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OGM’nin yeni BT proje hedefi  hazır
2011-2014 dönemini kapsayan Orman 
Bilgi Sistemi Fizibilite Etüdü hazırlandı. 
Bilgisayarlı görmeye dayalı Orman 
Yangını Bulma ve İzleme Sistemi 
gündemde. Simülasyon çalışmaları 
planlanıyor.  
Kamera görüntülerinin GSM/GPRS 
üzerinden aktarılması için GSM 
operatörleriyle görüşmeler sürüyor.
Aslıhan Bozkurt

Kamu ve özel sektördeki bilgi işlem merkezlerini (BİM) 
tanıttığımız sayfalarımızda bu ay, Orman Genel Müdürlüğü 
(OGM) “Bilgi İşlem Merkezi ve İstatistik Dairesi Başkanlığı”na 
yer veriyoruz. OGM’nin yürüttüğü BT projeleri hakkında 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı  (İMİ) Bilgi İşlem Şube 
Müdürü Ercan Kaptanoğlu, bilgi verdi.  Toplam 43 personelin 
görev aldığı başkanlık, 2007 sonunda yayınladığı BİT tamimi 
kapsamında, birimlerinin görev tanımlarını oluşturup BT 
donanım standartlarını belirledi. Genel müdürlüğün bilişim 
gereksinimlerini saptamak üzere Orman Bilgi Sistemi Fizibilite 
Etüdü yapılarak 2011-2014 yıllarında gerçekleştirilecek projeler 
hazırlandı. Konumsal Orman Bilgi Sistemi (KORBİS), Orman 
Yangın Yönetim Sistemi (OKYM), Orman Kadastro Bilgi Sistemi 
ve Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) projelerini yürüten OGM, Orman 
Yangını Erken Uyarı Sistemi ile ülkemiz genelindeki 775 adet 
yangın gözetleme kulesi ile ormanları 24 saat gözetliyor. 
Bilgisayarlı görmeye dayalı Orman Yangını Bulma ve İzleme 
Sistemi geliştiren OGM, teknolojiden yararlanarak orman 
yangınlarına zamanında ve etkili bir şekilde müdahale 
edilmesinde yeni bir sistemi gündeme getirecek. GSM 
operatörleri ile görüşme ve arazi görüntülerinin GSM/GPRS 
üzerinden aktarılması denemeleri de devam ediyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s134

http://www.bilisimdergisi.org/s134


BİM’leri Tanıyoruz2011 TEMMUZ84 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 85

-Orman Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem 
Şubesi Müdürlüğü’nün kısa bir tarihini 
alabilir miyiz? Şube, ne zaman kuruldu, 
bugüne kadar ne gibi yapısal gelişme ve 
değişiklikler yaşadı? Şubenin kurumdaki 
konumu nedir?

-Orman Genel Müdürlüğü (OGM) “Bilgi İşlem 
Merkezi ve İstatistik Dairesi Başkanlığı”, 16 
Ekim 1981’de kuruldu. Bakanlık makamının 
10 Mart 1982 tarihli Genelgesi doğrultusunda 
yapılan reorganizasyon sonucunda da “Teknik 
Geliştirme ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı” 
kuruldu.
İlk yıllarda 2 K Ram Univac makine ile amenajman 
karneleri ve maaş programları yapıldı. 1983’te 
Univac Sistem 80 (2 adet) ve yeni sistem 
odasında Genel Müdürlüğün amenajman, 
yangın istatistikleri, bordro, işletme pazarlama 
satış stok ve benzer çalışmaları yürütüldü. 6 
Kasım 1983 yılı Milletvekili Genel Seçimleri’nin 
kamuoyuna duyurulması çalışmaları başarı ile 
tamamlandı. 

Daha sonra, Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon (APK) Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü olarak 
yapılandırıldı. 1989’a gelindiğinde VAX sistemleri 
kuruldu, tüm işler yeni sisteme aktarıldı ve 
tüm binalar, Decserver ile birbirine bağlandı. 
1997’de 80 PC alınarak OGM merkez kampuste, 
ATM network cihazları ile ağ yapısı kuruldu. 
Yazışmalarda Lotes Notes programı kullanıldı. 
Analiz çalışması yapılarak Ankara Orman 
Bölge Müdürlüğü- Beypazarı Orman İşletme 
Müdürlüğü ve Yangın Harekât Merkezi ile on-
line hizmet verildi. Pilot bölge çalışmalarında 
İşletme Pazarlama Dairesi’nin satış stok 
işlemlerini (damga, sürütme, depodan satış 
stok işlemeler) programı yapılarak uygulama 
testleri yapıldı.
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
ile Strateji ve Geliştirme Daire başkanlıkları 
kurularak APK Daire Başkanlıkları kapatılınca, 
destek hizmet birimi olarak değerlendirilerek 
İdari ve Mali İşler (İMİ) Dairesi Başkanlığı’na 
bağlandı.
 

3 Haziran 2011 tarihli, Çevre, Orman ve 
Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 
OGM Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BİDB) 
kuruldu. BİDB  OGM’nin Yardımcı Hizmet Birimi 
olarak çalışmalarına devam ediyor.
 
-Bilgi İşlem Şubesi’ndeki donanım/
yazılım ve görevli elemanlara ilişkin bilgi 
verir misiniz? Müdürlükte kaç kişi görev 
yapıyor?

- Bilgisayar Mühendisi, Elektrik-Elektronik 
Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Matematik 
Mühendisi,  Orman Mühendisi, Ziraat 
Mühendisi, Bilgisayar İşletmeni, Tekniker ve 
Teknisyenlerden oluşan 43 personel görev 
aldığı BİDB’nde; Sistem ve Ağ Yönetimi; Yazılım 
ve Uygulama Geliştirme; İnternet ve Portal; Bilgi 

Güvenliği; Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Teknoloji 
ve İnovasyon Şube müdürlükleri oluşturuldu.
 
-Şube olarak Orman Genel Müdürlüğü’nün 
yürütmekle yükümlü olduğu çalışmalara 
nasıl bir katkı veriyorsunuz?

-Bilgi işlem çalışmalarında birimler arası 
koordinasyonu sağlamak, mükerrer yatırıma 
yol açmamak ve birlikte çalışabilirlik için 3 
Aralık 2007’de Genel Müdürlüğümüz Bilgi 
ve İletişim Teknolojileri tamimini yayınladık. 
Tamim kapsamında, birimlerimizin görev 
tanımları oluşturuldu. Bilişim teknolojileri 
donanım standartları belirlendi.
Genel Müdürlüğümüz birimlerinin bilişim 
gereksinimleri tespiti için, Orman Bilgi Sistemi 
Fizibilite Etüdü yapıldı. Fizibilite Etüdü ile 
birimlerin ihtiyaçları belirlenerek 2011-2014 
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yıllarında gerçekleştirilecek projeler hazırlandı. 
Projelerin ilgili birimler ile birlikte yürütülmesi 
proje başarısı için önemlidir. Bu projelerin 
koordinasyonu ve takibi birimimizce yapılıyor.
 
-OGM Bilgi İşlem Şubesi olarak 
yürüttüğünüz başlıca BT/e-devlet projeleri 
nelerdir? OGM’nin “E-devlet” projelerini 
sıralar mısınız?  
-Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü 
için, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) çalışmaları 
kapsamında; öncelikle hazırlanacak katmanlara 
ait standartlar belirlendi, standartlar 
doğrultusunda tüm Türkiye’yi kapsayacak 
şekilde 27 Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 

orman varlığı haritaları üretilerek 1/25.000 
ölçekli Konumsal Orman Bilgi Sistemi (KORBİS) 
Web uygulaması geliştirildi.

Acil ve olağanüstü nitelikte olan orman 
yangınları ile mücadele faaliyetlerinde başarı; 
İyi bir organizasyon, teknoloji kullanımı, 
cesaret, beceri ve tecrübeyi gerektirir. Orman 
yangınları ile mücadele, çok yönlü, son derece 
bilgi ve deneyim isteyen pahalı bir iş. Hızlı, 
etkin ve doğru müdahale edilmesi büyük önem 
taşıyor. Bunun için iyi bir organizasyona ihtiyaç 
duyuldu ve bu organizasyonu yönetebilmek için; 
iş, hizmet ve hava araçlarına, mobil veri iletişim 
cihazı kuruldu. Elektronik ve Haberleşme Şube 

Müdürlüğü için geliştirilen Orman Yangın 
Yönetim Sistemi’nde (OKYM)  altlık olarak 
KORBİS’in bir bölümü kullanıldı. 
Kullanılan sayısal haritalar; bölge ve işletme 
müdürlükleri, işletme şeflikleri, bölme ve 
bölmecik sınırlamalarından oluşuyor. Bölmecik 
katmanında; ziraat alanı, orman alanı, ağaç 
türleri, ağaç yaşı ve ormanı örtme derecesi 
mevcut. Ayrıca dereler, sırtlar, tepe, yerleşim, 
su kaynakları gibi sayısal bilgiler de bulunuyor. 
 
Ayrıca Orman Kadastro ve Mülkiyet Dairesi 
Başkanlığı’nda kullanılmak üzere 31 Ağustos 
1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 
16, 17, 18 ve 115’inci maddelerine göre verilecek 
muvafakat, izin ve irtifak haklarının,  CBS 
bazlı iş süreçlerinin bilgisayar destekli olarak 
yönetilmesini sağlamak için Orman Kadastro 
Bilgi Sistemi oluşturuldu.  

Orman yangınlarının söndürülmesinde en 
önemli faktör erken tespit, hızlı ve etkin 
müdahaledir. Bu amaçla, OKYM Elektronik ve 
Haberleşme Şube Müdürlüğü’ndeki Orman 
Yangını Erken Uyarı Sistemi ile orman yangın 
gözetleme kulelerine yerleştirilen kameraların 
tespit ettikleri görüntüler, sayısal radyolinkler 

ile aktarılarak ormanlık 
alanlar gözlemleniyor. 
Ve Bilgi İşlem Şube 
Müdürlüğü’nde Orman Bilgi 
Sistemi (ORBİS) Projesi 
yürütülüyor.  Projeyle, 
*Hizmetlerin etkin bir şekilde 
sunulabilmesi için birlikte 
çalışabilir ve güvenli bilgi 
sistemlerinin oluşturulması,
*Hizmetlerin hem merkezde 
hem de taşra teşkilatında 

birbirine entegre olacak şekilde etkin, ekonomik 
ve süratli yerine getirilmesi,
*Veri ve bilgilerin daha iyi yönetilebilir, 
ulaşılabilir, sorgulanabilir, paylaşılabilir bir 
ortama taşınması,
*Bilgiler üzerinden; planlama, karar verme, 
sorgulama ve raporlamanın etkin ve süratli 
yapılması,
*Tüm bunlar için gerekli olan hizmetlerin, 
yazılımların, donanımların ve iletişim ağının 
temin edilmesi hedefleniyor.

ORBİS kapsamında 2010’da Fizibilite Etüdü; 
Bilişim Altyapısının Kurulması ve Elektronik 
Doküman Yönetim Sistemi projeleri yürütüldü. 
ORBİS Fizibilite Etüdü Projesi kapsamında 
Genel Müdürlüğün mevcut durum analizi, 
yeni sistemin, yazılım altsistemlerinin, teknik 
sistemin tanımlanması yapıldı. Yeni sistemin 
uygulanabilir kılınması ve 2011-2014 dönemi 
için proje önerileri hazırlandı. 

Bilişim Altyapısın kurulması kapsamında orman 
bölge müdürlüklerinin yapısal kablolama, 
aktif cihazlar (ağ anahtarları) ile merkez video 
konferans sistemi kurulumları gerçekleştirildi. 
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Elektronik Doküman Yönetim Sistemi 
(EDYS) ile elektronik –mobil imzaya geçişi 
hedefliyoruz. EDYS, bütün evrak hareketlerinin 
elektronik ortamda yapılmasını sağlamak için 
Türksat tarafından geliştirilip birinci aşaması 
tamamlandı. Halen çalışmalar devam ediyor, 
yaygınlaştırılması yapılıyor.

-Ormanlardaki yangını elektronik gözlerin 
yakalamasını sağlayan, mobil iletişim 
teknolojisi kullanılarak kurulan “Yangın 
Yönetim Sistemi ve Orman Yangını Erken 
Uyarı Sistemi (OYEUS)” projesi nedir? Proje 
kapsamında neler yapıldı?  Önümüzdeki 
aylarda projeye ilişkin 
ne gibi gelişmelere tanık 
olacağız? Proje halen kaç 
bölge/ilde uygulanıyor? 
Yangınlara müdahale 
süresi proje sayesinde ne 
kadar azaldı? 

-Orman yangınlarının 
söndürülmesinde erken 
tespit, hızlı ve etkin müdahale 
amacıyla ülkemiz genelinde 
775 adet yangın gözetleme 
kulesi ile ormanlar 24 saat 
gözetleniyor. Gözetleme 
kulelerinde çalışan 
personelimiz, gördükleri her 
hangi bir dumanı en yakın 
orman yangın söndürme 
ekibine bildirerek yangına 
erken müdahaleyi sağlıyor.
Orman yangınları ile 
mücadele çalışmalarındaki 

başarı, yangın öncesi planlama ve hazırlık 
çalışmaları zamanında yapılması, yangın 
çıktığında görevlilerin yapacağı işlerin önceden 
belirlenmesi ve planlanması ile sağlanır. Biz 
de mümkün olduğunca yangınların çıkmasını 
önlemek ve çıkan orman yangınlarının da en az 
zararla sonuçlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. 
Avrupa Birliği (AB) tarafından yürütülen 
Altıncı Çerçeve Programları’ndan biri olan 
Multimedia Understanding Through Semantic, 
Computation and Learning (MUSCLE) projesi 
var. Çoklumedya veri madenciliği ve bilgisayar 
öğrenmesi alanlarında araştırma gruplarını 
işbirliğine teşvik eden bir mükemmeliyet 
ağı projesi olan MUSCLE’ın amacı, yüksek 

semantik içerikle metadata işleyebilme 
kapasitesine sahip, akıllı ve kendi 
kendine öğrenebilen araştırma motorları 
tasarlayarak çoklumedya veri tabanlarına 
erişimi kolaylaştırmak. Elde edilen 
çoklumedya görüntülerinden sonuçlar 
çıkarmaya yönelik çalışmalarda, duman 
ve yangın görüntülerinin de bir yazılım 
aracılığıyla orman yangınlarına karşı 
mücadelede kullanılabileceği fikrinden 
hareketle Bilkent Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Enis Çetin ve Genel Müdürlüğümüzde 
bulunan uzmanlar tarafından bir 
taslak proje oluşturuldu. OGM, orman 
yangınlarının daha başlangıcında tespit 

edilmesini sağlayabilecek 
“Yangın Yönetim Sistemi ve 
Orman Yangını Erken Uyarı 
Sistemi (OYEUS)” projesini 
uygulanabilir bulunca gerekli desteği 
sağlamak üzere, “Kamu Kurumları 
Araştırma ve Geliştirme Destekleme 
Programı” (1007) kapsamında Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu’na (TÜBİTAK) sundu. Proje, 
TÜBİTAK tarafından kabul edildi. 
20 Mart 2007’de başlayıp 20 Nisan 
2009’da bitirilmek üzere projeye 
765.952 TL kaynak ayrıldı ve ayrılan 
kaynağın 642.308 TL’si harcandı.
Kamera görüntülerini en yakın 
merkeze aktarmak amacı ile Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan 
(BTK) 10.5 GHz bandında Sayısal 
Radyo Link Frekanslarının tahsisi 
sağlandı. Projenin pilot uygulaması 
2007 yılı Mayıs ayında Antalya 
Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat 

Orman İşletme Müdürlüğü’nde başlatıldı. 
Başlangıçta 3 adet yangın gözetleme kulesine 
360 derece gözetleme yapabilen kameralar 
görüş açısı en uygun noktalara yerleştirildi. 
Kameralardan alınan görüntüler gerçek 
zamanlı olarak bilgisayar tarafından işlenip 
yazılım duman şüphesine ait bir bulgu tespit 
ettiğinde önce kulede sesli ve görsel bir alarm 
üretiyor. Kuledeki bir bilgisayar, eş zamanlı 
olarak kameradan gelen görüntülerde dumanı 
algılayabilirken bu kameraların “pan/tilt/
zoom” kontrolleri yapılabiliyor, kameraların 
kalibrasyonu ve menüleri ile ilgili tüm işlevleri 
yerine getirebiliyor.
Kameralar, pozisyonu bir yöndeyken 25 ile 
45 saniye kadar bekleyip herhangi bir duman 
yoksa diğer park noktasına dönüyor. Duman 
tespit edildiğinde ise ilgili gözetleme kulesinin 
ve park yerinin koordinatları Yangın Harekât 
Merkezi’ne gönderiliyor. Ormandaki 300-
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400 hektarlık bir alanı 2-4 dakika arasında 
tarayabilen bu kameraların görüntülerini 
işleyen yazılım, kuleye en çok 10 kilometre 
uzaklıktaki bir dumanı, başlangıcından 
sonra 15-45 saniye içinde tespit edip alarm 
verebiliyor. Çeşitli algoritmalardan oluşan 
yazılım, kameraların elde ettiği renkli ham 
orman görüntüsünü bilgisayarda işlemeye de 
yarıyor. Geliştirilen yazılım temel olarak, yavaş 
hareket eden nesne, renk analizi ve dumanın 
yükselmesi unsurlarına dayanıyor. Sistem, 

görüntülerdeki bitki örtüsünü taradıkça 
hafızasına kaydeden, başka bir deyişle arka 
planı tanıyan bir mekanizmaya sahip. Böylece, 
görüntülerdeki herhangi bir değişiklik hemen 
fark edilebiliyor. 

Pilot uygulama başarılı bir şekilde 
tamamlanması sonucunda Marmaris 
Orman İşletme müdürlüğünde bulunan 3 
yangın gözetleme kulesi ikinci proje olarak 
uygulanmaya konuldu. 2007 yılında Marmaris 

şehir merkezinde çıkan can ve mal güvenliği 
açısından çok tehlikeli olan orman yangını, 
kameralar üzerinden canlı olarak izlenmek 
suretiyle yangının büyüklüğü ve yerleşim 
yerlerini tehdit ettiği görülmüş gerekli tedbirler 
anında alınmak suretiyle olası faciaların önüne 
geçildi.

Pilot olarak iki işletmede kurulan OYEUS, 
sadece yangını erken tespit etmenin dışında 
yangın mahallinde olmayan yetkili kişi ve karar 
vericilerin, yangının tehdit derecesini görmesi 
ve tehlikesini anlaması, söndürme çalışmaları 
esnasında yapılan mücadeleyi, dumanın rengi 
ve büyüklüğünü görmelerini sağlıyor. Ayrıca 
kulelerden canlı görüntü alınabilmesi nedeniyle 
ormandaki rüzgârın hızı- yönü, nisbi nem 
ve sıcaklık gibi orman yangınlarını etkileyen 
faktörlerin izlenebildiği görülmüştür. 

AB tarafından yürütülen MUSCLE projesinin 
başlatılmasından sonra bilgisayarlı görmeye 
dayalı Orman Yangını Bulma ve İzleme Sistemi 
geliştirildi. Bütçe imkânları ölçüsünde orman 
yangınlarına hassas bazı bölgelerde, yangın 
gözetleme kulelerine sistemin kurulması 
planlanıyor. Nihai amaç, sistemin ihtiyaç 
duyulan orman gözetleme kulelerine yayılması. 
Böylece, teknolojinin getirdiği imkânlarla 
orman yangınlarına zamanında ve etkili bir 
şekilde müdahale edilmesi sağlanacak.

Her gün daha da gelişen GSM teknolojilerinden 
yararlanarak kamera görüntülerinin GSM/
GPRS üzerinden aktarılması ile ilgili olarak, 
GSM operatörleri ile görüşme ve araziden 
görüntü aktarma denemeleri devam ediyor. 
Olumlu sonuçların elde edilmesi durumunda 

mevcut radio linkler üzerinden aktarılan 
görüntüler, GSM üzerinden de aktarılacak.
 

Projenin diğer evresi olarak Orman Yangın 
Simülasyon çalışmalarının yapılması 
planlanıyor.  Simülasyon çalışması yangının, 
daha doğrusu dumanın tespit edilmesi kadar 
önem taşıyor. Bununla yangını daha akılcı 
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yöntemlerle söndürmeye yönelik ilk 
verilerin elde edilmesi amaçlanıyor. 
Simülasyonu rüzgâr, arazi eğimi, 
sıcaklık, nem ve bitki örtüsü gibi 
etkenler oluşturuyor. Bunların doğru 
şekilde sisteme girilmesi için ilgili 
devlet kurumlarından bölgenin dijital 
haritası, bitki özellikleri ve meteorolojik 
bilgilerinin alınması gerekiyor. Tüm 
bu veriler simülasyona işlendiğinde 
yangının yöne ve hangi hızla yayılacağı 
gibi gerekli ve değerli bilgilere 
ulaşılabilecek. 
Google Earth programı üzerinden de 
biçimlendirilen bu simülasyon, tüm 
bilgileri yangın müdahale ekiplerine 
duman fark edildikten 15 saniye 
sonra haber verecek. Sistem otomatik 
olarak söndürme ve diğer ilgililere, 
yangının çıktığı yerin koordinatları ve 
yayılacağı bölgeyi ekranda canlı olarak 
gösterebilecek. İki ekran kullanılarak 
birinde yangının o anki canlı görüntüsü, 
diğerinde simülasyon sayesinde yangının 
yayılmasıyla ilgili veriler izlenebilecek. 

Orman yangınlarında yangının ilk çıkış anında 
yani 5 ila 12 dakika arasındaki müdahale çok 
önemli. Ormanlarda tepe ve örtü yangını olmak 
üzere iki türlü yangın çeşidi var. Yangının tepe 
yangınına dönüşmesi yangına müdahaleyi 
zorlaştırıp söndürülmesini güçleştirir. OGM’de 
bu projeden önce uygulanan yöntemde; taşra 
teşkilatı olan bölge müdürlüklerine bağlı 
gözetleme kulelerinde gözetim görevini yapan 
personel, yalnızca insan gözünün görebildiği 
alanlarda kontrol yapıyordu. 
Görevlilerinin herhangi bir dumanı uzaktan 

tespit edip tepki vermeleri gecikmelere yol 
açabiliyordu. Yerleştirilen kameralar sayesinde 
ise sistem tamamen otomatik bir şekilde görüş 
alanını 360 derece tarayıp bilgileri devamlı 
işliyor. En ufak bir değişik tespit edilip alarm 
çalıyor. Bu alarm, aynı anda bağlı bulunulan 
orman işletme, orman bölge ve OGM’de 
görüldüğü için tüm ilgililerin uyarılması 
sağlanıyor.

Yangın gözetleme kulelerine İnternet hizmeti 
götürüldü. Kablosuz modemlerle, bu alan daha 
da artırılabilmektedir. Diğer yandan yangın 
anında yangın mahallinde bulunan yetkililerle, 
üst amirlerin görüntülü olarak konuşabilme 
imkânı sağlandı. Kameralarını bulunduğu 
yerlerde anız yakma ve bahçe temizliği 

sayılarında düşüşler olduğu tespit edildi. 
Kamera görüntülerinin, işletme, bölge 
müdürlükleri ve OGM tarafından aynı anda 
izlenmesinden dolayı ortak karar verme 
imkânını sağlanırken orman yangınının tehdit 
ve tehlikesi, gelişme seyri hakkında ve hangi 
araçların gerektiği konusunda yöneticilerde 
ortak bir kanaat oluşabiliyor. Küçük yangınlara 
sadece ihtiyacı karşılayabilecek kadar 
arazöz gönderilmesi sureti ile çok ciddi 
tasarruf yapılabiliyor. En az ekip ve maliyet 
ile en kapsamlı şekilde yangın söndürülmesi 
sağlanıyor. Bir uçağın bir saatlik maliyeti 12 bin 
dolar.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
(TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) 

tarafından 20 Aralık 2010’da düzenlenen 
“8. eTürkiye (eTR) yarışmasında Türkiye 
birinciliği alan proje ile;  
*Kamera görüntüleri sayesinde yangınlara 
müdahalede ortak karar verme imkânı 
doğdu.
*157 adet yangının erken haber alınması 
ve erken müdahalesiye sistem için yapılan 
2.7 milyon  TL’nin yaklaşık  8 katı  oranında 
(21.6 Milyon TL) tasarruf  sağlandı. 
*Orman yangınlarını tespit süresi azaldı, 
yangın söndürme çalışmalarının sevk ve 
idaresinde etkinlik artırıldı. 
*Ormanlık alanda, orman yangınlarını erken 
tespit ve izlemesi, suç unsuru olan kaçak 
yapılaşma, kaçak kesim, katı atık vb. suçları 
ile mücadele hizmetlerine katkı sağlandı.
 

-Genel müdürlüğün ödüllü projelerinde 
bir diğeri olan Araç Takip Projesi 
kapsamında kullanılan araş sayısı 

nedir? Sistemin kuruma kazandırdıklarını 
değerlendirebilir misiniz?

-Proje, başlangıçta yalnızca yangına 
birinci derecede hassas orman işletme 
müdürlüklerindeki arazöz ve iş makineleri için 
planlandı ve toplam 852 araç belirlendi. Hem 
kazandırdığı ekonomi hem de yangınlara karşı 
etkin müdahale sağlanması projenin ikinci 
adımında 725 araç,  3. adımında 1150 araç daha 
sisteme eklenerek toplam 2727 adet araçla 
ülkemizin bu anlamda en büyük gücüne (Kiralık 
uçak ve helikopterler dahil) kavuşuldu. 
Proje başlangıcında 852 araç için, araç modülü, 
yazılım geliştirme, mesajlaşma terminali, 
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uygun donanımlı arazözlere su seviyesi sensörü 
ve araçların yerinde montajları dahil 496.485; 
ikinci aşamada 725 araç için, araç modülü 
ve montaj dahil 352.466; üçüncü aşamada 
1150 araç için, araç modülü ve montaj dahil 
624.220 olmak üzere toplam 1.473.171 YTL 
harcama yapıldı. Toplam araç sayısı 2 Haziran 
2011 tarihi itibarı ile 4530 adede ulaştı. Proje 
sadece 2008’de araç yakıt tasarrufu, işçi 
gider tasarrufu, erken müdahale tasarrufu ve 
haberleşme tasarrufu v.b. gibi giderlerden KDV 
hariç toplam   10.070.872,42 TL tasarruf yapıldı.
Bu arada hesap edilemeyenler de var. Orman 
yangınında yanan sadece ağaçlar değil. Ormanın 
içerisindeki ağaç, bitki, böcek ve hayvanlar 
da yanıyor. Su kaynakları kirlenmekte, iklim 
etkilenmekte dolayısıyla bölgenin ekosistemi 
değişiyor. BT çalışmaları ile tüm bu zararların 
en aza indirilmesi amaçlanıyor.  

-OGM,  Türkiye’deki orman yangınlarının 
geriye doğru tüm bilgileri 
değerlendirilebilecek ve Türki-
ye ormanlarının yangın riski haritası 
oluşturulacaktı. 
Bu proje kapsamında neler yapıldı? 

-Ülkemiz ormanlarının yangın riski haritası 
oluşturuldu. Orman İşletme Müdürlükleri 
seviyesinde yangına 1’ den 5.  dereceye kadar 
hassas alanlar belirlendi. Bu harita verilerine 
göre eylem planları hazırlandı.  
 

-Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü elemanları 
tarafından tasarlanan elektronik 
atıklardan yapılan yapay zekâya sahip ÇOKİ 

isimli robot hangi amaçla geliştirildi? Nasıl 
ve nerelerde kullanıldı, kullanılacak? 

-Yapay zekâya sahip robot ÇOKİ, çevre bilincini 
anlatacak. Orman Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem 
Şube Müdürlüğü Sistem ve Network Uzmanları 
Mehmet Gür, Soner Salınan ve Bahadır Keleş 
tarafından tasarlanan elektronik atıklardan 
yapılan yapay zekâya sahip ÇOKİ isimli robot 
bilişimde çevre bilincine dikkat çekecek. 
 

ÇOKİ,  şu an belli kelimelerle insanlarla 
konuşuyor. Projeyi geliştirip çocuklara ve çevre 
bilinci almak isteyenlere cevap verebilecek bir 
yapıya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Elektronik 

atıklardan ÇOKİ’ ye arkadaş Kablo atıklarından 
yapılan Futbolcu, Elektronik atıklardan ve düşük 
enerji sarfiyatlı LED lambalar kullanılarak 
yapılan basketbol potası ile bilgisayar anakartı 
üzerinde belleklerden (RAM) oluşturulan ok ile 
dart yapıldı.  

-Önümüzdeki dönemde gündeme getirip 
uygulamaya koyacağınız yeni BİT projeleri 
var mı?
-Fizibilite Etüdü Raporu sonucunda ORBİS 
Bilgi Sistemleri önceliklendirilerek, Orman 
Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi (2011-2014); Ağ 
Altyapısı Geliştirme (2011); Kurumsal Hizmet 
Envanterinin Yönetimi ve EDYS Yaygınlaştırma 
(2011-2014) ve 4. Kurumsal Kaynak Planlama 

(2011-2014) bileşenleri olmak üzere 4 ana 
başlık belirlendi.
 
ORBİS projesinin temel bileşeni olan Orman 
Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında, 
seçilecek bir bölgede pilot envanter çalışması 
gerçekleştirilecek.  Çalışma ile ülkemizdeki tüm 
özel ve resmi orman alanlarının envanterinin 
ayrı ayrı izlenebileceği ve yönetilebileceği 
bir yönetim bilgi sistemi oluşturulacak. 
Türkiye için uygun dinamik yapıda bir Ulusal 
Orman Envanteri modelinin belirlenmesini 
amaçlayan sistemle, ülkemizdeki orman 
kaynağı bileşenlerinin zamanında, doğru, 
tekrarlanabilir ve dolayısıyla sürdürülebilir 
bir şekilde elektronik ortama aktarılması ve 
değerlendirilmesi sağlanacak.

Ağ altyapısının geliştirme çalışmalarılya 
Türkiye’nin tüm illerinde bulunan toplam 
218 orman işletme müdürlüğüne ait olan 190 
binanın ve/veya müstakil binası bulunan 690 
orman işletme şefliği binasının ağ altyapısının 
kurulması veya iyileştirilmesi amaçlanıyor. 

Ayrıca Kurumsal Hizmet Envanterinin Yönetimi 
ve EDYS’nin elektronik ortamda tesis edilmesi, 
yaygınlaştırılması ve de bilgi güvenliği 
altyapısının tesis edilerek OGM çerçevesinde 
ISO 27001 standardına uygun bir Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi’nin oluşturulması 
hedefleniyor. Yine bu yıl başlayıp 2014’te 
tamamlanması planlanan dönemde Kurumsal 
Kaynak Planlaması yapılacak.  Bu kapsamda 
Orman Ürünleri Üretim ve Satış Zinciri, İnsan 
Kaynakları ve Eğitim ile Yönetim Sistemi; 
Taşınmaz Yönetimi Bilgi Sistemi ve Orman 
Yangınları Yönetim Sistemi’nin iyileştirilmesi 
faaliyetleri yürütülecek. 
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