yerlerinin doğru zamanda doğru yerde 

konuşlandırılamaması ve bu işle ilgilenen kişilerin sadece mesleki tecrübelerine dayanarak bu 

faaliyeti gerçekleştirmeye çalışması olmuştur. İlgili soruna yönelik “Samsun’da Web ve Mobil 

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Tabanlı Arıcılık Bilgi Sistemi (SARBİS)” isimli uygulama 

tasarlanmıştır (Şekil 2). 
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Çözüm 

Arıcılık faaliyetlerinin doğru yer ve zamanda yapılabilmesi için mesleki tecrübe ve teknik 

bilginin yanı sıra coğrafi şartların da dikkate alınması gerekmektedir. Bu coğrafi şartlar; 

yükseklik, eğim, bakı, flora, yağış, su kaynaklarına, yola ve yerleşime olan uzaklık faktörleridir 

(Yalçın vd., 2019). Çalışma kapsamında bu coğrafi faktörler önem derecelerine göre 1-10 arası 

puanlanmıştır (Saaty, 1989). 1 en düşük öneme sahip değerken, 10 en yüksek öneme sahip 

değer olmuştur. Öncelikle bu coğrafi şartlar dikkate alınarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 

teknikleri ile çalışma sahası olan Samsun ilinde en uygun yer analizi gerçekleştirilmiştir. Ortaya 

çıkan sonuç katmanı arazi gözlemleri ile doğrulanmış ve arıcılık faaliyetlerinde bulunan 

kişilerin kullanabilmesi için tasarlanan web ve mobil uygulamalarda bir altlık veri olarak 

kullanılmıştır. Tespit edilen problem için getirilen çözüm önerisi özetle; en uygun yer seçim 

analizinin gerçekleştirilmesi ve 7/24 web ve mobil uygulamalarda en uygun yerlerin arıcılık 

faaliyeti içinde bulunan kişiler tarafından erişilebiliyor olmasıdır. Ayrıca sadece mesleki 

tecrübelerine göre kovanları yerleştiren kişiler için de coğrafi şartlar bu uygulama üzerinden 

sağlanmış olmakta ve onların mesleki tecrübelerine coğrafi faktörleri de bir artı olarak 

eklemektedir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma Samsun il sınırlarını kapsamaktadır (Şekil 1). Çalışma alanı olarak Samsun ilinin 

seçilmesinde özellikle sınır komşusu olan Ordu ilinde bal üretiminin 12 kat daha fazla olması 

etkin rol oynamıştır. Karadeniz Bölgesi’nin tam ortasında bulunan, Karadeniz ve iç bölgeleri 

birbirine bağlayan önemli bir kavşak rolü üstlenmesine rağmen Samsun ilinde arıcılık 

faaliyetlerinin neden bu denli düşük olduğu düşüncesini akla getirmiştir. Bu kapsamda hem 

arıcılık faaliyetlerinin burada geri kalmış olmasının nedenleri araştırılmış ve hem coğrafi hem 

de teknolojik olarak arıcılık faaliyetlerinin nasıl arttırılabileceği araştırılmıştır.  
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Şekil 1. Çalışma sahası lokasyon haritası. 

Çalışma kapsamında kullanılan yöntem ve malzemeyi üç başlık altında toplamak mümkündür 

(Şekil 2). Çalışmanın ilk ayağında ilgili tüm veriler üretilmiş (Tablo 2), arıcılık faaliyetlerinin 

doğru yapılabilmesi için gerekli olan coğrafi faktörler belirlenmiş ve birbirilerine göre önem 

derecelendirmeleri yapılmıştır (Saaty, 1986). Yine bu bölümde AHY yöntemi ile çakıştırılarak 

arıcılık için en uygun yerler tespit edilmiştir. 

 

Şekil 2. Çalışma iş akış şeması. 

Yer seçiminde bölgenin uygunluğunu saptayabilmek için Samsun’un yükseklik, eğim, bakı, 

flora, yağış, su kaynaklarına, yola ve yerleşime olan uzaklık coğrafi faktörleri kullanılmıştır.  
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Tablo 2. Çalışmada kullanılan veriler (Yalçın vd., 2019). 

Arazi Kullanımı (Flora) 

Arıların muhtemel üreteceği kestane balı, çam balı, çiçek balı gibi 

çeşitli bal türlerinin içeriğini, kalitesini ve verimliliğini doğrudan 

etkiler. 

Yağış 

Bitki örtüsünün oluşumunda önemli bir etkendir. Bu sebeple yağış 

bakımından verimli bir sonbahar ve kış geçiren bölgenin bitki örtüsü 

daha iyi gelişir. Bu olay arıların bahar ve yaz mevsimlerinde sağlıklı 

ve kolay ulaşabileceği otlakların oluşmasında önemlidir. 

Yükseklik 

Yükseklik bitki örtüsünde ve meteorolojik olaylar üzerinde etkilidir. 

Arıların verimli yayılım alanı bulmasında ve verimli çalışmasında 

önemli bir etkendir.  

Eğim 
Eğim kovanların yerleştirileceği yerlerin ve bakımlarının 

yapılmasında ulaşımı etkileyen önemli bir etkendir. 

Bakı 

Güneş alma ve gölgede kalma arıcılık için önemli bir durumdur. 

Örneğin, sabah arılar ne kadar erken güneşi hissederse o kadar erken 

çalışmaya başlayacaklarından verimliliği olumlu yönde 

etkilemektedir. Ayrıca güney kesimlerin daha sıcak olması ve kuzey 

yamaçların soğuk olması da arılar için önemli bir husustur. Bu 

alanların doğru seçilmesinde bakı önemli bir parametredir. 

Su Kaynakları 

Arının sıcak hava şartlarında temiz ve kolay ulaşabileceği su kaynağı 

bu canlının su ihtiyacını karşılaması ve kovanı serinletmek için 

önemlidir. 

Yol ve Yerleşim Alanları 

Arıların taşınması sürecinde ulaşım önemli bir parametredir. Yola 

yakınlık arıcıya, yerleşim alanlarına uzaklık ise beşer faaliyetlerin 

olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi demektir ve de arıların 

verimliliğini doğrudan etkileme durumu söz konusudur.  

 

Çalışmanın ikinci ve üçüncü bölümünde ise tespit edilen en uygun yerler web ve mobil 

uygulamalarda kullanılmak üzere harita servisi olarak yayınlanmıştır. Ayrıca bu servisler 

yardımıyla elde edilen haritalar web ortamına aktarılmıştır (Döker ve Ocak, 2020). Böylece 

arıcılık faaliyetinde bulunan kişilerin ilgili verilere 7/24 erişebilecekleri SARBİS web ve mobil 

uygulaması ortaya çıkmıştır. 

3. BULGULAR 

Samsun ili için en uygun arıcılık yerlerinin tespit edilmesi ve sonuç haritasının oluşturulup 

online olarak servis edilmesi birçok aşamadan oluşmaktadır. Bunun için öncelikle verinin temin 

edilmesi ve bu verinin ağırlıklı çakıştırma yöntemi ile analiz edilmesi gerekmektedir. Çalışma 

kapsamında kullanılan tüm veriler ağırlıklandırılmış ve en uygunluk yer analizine tabi 

tutulmuştur (Tablo 3). Ağırlıklı çakıştırma yönteminin doğru sonuç verebilmesi için çalışılan 

verilerin doğru özellikleri nitelemesi ve doğru şekilde toplanmış olması gerekmektedir. Ayrıca 

bu verilerin tümünün raster veri türüne dönüştürülmesi gerekmektedir. Çalışmada öncelikle 

alana göre hazırlanan verilerden akarsu, yol ve yerleşim verilerinin yönetmeliğe uygun olarak 
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belirlenen değerler doğrultusunda mesafe analizleri yapılmıştır. Elde edilen sayısal yükseklik 

verisinden eğim, bakı ve yükseklik haritaları hazırlanmıştır. Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü’nden elde edilen yağış verileri CBS yazılımında enterpolasyon yöntemi ile haritaya 

dönüştürülmüştür. Flora için gerekli olan veri Corine 2018’den elde edilmiş ve çalışma alanına 

göre sınırlandırılmıştır (Tablo 4). 

Tablo 3. Çalışma için belirlenen kriterler ve değer atamaları 

Kriterler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Flora Şehir Tarımsal - 
Seyrek  

Bitkiler 
- - Meralar 

Doğal  

Bitki  

Alanları 

Ormanlar 

Yağış 250 300 350 400 450 500 550 600 650 

Yükseklik 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 

Eğim 50-70 40-50 
30-

40 
20-30 

10-

20 
8-10 5-8 2-5 0-2 

Bakı Kuzey 
Kuzeydoğu 

Kuzeybatı 
- - Batı - - 

Güneydoğu 

Güneybatı 
Güney 

Su Kaynağı 8000> 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 

Yerleşim 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 8000< 

       Yol 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 8000< 

 

Tablo 4. Çalışmada kullanılan veriler ve kaynakları. 

 

Arıların verimli bir şekilde bal polen ve diğer arı ürünlerini toplayabilmeleri ve kendi 

ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için floranın zengin olması gerekmektedir. Yaylıma çıkacak bir 

arının 6 km mesafe kat edebilme özelliği vardır; ama önceliği genellikle ilk 0-500 m arasında 

kalma eğilimi yönündedir. Bu yüzden arının ilk 0-1 km arasında elde edebileceği bitki nektarı 

daha hızlı ve güvenli çalışmasına olanak tanıyacaktır. En büyük öncelik arının çalışma 

alanındaki bitki örtüsünün temiz olmasıdır; zirai ilaçlamaya maruz kalmış veya fabrika ve atık 

sularla kirlenmiş bir arazi bize verimsiz bir arıcılık ve sağlıksız bir koloni sunacaktır. Yapılan 

Veri Katmanı  Kaynak 

Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) SRTM (USGS) 

Eğim ve Bakı SYM’den üretilmiştir. 

Yağış Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 

Flora Corine 2018 

Su kaynakları (Akarsu, dere vb.) 1/25.000’lik topografik haritalardan 

üretilmiştir (HGM) 

Yol 2021 yılı uydu görüntüleri kullanılarak 

üretilmiştir.  

Yerleşim Corine 2018 
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çalışmada tüm Samsun ilinin bitki örtüsü olumlu ve olumsuz tüm şartlar incelenerek en uygun 

yer yukardaki tablodaki kriterlere göre hazırlanmıştır (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Çalışma sahasına ait arazi kullanım (flora) haritası. 

Arı sağlığı açısından ve çalışma verimliliği için önemli konulardan bir tanesi ise yağıştır. Yağış 

bitki sağlığı için önemli olsa da fazla yağmur alan bölgeler arıcılık için olumsuz sonuçlar 

doğurmaktadır. Aşırı yağışlar sonucu meydana gelen nemden dolayı kovanlar çürüyebilmekte 

ve arılar hastalanabilmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen veriler 

kullanılarak sahanın ortalama yağış haritası üretilmiştir.  
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Şekil 4. Çalışma sahasına ait yağış haritası. 

Arıların hareket edebilmesi için havanın az rüzgârlı olması ve belirli bir sıcaklık seviyesinde 

olması gerekmektedir. Yükseklere çıkıldıkça hem sıcaklık azalmakta hem de rüzgâr 

artmaktadır. Ayrıca bitki popülasyonu da değişmektedir. Arı her iklim şartına uyum sağlayabilir 

ama her iklim şartında maksimum verimliliği yakalayamaz. Dolayısıyla yükseklik şartlarının 

da uygunluğu arıcılık açısından önemlidir (Şekil 5). 
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Şekil 5. Çalışma sahasına ait yükseklik kuşakları haritası. 

Eğim kriteri ise arıcılık yapmak isteyen ya da yapmakta olan arıcılar için önemlidir. Yüksek 

eğime sahip alanlarda arıların yerleştirilmesi ve bakımı oldukça zordur (Şekil 6). Eğimin 

kovanların yerleştirilmesinde, ulaşımı zorlaşmasında ya da heyelan gibi doğal olayların eğimli 

sahalarda yaşanabilir olmasında dolayla etkileri vardır. Bu gibi durumlardan dolayı yaşanılacak 

zarar ve diğer sorunlar arıcıları doğrudan ilgilendirmektedir. 
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Şekil 6. Çalışma sahasına ait eğim haritası. 

Arıların taşınmasında ve arıcıların harmanlarına rahatlıkla ulaşabilmesi için yollara yakınlık 

son derece önemlidir. Ancak arıcılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde işlek yolların tercih 

edilmemesi gerekmektedir. Böyle bir durum oluşacak emisyon gazları nedeniyle üretilen balın 

kalitesini ve arıların verimini düşürebilecektir. Dikkat edilmesi gereken konu ise çok işlek 

yollardan uzak, sakin yollara yakınlık durumudur (Şekil 7). 
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Şekil 7. Çalışma sahasına ait yollara uzaklık haritası. 

Yine arıcılık faaliyetlerine etki eden bir diğer hususta yerleşim alanlarına uzaklık faktörüdür. 

Arıcılık faaliyetlerinde insanların olumsuz etkilerinden kurtulmak ve verimi arttırmak için 

yerleşim alanlarına uzaklık önem arz etmektedir. Aynı zamanda bal söküm zamanı oldukça 

saldırgan davranan arılar her şeye saldırma eğilimindedirler ve insanlara zarar verebilir. 

Arıcılık için en uygun yer analizinin gerçekleştirilmesinde kullanılan bu farklı seki (8) kriter 

çalışmanın mekânsal analiz ayağında CBS ortamında ağırlıklı çakıştırma (weighted overlay) ile 

çakıştırılmış ve Samsun ilinde arıcılık için uygun alanlar tespit edilmiştir. Analiz sonucunda 

elde edilen uygunluk sınıfları uygun değil, uygun, çok uygun, en uygun şeklinde dört farklı 

sınıfa ayrılmıştır (Şekil 8).  

Çalışman kapsamında arıcılık için en uygun yer analizi gerçekleştirildikten sonra web ve mobil 

uygulama tasarıma geçilmiştir. Çalışmanın bu yönüne geçmeden önce web CBS alt yapısı 

hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır. 
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Şekil 8. Çalışma sahasına ait yerleşim alanlarına uzaklık haritası. 

İnternet teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler lokal ortamda üretilen verilerin paylaşımına 

olanak tanıyarak web ve mobil uygulamaların CBS alanında kullanımını sağlamıştır (Döker ve 

Ocak, 2020).  Artık CBS yazılım üreticileri kullanıcıları için hem masaüstü hem web ve hem 

de mobil uygulamaların tasarlanmasına imkân tanımaktadır. Bu gelişmede en önemli pay ise 

son yıllarda önemli bir ivme kazanan bulut bilişimde meydana gelen ilerlemelerdir. Hızlanan 

internet, bulut bilişimin kuvvetlenmesini sağlamış ve geleneksel CBS çalışmalarının bulut 

bilişim üzerinde yapılmasına imkân vermiştir (Fu, 2016). Bu nedenledir ki; bulut bilişim 

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin bu dağınık yapısını ortadan kaldırarak yazılım, veri depolama, 

güncelleme, sorgulama ve analiz işlemlerini internet üzerinde web tabanlı olarak sunum ve 

yönetimi tek bir platformda, esnek ve hızlı bir şekilde bütünleşik bir çözüm getirmektedir 

(Kavzoğlu & Şahin, 2012). Değişen teknoloji klasik CBS çalışmalarının da bulutta kendine yer 

edinmesini sağlamıştır. Dolayısıyla yapılan CBS çalışmalarının internet üzerine taşınması ve 

burada daha fazla kitleye ulaştırılması söz konusu olmuştur. 

Çalışmanın konusu ve hitap ettiği kitle gereği hızlı ve güncel olarak çok sayıda kullanıcıya 

ulaşabilen bir web uygulaması oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle web CBS 

yöntemlerinden faydalanılarak ilgili uygulama (SARBİS) geliştirilmiştir. Web CBS, tam olarak 

klasik CBS ve internetin bu kombinasyonuna denilmektedir (Fu, 2016). Bulut bilişim 

altyapısını kullanan web CBS, klasik CBS çalışmalarının daha efektif yapılabildiği yetenekleri 

bünyesinde barındırmaktadır. Yapılan çalışmaların aynı anda binlerce kişiyle paylaşılmasını, 

herhangi bir yerde, herhangi bir cihaz üzerinden (tablet, telefon, bilgisayar), herhangi bir 

zamanda veriye ve uygulamalara erişmeyi mümkün kılmaktadır (Esri, 2020), (Şekil 9). Web 
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CBS bu özelliği ile aynı bulut bilişimde olduğu gibi tüketici, servis sağlayıcı ve servis geliştirici 

altyapısını kullanmaktadır (Agrawal & Gupta, 2017).  

Web CBS’de klasik CBS yazılımlarına ait fonksiyonların birço ğu rahatlıkla 

kullanılabilmektedir (Şahin & Gümüşay, 2007).  

 

Şekil 9. Web CBS altyapısı ve işleyiş mantığı. 
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Bunların yanında, web CBS’nin internet teknolojilerinden yararlanarak coğrafi verilere ve 

analiz fonksiyonlarına internet üzerinden erişim, yerel bilgisayarda CBS yazılımı olmadan 

analiz yapabilme ve internette etkileşimli harita oluşturma fonksiyonları olmalıdır (Peng, 

1999). 

Web CBS istemci/sunucu yapısındadır; bu nedenle CBS analizlerini yaparken istemci/sunucu 

mimarisini kullanır (Agrawal & Gupta, 2017). Yapılacak işlemler sunucu ve istemci arasında 

dağıtılır. İstemci sunucudan veri ve analiz fonksiyonu isteğinde bulunur. Sunucu ise ya isteği 

kendisi yerine getirir ve sonucu istemciye gönderir ya da veriyi ve analiz fonksiyonlarını 

istemci tarafında kullanmak üzere istemciye gönderir (Peng, 1999; Şahin & Gümüşay, 2007). 

Bunun yanı sıra web CBS etkileşimli bir sistemdir; internetin sağladığı bağlantılarla doğal 

olarak etkileşim sağlar (Şahin & Gümüşay, 2007). Web CBS’nin diğer önemli özelliklerinden 

birisi de kullanıcı, internet bağlantısı sayesinde ağ üzerindeki dağıtık yapıdaki bilgisayarlarda 

tutulan verilere ve uygulamalara erişebilir dağıtık bir sistem olmasıdır. Kullanıcının 

bilgisayarında veri veya uygulamanın olması zorunlu değildir. Sunucudan istekte 

bulunduğunda, sunucu istenilen veri ve analiz fonksiyonlarını istemciye verebilir (Şahin & 

Gümüşay, 2007). En önemlisi de web CBS dinamik sistemdir; kaynağından güncel veri 

geldikçe güncellemeler bu bilgisayarda yapılır. Bu da veri ve fonksiyonların kullanıcıya 

dinamik olarak güncel bir şekilde sunulmasını sağlar (Şahin & Gümüşay, 2007). 

Web CBS yapısı içerisinde kullanılan coğrafi veriler, vektör veri servisleri (WFS) ve harita 

servisleri (WMS) olarak karşımıza çıkmaktadır. WFS’ler bulut üzerinde tüm kullanıcılara 

sorgulama gerçekleştirme, semboloji değişiklikleri ve en önemlisi çevrimiçi ve çevrimdışı veri 

üretimine olanak tanır (Han, 2019). Harita servisleri ise kullanıcılara daha çok altlık harita 

kullanımı şeklinde hizmet eder. Bu servislerin üretilmesi veri üretim aşamasından sonra 

gerçekleştirilir ve bir servisin türünü verinin tipi ve kullanım amacı belirler. Servisler 

üretildikten sonra kullanıcılar tarafından farklı platformlarda kullanılabilir (Şekil 10). 

 

Şekil 10. Web servislerinin kullanıldığı yerler (Fu, 2016). 
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Bulut bilişim altyapısını kullanan web CBS’de web haritası ve web uygulamaları da en önemli 

bileşenlerin başında gelmektedir. Web haritaları daha önce oluşturulan WFS ve WMS’in 

katman olarak kullanıldığı, çeşitli harita işlemlerinin (ölçek, extent vb.) yapıldığı, katmanlarla 

ilgili ayarların gerçekleştirildiği yerdir. Web haritalarının en önemli özelliği web 

uygulamalarında kullanılan temel bileşenler olmalarıdır. Web haritası olmadan web 

uygulamalarını hayata geçirmek neredeyse imkânsızdır. Web uygulamaları ise web 

haritalarının kullanıldığı, çeşitli özel araçların (widget) eklendiği, kullanıcılara sunulacak olan 

hizmetin son şeklini aldığı ve uygulama tasarımının yapıldığı kısımdır. Web uygulamaları ile 

son kullanıcılara erişim sağlanmakta ve başlangıcında yerel bilgisayarda tutulan veriler burada 

servis mantığı çerçevesinde kullanılmaktadır.  

Web CBS, klasik CBS yazılımlarında olduğu gibi sadece uygun donanım ve yazılımı satın 

almaktan ibaret değildir (Alesheikh vd., 2002). Geniş bir çerçevede düşünüldüğünde ihtiyaç 

analizi, kavramsal tasarım, donanım ve yazılım araştırması ile bunların satın alınması, veri 

tabanı tasarımı, web CBS sistem entegrasyonu, uygulama geliştirme ile web CBS kullanımı ve 

bakımı konularını kapsamaktadır (Alesheikh ve Helali, 2001). Ancak web CBS gelişen internet 

altyapısı ve güçlü CBS yazılımları sayesinde günümüzde sanıldığının aksine zor olmayıp, 

kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik sade, kullanışlı ve pratik uygulamalar geliştirmeyi 

sağlamaktadır. Özellikle bulut bilişim mimarisini kullanması yönüyle karmaşık yapıdan 

uzaklaşmakta ve bugün birçok kullanıcıya ihtiyaç duyduğu web ve mobil uygulamaları 

geliştirme imkânı sunmaktadır. Tüm bu yeteneklerin kullanıldığı bu çalışma kapsamında elde 

edilen bulguları; web katmanlarının oluşturulması, web haritalarının oluşturulması ve web takip 

panelinin tasarlanması başlıklarında incelemek yerinde olacaktır. 

Web Katmanlarının Oluşturulması 

Web CBS uygulamalarının ilk aşaması web harita ve uygulamalarında kullanılacak olan web 

harita katmanlarının oluşturulmasıdır. Web katmanları klasik CBS çalışmalarında olduğu gibi 

vektörel ve raster katmanlar olarak depolanır. Ancak bu katmanların son kullanıcıya 

ulaştırılabilmesi için web servisleri şeklinde saklanması gerekmektedir. Bunun için ilk olarak 

çalışma kapsamında elde edilen veriler web servislerine dönüştürülmüştür. Bunlardan vektör 

veri servisleri, kullanıcıların verileri görüntüleme esnasında kullanılan stili, veri düzenleme 

şablonlarını tanımlayabilmelerine imkân vermektedir. Son kullanıcı bu servislere eriştiğinde 

ilişki sınıfları aracılığıyla verileri ve onunla ilişkili diğer verileri görüntüleyebilir, web haritaları 

ve uygulamalarında kullanabilirler.  

Web Haritalarının Oluşturulması 

Veriler web servisleri olarak bulut ortamına aktarıldıktan sonra son kullanıcıya en anlaşılır 

şekilde ulaştırılabilmesi için web haritaları içerisinde düzenlenmiştir. Web haritaları temel bir 

harita, veriler hakkında bilgi içeren etkileşimli açılır pencereler ile kaydırma ve yakınlaştırma 

için gezinme araçları içerir. Genel olarak temel harita ve katmanlar ArcGIS Online aracılığıyla 

barındırılır ve paylaşılır. Bununla birlikte, haritalar aynı zamanda doğrudan haritaya eklenen 

katmanları ve harici olarak referans verilen katmanları ve temel haritaları da içerebilir. Haritalar 

birkaç temel adımda oluşturulabilir ve standart web tarayıcılarında, mobil cihazlarda ve 
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masaüstü harita görüntüleyicilerinde açılabilir, bağlantılar aracılığıyla paylaşılabilir, web 

sitelerine yerleştirilebilir ve harita tabanlı web uygulamaları oluşturmak için kullanılabilirler. 

Web CBS teknikleri ile Samsun ilinde arıcılık için en uygun yerlerin çevrimiçi 

sorgulanabilmesi, hem arıcılık mesleğinde bulunan kişilere 7/24 hizmet vermesi hem de 

vatandaşların kaliteli bala erişebilmeleri için SARBİS adında web ve mobil uygulamalar 

tasarlanmıştır (Şekil 11). 

 

  

Şekil 11: SARBİS web ve mobil uygulama örnek ara yüzleri. 

Projenin Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

SARBİS uygulamasında arıcılık için en uygun yerlerin sorgulanabildiği, üretecekleri bal türüne 

göre kovanlarını nereye yerleştirebileceklerine kadar birçok özellik bulunmaktadır. Çalışmayı 

özgün kılan ise literatürde arıcılık mesleğinin sorunlarına yönelik hem CBS teknikleri hem de 

web, mobil uygulamaları birlikte kullanan başka bir çalışmanın olmamasıdır. Yapılan 

çalışmalar çoğunlukla en uygun yer seçimi analizi şeklinde kalmıştır. Oysa kısa ismi ile 

SARBİS’te arıcılık için en uygun yerlerin görülmesi, meslekteki kişilerin kovanlarını nereye 

koyacaklarına karar verebilmeleri için yardım pencerelerinin olması, Samsun’da il bazında aktif 

kaç tane bal üreticisinin olduğunu göstermesi, üretilen balın cinsi, isteğe bağlı olarak balın tonu, 

satış için iletişim bilgileri vb. gibi özelliklerin olması gerek tüketici gerekse üreticilerin doğal 

ve kaliteli bala erişmeleri bakımından son derece öne çıkmaktadır. Ayrıca uygulamaya internet 

olan herhangi bir cihazdan 7/24 erişim mümkündür.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan çalışmada Samsun ilinin doğal kaynaklarının verimli kullanılması ve kırsal kalkınma 

ile arıcılık yapılabilecek olan potansiyel alanların tespit edilmesi ve bunun yanında arıcılar için 

bilgilendirme kanallarının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda; 

• Verimliliğin artırılması gibi birçok probleme çözüm üretilebilecek ve arıcılıkta yer 

seçiminin yapılmasında günümüz teknoloji getirilerinden faydalanılmış olacaktır. 
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• Yapılan çalışmada kullanılan veri katmanlarının örneklemi ve sayısı daha da 

geliştirilebilir ve bu sayede daha fazla sorunun çözümü de sağlanabilecektir. Bunun 

için gerekli kaynağın sağlanması yanı sıra ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sistemin geliştirilmesinde öngörülen parametre ve ekipman ileri dönemlerde arıların 

yerleşim alanlarının çeşitli sensörlerle takip edilmesini ve olası problemlerin 

nedenlerini ve çözümlerinin elde edilen veriler ışığında daha iyi anlaşılmasına 

yardımcı olabilecektir. Mobil yazılımlar ve uzaktan kontrol edilebilir sistemlerin 

tümleşik çalışabileceği bütünleşik sistemlerin kurulabilmesi için gerekli araştırma ve 

geliştirme desteklerinin karşılanması gerekmektedir. 

• Arıcılık mesleğini aktif şekilde yapan bireylerin gerekli eğitimlere tabi tutulmasıyla 

birlikte geçmişten gelen alışkanlıkların yerini bilimsel ve verimlilik esaslı üretim 

modelinin alması da mümkündür. Bu sayede sürdürülebilirliğe ve potansiyele daha 

hızlı şekilde ulaşım mümkün olabilecektir. 

• SARBİS yardımıyla arıcılık için en iyi yerlerin seçilmesi sağlanarak, Arıcılık faaliyeti gösteren 

kişilerin bölgede karşılaşabileceği iklimsel ve çevresel problemlerden korunmuş da olacaktır.  

• SARBİS ile arı kovanlarını yerleştirilebilecek en uygun yerler rahatlıkla 

bulunabilecektir. 

• Arıcıların faaliyet gösterdiği alanların izlenmesi ve elde edilen bal miktarının coğrafi 

bir veri tabanında saklanması ve güncel tutulması sağlanacaktır.  

• Arıcıların faaliyet gösterdiği konumda meydana gelebilecek problemlerde (hastalık, 

sel, afet, insan ve diğer canlı faktörleri vb.) arıcıya geri bildirim olarak 

sağlanabilecektir.  

• SARBİS’e interneti olan herhangi bir cihazdan erişim mümkün olacaktır. 

• Arıcılık faaliyetinde bulunan herkes birbirlerinden anlık olarak haberdar olabilecek ve 

ürettikleri ballar ile ilgili tüm özellikleri görebilecektir. 

Web ve mobil CBS uygulamaları yardımıyla bu sistemin bölgede meydana gelebilecek 

beklenmedik problemlerin arıcılardan alınacak geri dönüşler yardımıyla analiz edilmesi, 

problemin geniş bir alana yayılmadan engellenmesi ve olası karşılaşılacak kayıpların da önüne 

geçilmesi sağlanabilecektir. 

 

Bunların yanı sıra arazi sahiplerinin arazilerini kullandırmama durumu, arıcıların bu sisteme 

entegre olamamaları, özellikle yaşlı nüfusun bu teknolojiyi kullanamamaları ön görülen 

aksaklıklar ya da riskler olabilir. Bunun yanı sıra systemin tamamen internet üzerinde 

konuşlandırılmış olması herhangi bir internet kesintisi durumunda kullanılamaz hal alacaktır. 

Belki de çalışmanın en göze çarpan risk durumu budur. 

 

 

.  
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Ek-Proje Ekibi 

 
 

Takım Bilgisi 

 

CAFF takımı olarak 2022 yılında Öğr. Gör.  Fatih OCAK danışmanlığında kurulduk. 

Takımımız çok sayıda meydana gelebilecek olan coğrafi olası problemlerin saptanmasında 

gerekli olan verilerin toplanması, düzenlenmesi ve verinin analiz edilmesiyle problemlerin 

bilimsel ve ölçülebilir şekilde çözümlenmesini web ve mobil coğrafi bilgi teknolojileri ile 

hedeflemektedir.  

Hedefimiz doğrultusunda ülkemizde meydana gelebilecek ya da meydana gelmiş olan 

problemlerin ekonomik, esnek ve çoklu düşünme mekanizmalarıyla desteklenmesi de 

amaçlanmaktadır.  

Coğrafi Bilgi Sistemleri öğrencileri olarak aldığımız eğitim ve dahil olduğumuz projelendirme 

ödevleri sayesinde tespit etmiş olduğumuz problemleri çözümleyebilir ve ülkemize bu sayede 

fayda sağlayabiliriz.  

İnancımız doğrultusunda özenle hazırladığımız ve Teknofest yarışmasının bizler için güzel bir 

deneyim olacak olan projemizin, çevreye ve kırsal kalkınmaya da fayda sağlamasını ümit 

ediyoruz.   

Üye Bilgisi: 

Öğrenciler; 

 
1. Alinail ATSEVER 

• Samsun Üniversitesi - Kavak Meslek Yüksekokulu - Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Programı 2.sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir.  

• Veri analiz uygulamaları ve uzaktan algılama alanında kendini uzmanlaştırmak için 

gereken tüm kaynakları incelemekte ve bu alanda çalışılan programları yakından 

takip etmektedir.  
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2. Cengizhan DURGUN  

• Samsun Üniversitesi - Kavak Meslek Yüksekokulu - Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Programı 2.sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir.  

• Veritabanı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamaları öncelikli ilgi alanlarıdır ve veri 

hiyerarşisi web CBS alanlarıyla ilgilenmektedir. 

•  

Danışman; 

 
Öğr. Gör. Fatih OCAK 

• Samsun Üniversitesi – Kavak Meslek Yüksekokulu – Mimarlık ve Şehir Planlama 

Bölüm başkanlığı görevini yapmaktadır. Bu bölüm altında bulunan Coğrafi bilgi 

Sistemleri programında da ders vermektedir.  

• Coğrafi Bilgi Sistemleri, Web CBS, Mobil CBS, Bulut Bilişim, Nesnelerin interneti 

alanında araştırmaları ve ilgili yayınları da bulunmaktadır. 

Eğitim Bilgisi:  

Lisans: Afyon Kocatepe Üniversitesi – Coğrafya Bölümü (2005 – 2009) 

Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Coğrafya Bölümü (2013 – 2018) 

Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Coğrafya Bölümü (2019 – Devam Ediyor) 

 

Genel Bilgiler: 

Takım üyelerimizden Cengizhan Durgun ve Alinail Atsever adlı öğrencilerin bu yıl 

tasarladıkları “Samsun’da Web Ve Mobil CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Tabanlı Arıcılık 

Bilgi Sistemi (SARBİS)” adlı proje ile kırsal alanlarda kalkınmayı ve bilinçli arıcılık faaliyeti 

geliştirmeyi hedeflemektedir.  

 

CAFF takımı 2022 Teknofest etkinlikleri çerçevesinde hazırlanacak projesi için Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Uzmanı ve Akademisyen olan Öğr. Gör. Fatih OCAK’tan danışmanlık almaktadır. 

Coğrafi bilgi teknolojilerinden faydalanılarak oluşturulan ve Web CBS ile kullanıcı etkileşimini 

maksimum tutarlılıkta gerçekleştirebilecek bu sistem sayesinde arıcılık faaliyeti gösteren veya 

arıcılık yapmayı düşünen kişilere yol gösterici bir çalışma olacaktır. Takımızın kurulmasında 

ve proje hazırlamamız için bize ilham kaynağı olan Teknofest etkinlikleri bizim ilk kapsamlı 
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proje katılımımız olacağını ümit etmekteyiz. Çalışmalarımız ve gerekli destekle ülkemizin 

sorunlarına coğrafi bilgi teknolojileri yardımıyla çözüm sağlamayı hedeflemekteyiz. Bilgi 

çağının ve internetin tüm faydalarını analiz edebilen ihtiyaçları karşılayabilen çok fazla 

çalışmayı da bugünden tasarlamakta ve gelecek dönemlerde farklı çalışmalarla da katılım 

yapmayı düşünmekteyiz. İlk kapsamlı çalışmamızda veri süreçlerinde akademik yetkinliği ile 

bizlere fayda sağlayacak olan danışmanımız gelişimimiz için gerekli olan tüm önerileri yapmış 

ve bu önerileri kendimize hedef belirlemiş durumdayız.  

Tek ihtiyacımız olan kendimizi bu yarışmada projemiz ile kanıtlayabilmek ve gelecek 

dönemlere daha kapsamlı çalışmalarla uluslararası etkinlerde bulunabilmek olacaktır. 

Başlangıcımızla elde edeceğimiz azim ve kararlılığın sürekliliği için daha çok çalışacağız ve 

Teknofest 2022 etkinliğinde ilk başarımızı elde edeceğimiz günü hayal ediyoruz. 

 

 


