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ÖZET 
 
Ormanlar tüm canlıların varoluşlarından itibaren önemli rol oynayan yenilenebilir doğal kaynakların başında gelmektedir. 
Ormanları oluşturan ekosistemin en önemli parçası ağaçlardır. Dünyanın çeşitli yerlerinde ve ülkemizde anıt ağaçlara rastlamak 
mümkündür. Anıt ağaçlar, kültürümüzde ve tarihimizde özel yeri bulunan, geçmiş, günümüz ve gelecek arasında iletişim 
sağlayabilecek uzunlukta doğal ömre sahip ağaçlardır. Bu çalışmada, Boğaziçi Üniversitesi’nin Kandilli Kampüsü sınırları içinde 
yer alan anıt ağaçların tespit edilmesi, değerlendirilmesi, kayıt altında alınması amaçlanmıştır. Bu amaç için arazi çalışması 
yapılmış olup ağaçlar hakkında bilgiler toplanmış, elde edilen verilerden anıt ağaç envanteri oluşturmak için ArcGIS yazılımı 
kullanılmıştır.    

 
Anahtar Sözcükler: Anıt Ağaç Envanteri, CBS, Anıt Ağaç, Dendrometri, Veritabanı  
 
 
ABSTRACT 
 
MONUMENTAL TREE INVENTORY USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS 
 
Forests are the primary sustainable natural resources which are playing significant role since all livings exist.  Trees are the most 
important elements that are encompasses forests’ ecosystem. It is possible to see monumental trees in our country and other 
countries in the world. Monumental trees have special importance in our culture and history that can communicate between past, 
present and future. In this study, the aim is to detect, manipulate and register monumental tree data located in Bogazici University 
Kandilli Campus in a GIS enviroment. For this purpose, first reconnaissance performed, then all available information collected and 
registered using ArcGIS software.  
 
Keywords: Monumental Tree Inventory, GIS, Monumental Tree, Dendrometry, Database  
 
1. GİRİŞ  
 
Tüm canlıların ihtiyaçlarını karşılayan yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan her türlü kaynak yenilenebilir kaynak olarak 
tanımlanmaktadır. Yenilenebilir kaynaklar kullanıldıktan sonra, insan müdahalesi olmadan doğal yollarla eski haline 
dönebilen kaynaklar olup, doğru kullanılması ve kalitelerinin korunması gerekmektedir. Ormanlar tüm canlıların var 
oluşlarından itibaren önemli rol oynayan yenilenebilir doğal kaynakların başında gelmektedir. Orman; ağaçlarla birlikte 
diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla toprak, hava, su, ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre 
faktörlerinin birlikte oluşturdukları karşılıklı ilişkiler dokusunu simgeleyen bir ekosistemdir (URL 1). Orman için farklı 
bir tanım ise, en az 1 hektarlık alanı kaplayan, 5 metreden daha uzun ağaçların baskın olduğu ve birbirlerini etkileyecek 
sıklıkta bulunduğu aynı zamanda çok sayıda bitki ve hayvan popülasyonlarından oluşan yaşam birliğidir. Ancak 
yüzyıllardır bilinçsiz kullanımlar sonucu orman alanları azalmış, tahrip edilmiştir. Günümüzde ise, ormanların 
korunması, geliştirilmesi ve çoğaltılması için tedbirler alınmaya başlanmıştır. Dünyada korunan orman alanı ortalaması 
% 6 olup Türkiye’de ise korunan alanların ülke genel alanına oranı %0,01 civarındadır. Ülkemizdeki ormanların 
kapladığı alan ülke genelinin  % 27.2 sini (27.188.747 hektar) oluşturmaktadır  (Türkiye Orman Atlası, 2012). 
 
Dendrometri, ormancılık biliminin bir konusu olup, dendro odun, metr ölçmek sözcüklerinden türemiştir. 
Dendrometrinin konusu,  

- Ağaçtan çıkarılan odunların ölçümü, 
- Ağacın ölçümü, 
- Meşçerenin (Ağacın yaşı, türü, büyüme şekli ile ilgili olan ve çevresinden ayrılan en az bir hektarlık orman 

parçası) ölçümü, 
- Ağacın ve meşçerenin yaşının belirlenmesi, 
- Ağaçta ve meşçerede artım miktarının tahmin edilmesidir.  

 
Gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada, ağaçların boyları, gövde çevresi ve tepe çapı ölçülmüştür. 
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Günümüzde, teknolojinin hızla gelişmesi ile Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) farklı disiplinler tarafından kullanılan 
önemli bir araç haline gelmiştir. CBS, gelişen teknolojileri bünyesinde bulundurarak, afet yönetimi, ulaşım, şehircilik,  
tarım, tıp gibi farklı disiplinlerde hizmetler vermektedir. CBS her türlü coğrafi bilginin etkin olarak kullanıldığı, 
depolandığı, güncellendiği, analizlerinin yapıldığı ve sonuç ürün olarak haritaların sunulduğu çok yönlü bir sistemdir. 
Bu işlevlerin yapılabilmesi için CBS’nin temel bileşenleri olan donanım, yazılım, personel, veri ve yöntemlerin 
organize olarak bir arada bulunması ve çalışması gerekmektedir. CBS’nin her bir çalışma grubu için önemi ve işlevi 
farklıdır.  
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BÜ-KRDAE) Jeodezi Anabilim Dalı olarak 
bu çalışmada kampüs sınırları içinde yer alan, anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların konumlarının belirlenmesi, boy, çap, 
tür vb. bilgilerin elde edilmesi, CBS ortamına aktarılması planlanmıştır. Oluşturulan bu veritabanı düzenlenen ve 
güncellenebilen, sorgulamalar yapılabilen, fotoğraflarla görselliği detaylandırılabilen bir CBS çalışmasıdır. 
 
 
1.1. Ormanların önemi ve yararları 

 
Ormanlar ve ağaçlar yenilenebilir doğal kaynakların başında gelmekte, toplumlara, bireylere nitel ve nicel anlamda 
büyük katkılar sağlamaktadır. Şehirlerimizde yer alan ormanların fiziksel ve biyolojik yararlarının yanı sıra estetik ve 
ekonomik yararları da vardır. Fiziksel ve biyolojik yararları başlıca, iklimin dengelenmesi, hava kalitesinin artması, 
aşırı yağışlı günlerde sel ve toprak kaymasının engellenmesi, gürültü kirliliğinin azaltılması, vahşi hayatın ve biyo-
çeşitliliğinin korunması, toprak kalitesi arttırmasıdır. Kentsel yeşil alanların çok sayıda olması ile estetik ve görselliğin 
ötesinde şehrin sağlıklı ve güzel görünmesi ormanların estetik faydalarının başında gelmektedir. Ormanların toplumlara 
ekonomik faydaları ise, doğrudan ve dolaylı yoldan olmaktadır. Doğrudan faydalanma odun, kereste, ağaç satışlarından 
veya bunların kullanılması ile olurken dolaylı faydalanma ise, estetik değer katması nedeni ile mülk değerlerindeki 
artışlardır.  
 
Ağaçlar yapıları gereği hava kirliliğini doğrudan ve dolaylı yoldan iki yolla azaltmaktadır. Hava kirliliğinin doğrudan 
havadan temizlenmesi sülfür dioksit (SO2), nitrojen dioksit (NO2) ve ozon (O3) gibi gazları absorbe ederek ağaçların 
yapraklarında depolanması ve oksijen üretmesi ile olmaktadır (Nowak vd., 2006). Ağaç kanopileri de (ağaç tepelerinin 
yeri örtme derecesi) ayrıca zararlı partiküllerin havaya karışmasını engellemektedir (Beckett vd., 1998). Hava 
kirliliğinin dolaylı yoldan temizlenmesinde ise ağaçlar, yaz aylarında ortamları gölgelendirerek, buharlaşma ve terleme 
yaparak ve rüzgarları keserek hava sıcaklığını düşürmektedir. Böylelikle soğutma amaçlı enerji üretiminden kaynaklı 
hava kirliliği emiliminin azaltılması sağlanmaktadır. Ayrıca şehirlerin havasını kirleten kimyasal reaksiyonlarda, 
düşmüş hava sıcaklığı ile azalmaktadır (Nowak vd., 2006). Peyzaja uygun olarak yapılmış ağaçlandırma sonucu, 
gürültü seviyesinin 6-10 desibel oranında azaldığı tespit edilmiştir (Cook, 1978). Ormanlar ayrıca, bitkiler, hayvanlar ve 
vahşi yaşam için doğal bir habitat sunmaktadır (Howenstine, 1993). Vahşi hayatın ve biyo-çeşitliliğin sürdürülebilmesi 
için ormanların korunması gerekmektedir. 
   
Ağaçların öneminin ve yönetiminin anlaşılmaması ağaç kanopilerinin azalmasına neden olmaktadır. Ağaç kanopilerinde 
meydana gelecek azalmalar ise, kentsel bölgelerin havasının kalitesinin düşmesine, birçok farklı ekosistemin tahrip 
olmasına ve geri dönülemeyecek zararlar vermesine neden olacaktır. Bu sebeple, ağaçlara ve ormanlık alanlara gereken 
önemin verilmesi gerekmektedir.   
 
1.2. Kampüs Master planı ve önemi 

 
Master plan; bir kentin genel yerleşme ilkelerini ve gelişme biçimini ana hatlarıyla belirten ve uygulama planlarına 
temel oluşturacak şekilde gösteren ana planlardır. Uzun vadeli ve geniş çaplı olmakla birlikte amaçların, fikirlerin, 
önerilerin birarada tutulduğu dökümanlar olarak da tanımlanan master planlar, uzun vadede yol gösterdiği ve hedef 
amaçlı olmalarının yanı sıra kısa ve orta vadede ise, kalkınma ve gelişme için rehber niteliği taşımaktadır. 
Üniversitelerin gelişimleri için ise uzun vadeli olmak üzere kampüs master planları kullanılmaktadır.  
 
Kampüs master planları, uzun vadede üniversitelerin stratejik dağılımlarını, gelişimlerini ve ihtiyaçları gözönünde tutan 
planlardır. Üniversiteler, yatırımlarını ve girişimlerini geliştirmeleri ve kampüsün hangi yönde ve nasıl gelişeceğini 
gösteren kapsamlı çalışmalar olarak kampüs master planlarını rehber olarak kullanmaktadırlar. Ayrıca kampüs master 
planları bütün kampüsün verilerini tek bir plan altında topladığı, yeni binaların yapımı için alan tespiti veya mevcut 
binaların renovasyonunda, kampüs sınırları içinde yer alan tarihi yapıların korunmasında, kampüsün doğal yapısının 
korunması ve geliştirilmesinde, kampüs sınırlarında yer alan anıt ağaçların tespitinde, park ve bahçelerin düzenlenmesi 
için mevcut doğal yapının peyzaj çalışmalarının yapılmasında, altyapının geliştirilmesi ve sürdürülebilmesinde her 
zaman yol gösterici kılavuz olmaktadır.  
 
Dünyadaki birçok üniversitenin kampüs master planı bulunmaktadır. “Rhode Island” Üniversitesi (ABD) hazırlamış 
oldukları kampüs master planlarında ulusal anlamda en çevreci ve yeşil kampüs ortamını yaratmak için bütün fırsatları 
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kullandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca üniversite, planda ağaç envanterinin önemini vurgulamış ve üniversite 
kampüsünü meydana getiren önemli unsurların başında ağaçların olduğunu belirtmiştir (URL 2). 
 
“Chicago” Üniversitesi (ABD) 2011 yılında 87 hektarlık kampüs alanında ağaç envanteri çalışması yapmıştır. 
Tamamlanan çalışmaya web üzerinden ulaşılabilmektedir (URL 3). Çalışma sırasında bütün ağaçlara ayrı ayrı seri 
numarası verilmiş, ve bu seri numaraları her ağaca asılmıştır. Ağaç envanteri için geliştirdikleri veritabanında ise, her 
ağacın koordinatı, sağlık durumu, değeri, türü, boyu, tepe çapı, gövde çapı, cinsi ve fotoğrafı yer almaktadır. Utah State 
Üniversitesi de Chicago Üniversitesi’nin çalışmasına benzer web tabanlı bir ağaç envanteri çalışması gerçekleştirmiştir. 
Proje Amerika Birleşik Devletlerinin Orman Servisi ve Utah Bölgesi Ormancılık, Yangın birimleri tarafından 
desteklenmiştir. Gerçekleştirilmiş olan çalışma bütün kampüs alanını kapsamakta, yakınlaştırma, uzaklaştırma, arama 
ve yardım menülerinden oluşmaktadır. Ağaçlar hakkındaki genel bilgiler ise ağaç tıklandığında gösterilmiştir. Her 
ağacın koordinatları, cinsi, adı, gövde çapı ve ne zaman ekildiğinin bilgisine ulaşılabilmektedir (URL 4). Dünyadaki 
çoğu üniversite kampüs master planı ve ağaç envanteri üzerine son yıllarda çalışmalar gerçekleştirmektedirler.  
 

 
2. ANIT AĞAÇ NEDİR? 
 
Dünyanın farklı ülkelerinde ve ülkemizde anıtsal niteliği olan ağaçlar mevcuttur. Anıt ağacın bilimsel tanımı ise, Yaş, 
çap ve boy itibari ile kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan, yöre folkloründe, kültür ve tarihinde 
özel yeri bulunan, geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzunlukta doğal ömre 
sahip olan ağaçlardır (Asan, 1992). Bir ağacı anıt yapan özellikler 3 sınıfta toplanmaktadır (Şekil 1). 
 
 

                                                    
 

Şekil 1: Anıt ağaçların ortak özellikleri 
 

• Fiziksel Boyutlar: Ağaçın çap ve boy gibi doğrudan göze hitap eden fiziksel özellikleri en belirleyici özellikler 
olmasına karşın bir ağacı anıt yapması için yeterli değildir. Çünkü anıt ağaçların çap ve boyları dışında 
kuşaklar arası bağ kurabilecek uzunlukta doğal bir ömre sahip olmaları da gerekmektedir.  

• Görsel Ayrıcalıklar: Anıtsal özelliklerin ikincisi olan görsel ayrıcalık ise, ağaçlarda meydana gelen genetik 
bozukluklar veya böcek ve mantar istilası ile kök ve gövdede zaman içinde meydana gelen ilginç ve ayırt edici 
görsel özelliklerdir.  

• Moral ve Kültürel Değerler: Moral ve kültürel değerler ise ağaçları anıt ağaç yapan özelliklerin sonuncusudur. 
Yöre kültüründe olumlu, olumsuz, gerçek, mistik veya folklorik bir öyküye sahip olan ve yöresel veya ulusal 
tarihte kimi olaylar ile özdeş hale gelmiş ve onlara tanıklık etmiş ağaçlar da anıt ağaç olarak 
adlandırılmaktadırlar.   

 

Anıt ağaçlar,  özellikleri bakımından 4 ana başlıkta toplanmaktadır.  
• Tarihi Anıt Ağaçlar: Tarihi olaylara tanıklık etmiş anıt ağaçlardır. 
• Mistik Anıt Ağaçlar: Halk kültüründe mistik özelliği olan anıt ağaçlardır. 
• Folklorik Anıt Ağaçlar: Halk kültüründe geleneksel bir kıymeti olan anıt ağaçlardır. 
• Boyutsal Anıt Ağaçlar: Boyutsal özellikleri (Yaş, boy, gövde çapı veya tepe çapı ) ile aynı tür içinde öne çıkan 

anıt ağaçlardır (Genç ve Güner, 2001; Genç vd., 2002). 
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2.1 Çalışma Adımları 
 
Toplu haldeki ağaçlar ve bu ağaçların çeşitlilikleri hakkında doğru ve güvenilir bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi 
ve tüm ayrıntıları ile envanterinin çıkarılması işlemine ağaç envanteri denilmektedir. Anıt ağaç envanteri ise, toplu 
ağaçların içinde yer alan anıt ağaçların envanterinin çıkarılması işlemidir. Anıt ağaç envanterinde, ağacın tipi, boyutları, 
gövde çapı, tepe çapı, yaşı, genel sağlık durumu, maruz kaldığı hastalıklar gibi önemli bilgileri içermelidir. Bu 
çalışmada, ağaç envanteri çıkarılırken aşağıdaki adımlar uygulanmıştır. 
 

• Yaş tahmini: Ağaçların yaşını doğru tahmin etmek için artım burgusu kullanılır. Yaş tespiti sırasında artım 
burgusunun uzunluğu bireyin yaş tespiti yapılacak kısımdaki yarıçap kadar olmalıdır ve yaş tespiti mümkün 
olduğu kadar yere yakın yerden yapılmalıdır. Ayrıca artım burgusunun uzunluğu en fazla 70 cm olup, çapı 140 
cm’ye kadar olan ağaçların yaşı doğru tahmin edilememektedir. Artım burgusundan elde edilen yıllık halka 
sayıları ile kabuksuz yarıçap değerleri birbirine entegre edilerek ağacın yaşı tahmin edilir. 5 yıllık 
duyarlılıklarla hesaplanan yaş değeri üste ve alta yuvarlatılarak kayıtlara geçirilir. Örneğin; 450-454 arası 450, 
455-459 arası 455 olarak kayıtlara geçmektedir. 
 

• Boy ölçümü: Ağaçlarda boy ölçümü iğne yapraklılarda kolay olmakla birlikte geniş yapraklı ağaçlarda yan 
dallardan dolayı yanıltıcı olabilmektedir.  Ağacın boyunun ölçülmesinin sağlıklı olması için mümkünse ölçüm 
yapılacak yerden ağacın tepesi ve dibi görülebilmelidir. Ağaçların boyunun ölçülmesinde 50 cm duyarlılığı 
esas alınır. Hesaplanan değerler, 18.00-18.49 arasında ise ağacın boyu 18 m. 18.50-18.99 arasında ise 18.50 m. 
olarak kabul edilir. 
 

• Gövde Çevre Ölçümü: Ağacın toprak yüzeyinden 1.30 m yükseklikteki çevresi santimetre hassasiyetinde 
ölçülür. Bulunan değer pi (3.14) sayısına bölünerek çap hesaplanmış olur. Ölçme sırasında, bir sopa kullanmak 
ya da ölçmeyi yapacak kişinin üzerinde ölçme yüksekliğini işaretlemek en doğrusudur. Şekil 2’de farklı 
yapılardaki ağaçların ölçümlerinin nasıl yapıldığı gösterilmektedir.   
 
 

 
 

Şekil 2: Farklı şekil ve türlerdeki ağaçların gövde çevresi ölçmede karşılaşılacak durumlar (URL 5)  
 
 

• Tepe Çapı Ölçümü: Ağaçların tepe çapı ölçümü için, tepe tacı iz düşümü içinde kalan doğu, batı, kuzey ve 
güney yönlerindeki yarıçapları ölçülür. Belirlenen değerler toplanıp, doğu-batı ve kuzey-güney yönlerindeki 
tepe çapları hesaplanır. Elde edilen değerler “0.5 m” hassasiyetindedir. Örneğin, tepe çapı, 0.00 -0.49 arasında 
ise, 0.0 m. 0.50-0.99 arasında değişiyorsa 0.5 m. olarak kabul edilir (URL 5). 
 

 
3. ÇALIŞMA BÖLGESİ  
 
Çalışma bölgesi,  Boğaziçi Üniversitesi’nin İstanbul İli Üsküdar İlçesi’nde yer alan Kandilli Kampüsü sınırları içinde 
41o 3' 39'' - 41o 3' 53'' Kuzey enlemleri ile 29o 03' 26'' - 29o 03' 42'' Doğu boylamları arasında bulunmaktadır (Şekil 3). 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü 306 dönümlük bir arazi üzerinde yer almaktadır. 1868 yılında Rasathane-i 
Amire adıyla kurulan kurumun ilk merkezi Pera Tepesi’nde olup 1 Temmuz 1911 tarihinden itibaren bugün 
Rasathane’nin yer aldığı İcadiye Tepesi’nde sürekli gözlemlerine başlamıştır.   
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Şekil 3: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü uydu görüntüsü (Google Earth) 
 
 
CBS ile her türlü coğrafi referanslı veri işlenebilmektedir. Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi sonucu, farklı 
disiplinler tarafından CBS’nin kullanımının yaygınlaştığı görülmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü 
sınırları içerisinde anıt niteliğinde olan ağaçların konumlarının belirlenmesi ve envanterinin çıkarılması amacıyla 
gerçekleştirilen çalışma, “Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı” ve BÜ-KRDAE Jeodezi Anabilim Dalı işbirliği ile 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamına, anıt niteliği olan yüz yaşın üzerindeki ağaçlar dahil edilmiştir. Çalışma 3 
aşamadan oluşmaktadır.  
 

1. İstikşaf 
2. Arazide veri toplama ve ölçmelerin gerçekleştirilmesi 
3. Verilerin CBS ortamına aktarılması ve sonuçların alınması 

 
Anıt niteliği olan ağaçların cinsleri belirlenmiş; yaş, gövde çevresi ve tepe çapı ölçmeleri yapılmış; gövde çapı ise 
gövde çevresi bilgisi kullanılarak hesaplanmıştır. Anıt niteliği taşıyan ağaçların konumları el tipi GPS alıcısı ve çelik 
şerit metre kullanılarak belirlenmiştir (Şekil 4/5).  
 

 
 

Şekil 4: El tipi GPS ile konumu belirlenen ve  
çelik şerit metre ile gövde çevresi ölçülen Ihlamur Ağacı 
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Şekil 5: El tipi GPS ile konumu belirlenen ve  
çelik şerit metre ile gövde çevresi ölçülen Fıstık Çamı 

 
 
Sekiz farklı türde olmak üzere toplam 37 ağaç belirlenmiş görsel ve sözel veriler veritabanına aktarılmıştır. Veri 
tabanına anıt ağaçların cinsleri, latince isimleri, yaşı, boyu, tepe çapı, gövde çapı, çevresi, özellikleri ve koordinat 
bilgileri girilmiştir. Ağaçların fotoğrafları ve türleri hakkında sözel bilgiler de veritabanına girilmiştir.  Ağaçların sağlık 
durumları, yaşları, gövde çapları sorgulanabilmekte, hangi ağaçtan kaç adet olduğu bilgisine ulaşılabilmektedir (Şekil 
6/7). 
 
 

 
 

 
Şekil 6: Ihlamur Ağacı için öznitelik sorgulaması  
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Şekil 7: Öznitelik sorgulaması ile tepe çapının 10 metre olan ağaçların sorgulanması 
 

 

 
Şekil 8: Tüm anıt ağaçların kampüsteki konumlarını gösteren harita 

 
 
Kampüs sınırları içinde kalan anıt ağaçların 1900’lü yılların başında inşa edilen binaların etrafında toplandığı 
görülmektedir (Şekil 8). Kampüsün geliştirilmesi sırasında tarihi kısmın korunması ve yapılması planlanan yeni bina, 
yaşam alanı, kütüphane, otopark vb. yerleşim alanlarının kampüsün giriş kısmında konumlandırılması, tarihi dokuya ve 
anıt ağaçlara zarar vermemesi açısından daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.  
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SONUÇ 

Bu çalışmada, Boğaziçi Üniversitesi’nin Kandilli Kampüsü sınırları içinde yer alan kısmındaki anıtsal niteliği olan 
ağaçlar belirlenmiş, konumları GPS ile tespit edilmiş, cinsleri belirlenmiş, gövde çapı ve tepe çapları ölçülmüş ve 
yaşları hesaplanmıştır. Toplanan veriler ArcGIS ortamına aktarılmıştır. CBS’nin hangi ölçekte, hangi alanda ve nasıl 
kullanılacağı çok iyi tespit edilmeli ve bunlara cevap verecek donanım, yazılım, insan gücü ve veriyi en iyi biçimde 
entegre edip birlikte çalışacak bir veritabanı tasarımı yapılmalıdır. Böyle bir çalışma için ArcGIS’in benimsediği 
ilişkisel veritabanı yeterli olmuştur. CBS sayesinde farklı disiplinlerden elde edilmiş verileri ve bu veriler arasındaki 
ilişkileri birlikte kullanmak, yorumlamak ve bunlardan anlamlı sonuçlar elde etmek mümkün olmaktadır.  

Orman ekosistemini oluşturan en baskın bitki örtüsü ağaçlar olup, günümüzde bilinçsiz kullanım sonucu azalmakta ve 
tahrip edilmektedir. Gelecekte gerçekleştirilmesi düşünülen kampüs master planı öncesinde oluşturulan veritabanı yol 
gösterici olacaktır. Kampüs master planları sadece mevcut binaların konumları ile yapılması muhtemel binalar için yer 
seçimi için değil aynı zamanda mevcut yeşil alanların yerlerinin gösterilmesi ve korunması için de önem teşkil 
etmektedir. Kampüslerin yeşil alanları, estetik görüntülerinin yanı sıra kampüslerdeki eğitim, öğretim, araştırma ve 
geliştirme için de önemli mekanlardır. Üniversitemizin yeşil alanları, sosyal altyapıyı geliştirme, dinlenme, çalışma, 
araştırma ve en önemlisi kampüsün çevresel sağlığı için kritik bir öneme sahiptir. Bu sebeple kampüslerin geliştirilmesi, 
kampüslerdeki yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Anıt niteliği taşıyan ağaçlar 
kültürümüzde ve tarihimizde özel bir konuma sahip olup bu ağaçların korunması, kayıt altına alınıp envanterinin 
çıkarılması önemlidir. Ülkemizde 1970’li yıllarda başlanan anıt ağaç envanteri çalışmaları yetersiz ve küçük ölçekte 
kalmıştır. CBS bu amaca hizmet etmekte iyi bir araç olarak öne çıkmaktadır. 
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