
   

   

“Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi” Projesi 

Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban hayatı Dairesi Başkanlığı 

 

Proje durumu : Tamamlandı. 

 

 

Uygulama adresi: http://mak.cevreorman.gov.tr/ 

Proje kapsamı ve amacı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı için Avlak ve Ava Yasaklanan Sahaların 

Coğrafi Bilgi Sistemine Entegrasyonu Projesi kapsamında web tabanlı analiz ve yönetim sistemine 

ilişkin CBS uygulamasının ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi amaçlanmıştır. Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde, avcılığın düzenlenmesi için, av ve yaban hayatının korunması 

ve geliştirilmesi hususlarında karar alınarak, Merkez Av Komisyonu ile il ve ilçe av komisyonları 

tarafından her yıl il bazında “Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlar Haritası” basılı halde oluşturulup 

yayınlanmaktadır. 

Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı, İl Müdürlüklerinin ilgili birimleri ve avcılar tarafından 

kullanılacak, avcılık eğitimi takibi, avcılık belgesi takibi, av suçlarının sorgulanması, tescil edilmiş ve av 

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

bilgilerinin sunulup, yönetilebileceği coğrafi bilgi sistemi destekli web uygulaması geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda oluşturulacak yeni uygulama temel alınarak mevcut yaban hayatı 

veritabanı uygulamasının eksikliklerinin giderilmesi ve oluşturulacak sistemle uyumu sağlanacaktır. 

Bu bağlamda, her il bazında basılı olarak hizmete sunulan, söz konusu haritaların internet tabanlı 

harita destekli olarak oluşturulması, internet ortamında bu haritaların sunumunun yapılması ve yıllık 

güncellemelerin bu altlıklar üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Esri ArcMap 9.3.1 üzerinde 

bir extension geliştirilmiş ve mevcut Coğrafi Bilgi Sistemleri ile birlikte bilgisayar ortamında 

yönetilmesi hedeflenmiştir. 

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanların CBS uygulamaları ile belirlenmesi projesi kapsamında, her il 

kendisine ait avlak alanların veri girşini gerçekleştirebilmektedir. 



   

   

 

Bu uygulama Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeline, avlanmaya açık ve kapalı 

alanlarla ilgili yapılacak işlemler dâhilindeki mevcut verilerin analizini, veritabanı yapısının 

oluşturulmasını, coğrafi bilgi sistemi arayüzlerini, örnek avlaklar ve yasaklanan sahaların 

sayısallaştırılmasını, harita özelliklerinin tanımlanmasını, düzenlenmesini, sorgulanmasını, 

yönetilmesini ve “Milli Parklar Veritabanı” ile entegrasyonunu sağlamaktadır. Belirtilen kapsam 

doğrultusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli, yazılımı kullanarak 

avlanmaya açık ve kapalı alanları mevcut altlıklar üzerinde daha hassas bir şekilde oluşturup sistem 

üzerinden yayınlayabilmektedirler. 

Genel Müdürlük ve İl müdürlükleri web ortamında yetki bazlı veri girişi yapabilmekte yapılan projeleri 

web ortamında onaylayabilmektedir. Sonuçlar, yazılan extension ile basılı harita şeklinde otomatik 

olarak raporlanabilmektedir. 

 

YABAN HAYATI VERİTABANI CBS UYGULAMASI 

Oluşturulan yazılım üç rol içermektedir. Bunlar kullanıcı, merkez ve yönetici rolleridir. Kullanıcı rolü, İl 

Çevre ve Orman Müdürlüğü personeline konumsal veri altlıklarını web tabanlı coğrafi bilgi sistemi 

arayüzleri üzerinden sunarak bu altlıklar üzerinden avlanmaya açık ve kapalı alanları belirlemelerini 

sağlamaktadır. Merkez rolü, kullanıcılar tarafından girilen avlanmaya açık ve kapalı alanların kontrol 

ve onayını sağlamaktadır. Yönetici rolü ise ilgili uygulamanın yönetiminden sorumlu kullanıcıyı ifade 

etmektedir.  Diğer bir deyişle sistemdeki yetkilendirmeyi yöneten kullanıcıdır. Yöneticinin kullanıcılar 



   

   

tarafından girilen avlanmaya açık ve kapalı alanların düzenlenmesine ve onaylanmasına yetkisi 

bulunmaktadır. 

Uygulamaya http://mak.cevreorman.gov.tr/ linkindeki “Sisteme Giriş” butonu ile açılan sayfadaki 

“Kullanıcı Adı” ve “Parola” bilgileri girilerek ulaşılmaktadır. 

 

 

Uygulamanın sol bölümünde, kullanıcılar tarafından sayısallaştırılan 

veriler, tiplerine göre gruplanmış olarak Avlaklar katmanı altında 

görüntülenebilmektedir. Diğer katmanlar ise kullanıcıların detay 

sayısallaştırması sırasında referans olarak kullanabilecekleri Çevre ve 

Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili katmanlardır. 

 

Web tabanlı harita uygulaması, kullanıcıların yetkileri dâhilinde, veritabanındaki avlakları farklı 

altlıklar üzerinde oluşturabilecekleri, görüntüleyebilecekleri ve yönetebilecekleri araçları 

içermektedir.  

 

Bunlar; detay tanımlama, sembol üretme, ölçüm, nokta ve alansal bazda coğrafi ve düzlemsel (UTM) 

koordinat oluşturma ve kaydetme, yer imi ekleme, yazdırma ve avlak editör araçlarıdır. 

 

Tanımlama aracı, harita üzerindeki 

katmanların metinsel ve mekansal olarak 

sorgulamalarını sağlamaktadır. Harita 

üzerinde bulunan detaylara nokta ve çokgen 

kullanılarak sorgulama yapılabilmekte ve 

öznitelik bilgileri görüntülenebilmektedir. 

 

 

Harita üzerine nokta ve alansal bazlı olarak çizim yapılabilmekte ve girilen koordinata 

gidilebilmektedir. 



   

   

 

Noktalar ve poligonlar hem coğrafi koordinat hem de düzlemsel (UTM) koordinat girilerek 

oluşturulabilmektedir. Bu koordinatlar girildikten sonra bir metin dosyasına kaydedilebildiği ya da 

panoya kopyalanabildiği gibi, bir metin dosyasında bulunan koordinatlar da sisteme entegre 

edilebilmektedir. 

AVLAK EDİTÖR 

Avlak Editör, avlaklar grubu altında tanımlanan katmanlara yeni detayların oluşturulabilmesini, var 

olanların yönetilebilmesini sağlayan araçtır. Bu araç ile oluşturulan detayların tipi ve durumu 

seçilebilmekte, adları girilebilmekte ve ilgili not ya da tanımlamalar yazılabilmektedir. Çizilen 

katmanlara “beklemede”, “onaylandı”, “onaylanmadı”, “kontrol bekliyor” ve “kontrol ediliyor” olmak 

üzere beş adet durum girmek mümkün olmaktadır. Her durumun kendine ait rengi vardır ve çizilen 

detaylar öznitelik tablosu bölümünden listelenebilmektedir. 

 

 



   

   

Avlak Editöründeki “Şablon Seç” bölümünden, çizilecek olan detay tipi seçildikten sonra çizim işlemi 

gerçekleştirilir. İşlemi geri alma, ileri alma, silme, yeniden şekillendirme, kesme ve vertex 

noktalarından detayı düzenleme seçenekleri mevcuttur. 

Çizimi tamamlandıktan sonra kontrole gönderilen ve merkez tarafından kontrolü yapılarak onaylanan 

detaylar, harita üzerinde ilgili katman sembolojisini almış bir şekilde görüntülenebilmektedir. Bu 

detaya ait bir sorgulama gerçekleştirildiğinde de detaya yine öznitelik bilgilerine ulaşılabilmektedir. 

 

 

 

”Harita Servis” bölümünden sorgulama yapılması istenilen servis, ”Katmanlar” bölümünden ilgili 

katman seçildikten sonra ”Görüntü Alanı” kısmından da bilgisi alınmak istenilen alan seçimi 

yapılmaktadır. 

 


