
 

HERBARYUM ÖRNEKLERİ ÖDÜNÇ VERME YÖNERGESİ 

Örneklerimizi ödünç alma talebiniz için teşekkür ederiz. Herbaryum örneklerimizin 

araştırmanız için faydalı veriler sağlayacağına inanıyoruz. Ödünç örnekleri kullanan tüm 

araştırmacıların aşağıdaki kurallara uymaları saygıyla rica olunur: 

1. Herbaryum örnekleri, kişilere değil, sadece onaylı botanik KURULUŞLARINA, yalnızca 

monografi ve revizyon çalışmalarında kullanılmak üzere ödünç verilmektedir. Ödünç 

talebi yapılırken çalışmanın kapsamı ve anatomi, kemotaksonomi veya palinoloji 

incelemeleri için parça alınıp alınmayacağı belirtilmelidir. 

 

2. Örnekler 12 AYLIK SÜRE için ödünç verilmektedir ve mümkünse ödünç alınan materyalin 

tümü, en kısa sürede teslim edilmelidir. TİP ÖRNEKLERİ 6 AY içinde geri gönderilmelidir. 

Ödünç süresinin uzatılması için, belirlenmiş teslim tarihinden önce, yazılı olarak başvuru 

yapılmalıdır. 

 

3. Ödünç alınan örnekler bir kurumdan diğerine DEVREDİLEMEZ. Özel durumlarda 

Küratörden yazılı izin alınabilir. Örnekler çalışmak için ödünç alan kurum dışına 

çıkarılmamalıdır (örn. özel konutlara). 

 

4. Herbaryum örnekleri birer ARŞİV KAYDIDIR ve gelecekteki çalışmalar için korunacak 

şekilde kullanılmalıdır. Örnek üzerinde halihazırda bulunan yazılar, çizimler, fotoğraflar, 

notlar, fişler, etiketler veya teşhis etiketleri kaldırılamaz, değiştirilemez veya herhangi bir 

şekilde tahrip edilemez. 

 

5. Herbaryum örnekleri dikkatle ele alınmalı ve güvenli, tozsuz ve böcek geçirmez 

dolaplarda MUHAFAZA EDİLMELİDİR. Tip örnekleri, inceleme yapıldığı zamanlar dışında, 

kırmızı renkli kılıflarında kalmalıdır. 

 

6. Örneğe ait PARÇALARIN DİSEKSİYONU VE ÇIKARILMASI Küratör tarafından onaylandıysa, 

bunu yaparken tedbirli ve sağduyulu olunmalıdır. Yalnızca yeterli miktarda materyal 

bulunması halinde örnekten parça alınmalıdır. 

Örnekten polen veya anatomi örneği alındıysa hangi amaçla yapıldığını ve çalışmanın kim 

tarafından yürütüldüğünü belirten, tarihli bir etiket kartona iliştirilmelidir. Yapılan 

çalışmaya ait numunenin bir eşi (örn. daimi preparat veya elektron mikroskobuyla 

yapılan çalışma için bir fotoğraf) etiketli bir zarf içinde kartona iliştirilmelidir. 



7. ÖDÜNÇ ALINAN TÜM ÖRNEKLERE, İADE EDİLMEDEN ÖNCE, AÇIKLAMA ETİKETİ 

EKLENMELİDİR. Lütfen silinmez mürekkeple yazılmış, küçük teşhis veya teyit etiketleri 

kullanınız. Ticari yapışkan etiketler arşiv kalitesinde değildir ve kullanımı uygun değildir. 

Daha önce eklenmiş bir açıklama etiketinde verilmiş isim veya otör bilgisi değişiklik 

gerektirmiyorsa açıklama etiketi teyit şeklinde olabilir. 

Açıklama etiketine takson adı, otör, teşhis veya teyit edenin adı ve teşhis veya teyit tarihi 

yazılmalıdır. 

Kesin olarak adlandırılamayan veya çalışılan grup dışında kalan örnekler mümkün 

olduğunca tanımlanmalıdır. 

Açıklama etiketlerini herbaryum kartonuna bir ataş yardımıyla tutturunuz. Yapıştırıcı ile 

sabitlemeyiniz. 

Tip örneklerini tayin ederken, belirleyici etiket bulunmuyorsa, tüm tip kartonlarına birer 

etiket iliştiriniz. 

 

8. ÖDÜNÇ ALINAN ÖRNEKLERİN İADESİ İÇİN AMBALAJ VE POSTALAMA ŞARTLARI. 

Herbaryum örnekleri, birbirine sıkıca bağlanmış ve su geçirmez ve şok emici malzeme ile 

çevrelenmiş ve güçlendirilmiş bir kutu için yerleştirilmiş levhalar arasında tutulmalıdır. 

Taşıma sırasında hasar görmemesi için kutu güvenli bir şekilde bağlanmalıdır. Ödünç 

örnekleri iade ederken, yerel herbaryumlar parça adedi belirtmelidir ve denizaşırı 

herbaryumlar, malzemenin yalnızca bilimsel amaçlar için olduğunu ve SIFIR gümrük 

vergisi değerine sahip olduğunu açıkça belirtmelidir. 


