




Ağacım (iTree) nedir?

Ağacım belirli sınırlar içindeki bütün ağaçların ya da rastlantısal 
olarak saptanmış örnek parsellerin envanter verileriyle, saatlik hava 
kirliliği ve meteorolojik verileri kullanarak kentsel yeşil alanın yapısını 
saptamakta ve bunların çevresel faydalarını ve topluma katkılarını 
ölçmektedir. Elde edilen altlık veriler yönetici ve araştırmacılar 
tarafından, kaynakların etkin yönetiminin sağlanması, yönetim 
kararlarının alınması, kanun ve yönetmeliklerin geliştirilmesinde ve 
buna ek olarak önceliklerin saptanmasında kullanılabilmektedir.

Ağacım’a göre ‘ağaç’ nasıl tanımlanır?

Ağacım projesi için tanımlanan “ağaç” gövde çapı 2,5 cm’ye eşit ya da 
daha fazla olan bitkidir. 

Ağacım’da hangi bilgiler toplanır?

Proje kapsamında siz gönüllülerden envanterini yaptığınız ağaç ile 
ilgili olarak aşağıdaki bilgileri toplayıp uygulamaya kayıt etmeniz 
istenmektedir:

- Dikim durumu
- Tür ismi
- Yol ağacı olup olmadığı
- Bakım sorumluluğu
- Alan kullanım tipi
- Gövde çapı
- Taç sağlığı
- Toplam ağaç yüksekliği
- Yaşayan ağaç yüksekliği
- Başlangıç yüksekliği
- Taç genişliği
- Işığa kaç yönden maruz kaldığı
- Koordinatlar
- Yorumlar ve fotoğraflar....

Detaylı bilgiler görsellerle açıklamalı olarak bu belgede ilerleyen 
kısımlarda verilecektir.



Envanterde Nelere Dikkat Edilmeli?

Ağaç tacına ilişkin gözlemlerin yapılması

Envanter sırasında bir grupta en az üç kişi olunması (eğer mümkün 
değilse en az iki kişinin olması) tavsiye edilmektedir. Arazi envanteri 
sırasında GPS özellikli bir cep telefonu ya da internet bağlantısı olan 
bir tablet bilgisayar, bir pusula (cep telefonları içersindeki pusula 
uygulamaları da kullanılabilir), bir şerit metre veya lazer metre (uygun 
cep telefonlarında bulunan görsel ölçüm uygulamaları da profesyonel 
kullanıcılar tarafından kulllanılabilir) ve mümkünse bir dürbün 
bulundurmak tavsiye edilmektedir (cep telefonlarının zoom
özelliği de dürbün yerine kullanılabilir).

Envanteri yapılan ağaçlar yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi iki kişinin 
birbirine 90 derece dik açıyla pozisyon almasıyla gerçekleştirilmelidir. 
Ağaca mesafeniz, ağaç boyu kadar ya da en az ağaç boyunun yarısı 
kadar olmalıdır. Eğer arazi eğimli ise bu durumda envanter ağacın 
bulunduğu kottan daha yüksek bir kotta pozisyon alınarak yapılmalıdır.

ağaçla aynı kotta ya da daha üst 
bir kotta olunmalıdır

Gönüllüler ağaç ölçümü sırasında birbirleriyle 
aralarında 90 derece açı olacak şekilde 
konumlanarak ölçüm yapmalıdır

I. kişi

II. kişi

90º



Dikim Durumu: Ağacın dikilmiş ya da kendiliğinden gelişmiş olması 
durumudur;

 -Dikilmiş: Eğer ağaç maksatlı şekilde dikildiyse
 -Kendiliğinden gelişmiş: Eğer ağaç kendi çimlenip geliştiyse
 -Bilinmiyor: Ağacın dikili ya da kendiliğinden geliştiği bilinmiyorsa.

Tür İsmi: Ağacın türü ya da cinsini latince bilimsel isim ve türkçe yerel 
isim olarak iki ayrı başlık altında kaydetmeniz gerekmektedir.

Yol Ağacı Olup Olmadığı: Tanımlanan ağacın yol ağacı olup olmadığının 
kayıt edilmesi. Eğer yol ağacı ise evet (E)’yi değilse hayır (H)’yi 
işaretleyiniz.

Bakım Sorumluluğu: Ağaç kent yönetimi tarafından bakılıyorsa 
‘kamusal’, bakılmıyorsa ‘özel’ olarak bu değişkeni kayıt ediniz.

Alan Kullanım Tipi: Ağacın bulunduğu bölgedeki alan kullanımının 
tespitidir. Tanımlanmış alan kullanım sınıflarından seçim 
yapılabilmektedir. Bunlar;

 -Tarım
 -Mezarlıklar
 -Ticari/Endüstriyel
 -Golf Sahası
 -Kampüs(kamu kuruluşu, üniversite vb.)
 -Parklar
 -Yerleşim/Konut
 -Ulaşım(karayolu, demiryolu vb.)
 -Donatı(enerji, kanalizayson vb. altyapı tesisleri)
 -Boş Alan
 -Diğer’dir.



Gövde Çapı

Gövde çapı, ağacın zemininden 137 cm. yukarıdan yapılan çap genişliği 
ölçümüdür. Çok gövdeli ağaçlarda en fazla 6 adet gövdenin çap 
genişliği ölçülmelidir.
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varsa 45 cm. üstten ölçünüz
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eğer çap ölçüm 
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eğimli alanda bulunan 
ağaçlarda üst kottan çap 
ölçümü yüksekliği 
alınmalıdır

eğilmiş ağaçlarda dar 
açılı kenardan çap 
ölçümü yüksekliği  

alınmalıdır

yere devrilmiş ağaçlarda 
kök halkasından yere 

paralel olarak çap ölçümü 
yüksekliği alınmalıdır



Taç Sağlığı 

Taç sağlığı ağaç tacındaki kuru dalların toplamının görsel 
değerlendirilmesine dayanmaktadır (örneğin ölü kısmın) ve ölü kısmın 
ya da durumunun değerlendirilmesi ile yapılabilir. Ölü kısmı kayıt 
etmek için kullanıcılar ölü dallardan oluşan taç kısmının oranını 
girebilir. %0 ya da %100 arasında bir değer veriniz.

Taç Taban Yük.

Tüm Ağaç 
Yük.

Taç Taban Yük.

Tüm Ağaç 
Yük.

Taç Taban 
Yük.

Tüm 
Ağaç 
Yük.

Taç Taban Yük.

Tüm Ağaç 
Yük.

Taç Taban Yük.

Tüm Ağaç 
Yük.

Taç Taban Yük.

Tüm Ağaç 
Yük.

%10 Taç Kaybı %0 Taç Kaybı %25 Taç Kaybı

%40 Taç Kaybı %30 Taç Kaybı %15 Taç Kaybı



Toplam Ağaç Yüksekliği 

Ağacın tepesini ölçün (santimetre cinsinden en yakın olacak şekilde). 
Ayaktaki ölü ağaçlar, sarkıcı yaşayan ağaçlar ya da çeşitli eğik ağaçlar 
için yükseklik ana kökten ağacın en tepe noktasına olan uzaklıktır. 
(Lütfen yerin üstüne serili olan devrilmiş agaçları içermeyen şekilde 
envanter yapınız).

kırılmış dalları çıkartın

yeni dökülmüş yaprakları taca 
dahil edin

taç içindeki boşlukları 
taç kaybı olarak 
değerlendirin



kuzey güney

batı doğu

Taç Başlangıç Yüksekliği 

Zeminden canlı tacın tabanına olan uzunluktur. Canlı taca dahil olan en 
son dalın, en alçak konumda olan canlı yaprağının zemine olan 
mesafesi ölçülmelidir. Taç tabanının zemine değdiği durumlarda bu 
değer sıfır (0) olarak kabul edilebilir.

Taç Genişliği

İki boyutlu olarak yaşayan taç genişliği; kuzey-güney ve doğu-batı 
yönlerinde ölçülmelidir. Eğer ağaç devrilmiş ya da eğilmiş ise genişlik 
ölçülerini ağaç gövdesine dik olacak şekilde alınız.

Yaşayan Ağaç Yüksekliği 

Zeminden ağacın canlı kısmının bitimine kadar olan yüksekliktir. Bu 
yükseklik, tacın üst kısmı ölü olmadığı sürece toplam ağaç yüksekliği 
ile aynı değeri alacaktır. Yaşayan ağaç yüksekliği hiçbir zaman toplam 
ağaç yüksekliğinden daha büyük olamaz. Yer düzleminden yaşayan 
canlı tepeye kadar olan uzunluğu ölçünüz. Santimetre cinsinden en 
yakın değeri kayıt ediniz.



Koordinatlar 

Enlem ve boylam olarak ağaç lokasyonunu giriniz. Koordinat verisini 
toplamak için 3 yöntem vardır; koordinatları yazabilirsiniz, GPS 
kullanabilirsiniz ya da haritada bir nokta işaretleyebilirsiniz.
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Işığa Kaç Yönden Maruz Kaldığı

Ağacın tacının ışık aldığı üst ya da yan yüzeylerin sayısıdır (en fazla 5 
olabilir). Ağacın tepesi bir yüzey olarak kayıt edilecek ve diğer 4 yan 
yüzey, tacı dörde böldüğü varsayılan 4 çeyrek ile belirlenecektir. Kaç 
yüzeyden ışık aldığını sayınız. (0-5)

Veri Girişi:

* 0: 
Ağaç direkt günışığını ağaçlar, 
binalar, vejetasyon ya da diğer 
objeler nedeni ile almıyorsa
* 1: 
Ağaç 5 yüzeyden sadece 1 
yüzeyde direkt günışığı alıyorsa
* 2: 
Ağaç 5 yüzeyden sadece 2 
yüzeyde direkt günışığı alıyorsa
* 3:
Ağaç 5 yüzeyden sadece 3 
yüzeyde direkt günışığı alıyorsa
* 4: 
Ağaç 5 yüzeyden sadece 4 
yüzeyde direkt günışığı alıyorsa
* 5: 
Ağaç 5 yüzeyin tümünden direkt 
günışığı alıyorsa

Yüzeylerin Tanımlanması:



Yorumlar ve Fotoğraflar

Ağaca ilişkin eğer yorumlarınız varsa ve ağaçla ilgili fotoğraf 
çekmişseniz bu bölümde isteğe bağlı olarak bu verilerin girişlerini 
yapabilirsiniz. Bu değişkenler zorunlu olmamakla birlikte ağaç 
hakkında detaylı bilgi vermesi açısından ilgi çekici olabilir.

Teşekkürler...

Proje Ekibi

Doç. Dr. Zühal Dilaver
Dr. Semiha Demirbaş Çağlayan

Dr. Hilmi Ekin Oktay
Ecem Hoşgör




