
   

   

Ava Yasak Sahaların Yönetilmesine İlişkin Web Tabanlı CBS Yazılımı Projesi 

 

Kurum Adı : T.C. Orman ve Su Bakanlığı 

 
Proje Durumu : Tamamlandı. 

 

 
 

Projenin amacı : Kurum personeli ve avcılar tarafından kullanılacak tescil edilmiş ve av döneminde 

tescil edilecek genel, devlet ve örnek avlaklarının coğrafi konumlarının, kota ve tür bilgilerinin 

sunulup yönetilebileceği, avcılara ait kabahat işlemlerinin düzenlenebileceği uygulama eklentisi 

mevcut yaban hayatı veritabanı uygulaması üzerine geliştirilmiş web tabanlı bir sistemdir. 

Av ve Yaban hayatına yönelik tüm işlemlerin tek bir sistem üzerinden yönetilerek en güncel bilgi ve 

belgelere en hızlı ulaşımın sağlanması ve coğrafi bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlanmaktadır. 

 

 
Resim: Yabanhayatı veritabanı 

 

Projenin Kapsamı : Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı İl Müdürlüklerinin ilgili birimleri 

tarafından kullanılacak, avcılık eğitimi takibi, avcılık belgesi takibi, av suçlarının sorgulanması, av 

turizmi kapsamında geçici avcılık belgelerinin takibi işlemlerinin yürütüleceği internet tabanlı bir 

sistem oluşturulmasıdır. 

 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelinin, mevcut verilerin analizini, yeni 

verilerin oluşturulmasını ve düzenlenmesini, veritabanı yapısının oluşturulmasını, Coğrafi Bilgi 

Sistemi (CBS) arayüzlerini, “Milli Parklar Veritabanı” ile entegrasyonu ve gerekli raporlamaların 

sağlanmasını kapsamaktadır.  

 

Av Yönetimi Bilgi Sistemi ile;  

• Avcılara ait eğitim, katılım ve başarı bilgilerinin zaman ve mekân bazında raporlanması, 

• Avcılık belgeleri ile ilgili kayıtların, vizelerin, nakil ve iptal işlemlerinin kayıtlarının yönetilmesi, 

• Kişilere ait av suçlarının, verilen para ve belge iptali cezalarının yönetilmesi, cezaların güncel 

miktarlara göre hesaplanması, 



   

   

• Av turizmi kapsamında verilecek geçici avcılık belgelerinin, avı yaptıran acentaya, avlanan 

kişiye ve av sırasında avlanan hayvana ait trofe bilgilerinin depolanması ve yönetilmesi, 

• Avlaklarda avlanabilecek av hayvanlarına ait tür ve kota bilgilerinin yönetilmesi 

sağlanmaktadır. 

 

 
Resim: Avlak alanların veritabanı üzerinde gösterimi 

 

 

Av Yönetimi Bilgi Sistemi iki modül şeklinde tasarlanmıştır: 

 

1. Kullanıcı modülü: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatının 

yöneticiler tarafından belirlenmiş bulunan; sisteme veri girişi yapabileceği, düzenleyebileceği, 

gerekli raporları alabilecekleri sistem parçasıdır. 

2. Yönetim modülü: Doğa Koruma ve Milli Park Genel Müdürlüğü merkez teşkilatının 

Sistemdeki kullanıcıların yapabilecekleri işlemlere karar verilmesi(rol belirleme), sistemdeki 

bilgilerin düzenlemesi, silinmesi ve yeni bilgi girişlerinin yapılabilmesini sağlayan sistem 

parçasıdır.  

 

 
Resim: Avlak alanların veritabanı üzerinde detaylı bilgisi 

 


