
 

 

 
Değerli Araştırmacılar,  
 
ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Herbaryumu’na (NGBB) hoş geldiniz. 
Herbaryumumuzda sizleri ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. Aşağıda belirtilen kurallara özen 
göstererek riayet etmeniz, bilimsel kıymeti malûmunuz olan herbaryum örneklerimizin zarar 
görmemesi ve geleceğe aktarılması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu husustaki iş birliğiniz 
için teşekkür ederiz. 
 
1-) Öncelikle çalışmalar sırasında herbaryumun; bitki örnekleri üzerinde araştırmalara olanak 
sağlamak ve bu örnekleri gelecek dönemlerdeki araştırmalar için muhafaza etmek vasfı 
unutulmamalıdır. 
 
2-) Herbaryum içerisine kesinlikle yiyecek, içecek, canlı bitki materyali (tohum, çelik, soğan vs. 
herhangi bir bitki parçası) ya da dezenfeksiyon işleminden geçmemiş herhangi bir herbaryum 
örneği asla kabul edilmemektedir. Aynı şekilde herbaryumdan da bitki örneği çıkışına izin 
verilmemektedir. Lütfen bu konuda ısrarcı olmayınız ve herbaryum görevlilerinin uyarılarını 
dikkate alınız. 
 
3-) Herbaryumumuzda kendi bitkileriniz ile çalışmak istediğiniz durumlarda bitki örneklerinizi 
ziyaretinizden en az 4 gün önce bize ulaştırınız. Örnekleriniz dezenfeksiyon için en az 3 gün derin 
dondurucuda bekletileceğinden çalışmalarınızı herbaryum ana salon kısmında yapabilmeniz için 
bu süre gereklidir.Dezenfeksiyon işlemimizden geçirilmemiş bitkiler ile herbaryum ana salonunda 
çalışmanıza kesinlikle müsade edilmeyecektir. 
 
4-) Herbaryumumuzda bitki örnekleri başlıca likenler, kibritotları, eğreltiler, açık tohumlular ve 
kapalı tohumlular olarak ayrılmıştır. Bu bölümlerin her biri içerisinde örnekler; familya, cins, tür 
ve türaltı kategorilerde alfabetik olarak dizilmiştir.  
 
5-) Herbaryum dolaplarının 1 numaralı yüzlerinde cins isimleri ve yer aldıkları dolap kodları, 2 
numaralı yüzlerinde familya isimleri ve yer aldıkları dolap kodları bulunmaktadır. Her dolabın 
kapağında o dolabın içerisindeki bitkilerin ait oldukları familya isimleri, dolapların iç kapaklarında 
ise örneklerin takson isimlerini içeren listeler yer almaktadır.  
 
6-) Dolaplardan bitki örneği çıkarırken lütfen size verilen duralitleri kullanınız ya da herbaryum 
görevlilerinden yardım isteyiniz. Üst dolaplara ulaşmak için herbaryum girişinde sağ tarafta 
bulunan katlanır merdiveni kullanabilirsiniz. 
 
7-) Örnekleri morfolojik olarak incelerken ihtiyaç duyabileceğiniz malzemeleri herbaryum 
görevlilerinden temin edebilirsiniz, ayrıca mikroskoplar da kullanımınıza açıktır.  
 
8-) Örnekleri incelerken ihtiyaç duyabileceğiniz başlıca kaynaklar olan “Flora of Turkey and the 
East Aegean Islands”, “Resimli Türkiye Florası”, “Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler)” ile 
“Botanik Kılavuzu” ve “Botanical Latin” gibi eserler mikroskobun üzerindeki rafta kullanımınıza 
hazır bulunmaktadır. “Flora of Turkey and the East Aegean Islands” eserindeki familyaların 
bulundukları cilt ve sayfa numarası bilgisi ise kitapların üst kısmındaki duvarda liste olarak yer 
almaktadır. Türkiye’deki botanik bilimi araştırmaları için önemli bir bilgi birikimi olan bu eserlerin 



 

 

özenle korunması, kitap sayfalarının üzerine herhangi bir işaret veya yazı yazılmamasını rica 
ederiz.  
 
9-) Bitki teşhisi esnasında bunlardan farklı kaynaklara ihtiyaç duyarsanız herbaryum 
görevlilerinden yardım isteyebilirsiniz. Bu kaynaklar NGBB Kütüphanesi’nde bulunmaları hâlinde 
temin edilecektir. 
 
10-) İnceleme sonucunda herbaryum örneğinin teşhisinde bir değişiklik yapmaya karar 
verdiyseniz “det.” kağıdını örneğin üzerine iliştiriniz, bunu herbaryum örneğine yapıştırmayınız ya 
da herbaryum etiketi üzerinde değişiklik yapmayınız. Yaptığınız değişiklikler ile ilgili lütfen 
herbaryum görevlilerini bilgilendiriniz. 
 
11-) DNA, polen, anatomi ve mikromorfoloji çalışmaları için yararlanmak istediğiniz örnekler ile 
ilgili herbaryum görevlilerinden izin alınması ve materyal temin formunun karşılıklı imzalanması 
gerekmektedir.  
 
12-) Herbaryum örnekleri ile çalışmanız bittikten sonra herbaryum görevlilerini bilgilendirerek 
örnekleri çalıştığınız alanda bırakabilirsiniz. 
 
Yukarıda belirtilen 12 maddelik NGBB Herbaryumu kurallarını okuyup anladığımı ve çalışmalarım 
sırasında eksiksiz şekilde uygulayacağımı taahhüt ederim.  
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