
   

   

Yaban Hayatı Veritabanı Uygulamasının Güncelleştirilmesi ve Veri Sayısallaştırılmasının Yapılması 

Projesi 

 

Kurum Adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

 

Proje Durumu :Tamamlandı. 

 

 

 

Uygulama Adresi: www.mak.cevreorman.gov.tr 

 

Projenin Amaç ve Kapsamı : 

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü altında geliştirilmiş avlanmaya açık ve kapalı alanlara ilişkin, 

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulaması olup, Avlanmaya Açık ve Kapalı Sahaların CBS Entegrasyonu 

Projesi Kapsamında, web tabanlı analiz ve yönetim sisteminin geliştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.  

Avlanmaya açık ve kapalı alanlara ilişkin Coğrafi Bilgi Sistemi uygulaması ile Avlak ve Ava Yasaklanan 

Sahaların Bilgi sistemi kapsamında bir veri tabanında tutularak en güncel bilgiye anında ulaşılmasını 

ve istenen zamanda sorgulanarak harita çıktılarının alınmasını sağlayan bir sistemdir.  

Bu sistem uygulama yönünden iki temel çerçeve içermektedir;  Birincisi taşra teşkilatına yönelik 

internet tabanlı yazılım, diğeri ise taşra teşkilatından girilen verilerin değerlendirildiği ve onaylandığı 

bakanlık merkezi biriminin kullanacağı yazılımdır.  

 

 

 
 

 



   

   

 

 
Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara ilişkin Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamasının kapsamı, Doğa Koruma 

ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelinin, mevcut verilerin analizini, veritabanı yapısının 

oluşturulmasını, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) arayüzlerini, örnek avlaklar ve 2009-2010 av döneminde 

yasaklanan sahaların sayısallaştırılmasını, “Milli Parklar Veritabanı” ile entegrasyonu ve gerekli 

raporlamaları sağlanmaktadır. Belirtilen kapsam doğrultusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü personeli, oluşturulacak olan yazılım sayesinde avlanmaya açık ve kapalı alanları mevcut 

altlıklar üzerinde daha hassas bir şekilde oluşturabilecek sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Bu proje 

kapsamında kullanıcıların sistemdeki yapabilecekleri, sistemin kullanıcı arayüzlerinin 

detaylandırılması, veritabanı tasarımları ve semboloji çalışmaları açıklanmaktadır. 

Avlanmaya açık ve kapalı alanlar, Merkez Av Komisyonu ile il ve ilçe av komisyonları tarafından her 

yıl, il bazında avcılığın düzenlenmesi, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için belirlenen 

alanlardır. Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı ile Av ve Yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerine büyük bir katkıda bulunacak “Avlanamaya 

Açık ve Kapalı Alanlara ilişkin Coğrafi Bilgi Sistemleri” veritabanı, oluşturulan bir ekiple veritabanı 

uygulamasına yönelik teknik destek sağlamak ve taşra teşkilatı ile koordineli çalışmalara katkıda 

bulunarak koruma ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. 

 

Mevcut olan ”Avlak ve Ava Yasak Sahalar” 

uygulamasına  kullanıcı sisteme, temel 3 kullanıcı 

gruplarından biriyle belirli kullanıcı adı ve şifresi ile 

giriş yapabilmektedir. 

 

1. Kullanıcı (Taşra teşkilatı),  

2. Merkez (Bakanlık merkez),  
3. Administrator (Web sitesi yöneticisi)   

 



   

   

 


