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Amaç: Bilimsel çalışmalar için güvenilir bir kaynak ve özellikle odunsu bitkiler bakımından zengin 
olan ISTO Herbaryumu’nun, barındırmış olduğu otsu ve odunsu bitkilere ait veritabanının ulusal ve 
uluslararası standartlarda işlevini yapabilmesi ve internet ortamında kullanıcılara sunulması için bir 
veritabanı yönetim sistemine (VTYS) aktarılması önem taşımaktadır. Günümüzde gelişen bilgisayar 
yazılım ve donanım teknolojisiyle birlikte, birçok büyük herbaryum, VTYS ile yönetilmekte ve 
bilim adamlarının herbaryumdaki bitkilere uzaktan erişimine olanak sağlamaktadır. Yenilenen alt 
yapısının yanında, “ISTO Sanal Herbaryumu” oluşturulmasıyla, bitki koleksiyonun yönetilmesi 
kolaylaşacak ve herbaryuma uzaktan erişim sağlanacaktır. Bu bildiride, “ISTO Sanal Herbaryumu” 
oluşturma sürecinde gelinen nokta ve ileriye yönelik hedefler anlatılmaktadır. 

Gereçler ve Yöntemler: Herbaryumlarda kullanmak amacıyla hazırlanmış birçok VTYS 
bulunmaktadır. BRAHMS, Specify, Virtual Herbarium bunlardan yalnızca birkaç tanesidir. ISTO 
Herbaryumu’ndaki bitkilerin bilgisayar ortamına aktarılmasında Specify Programı tercih edilmiştir. 
Specify programı, ücretsiz olması; uluslar arası standartları desteklemesi, herbaryumlardaki 
bitki koleksiyonları yanında doğa tarihi, zooloji, entomoloji vb. çok sayıda koleksiyon için de 
kullanılabiliyor olması; Windows, Mac OS X, ve Linux işletim sistemlerinde çalışabilmesi; bir 
özgür yazılım olması nedenleriyle seçilmiştir. Bu sayede herbaryumdaki fosil koleksiyonu da sanal 
ortama aktarılabilecek, istenirse ileride hayvan, böcek, odun, polen vb. koleksiyonlar da Specify ile 
sanal erişime açılabilecektir. 

Bulgular: ISTO Herbaryumu’ndaki Gymnospermae koleksiyonu mevcut olanaklarla, Linux 
tabanlı sunucu üzerine kurulan Specify6 programı kullanılarak başarıyla veritabanına aktarılmıştır. 
Angiospermae’lerin veri girişi ve bitkilerin fotoğraflanması çalışmaları devam etmektedir. Bu 
çalışma ile önümüzdeki bir yıl içerisinde ISTO Herbaryumu’nda bulunan bitki taksonlarının tamamı 
veritabanına aktarılacaktır. Böylece ISTO Herbaryumu ulusal ve uluslararası alanda, bitkilerle 
ilgilenen tüm araştırmacılara güvenilir bir kaynak oluşturulacak, ülkemizin doğal bitki zenginliğinin 
ve genetik çeşitliliğinin gelecek kuşaklara elektronik ortamda aktarılması mümkün olacaktır.

Sonuç: Erişilecek sonuçlarla; 1) Tüm bitki kayıtları veritabanına aktarılarak depolanacaktır. 2) 
Depolanan bu veriler, Specify’ın kullanıcı arayüzü ve/veya internet üzerinden sorgulanabilir hale 
gelmiş olacaktır. Specify, veri girişinin yapıldığı başlıkların hepsi için sorgulama yapılmasına olanak 
sağlamaktadır. 3) Depolanan veriler, internet ortamında ulusal ve uluslararası düzeyde ulaşılabilir 
hale gelecektir. Böylece, isteyen herkes, herbaryuma gelmeden araştırdıkları bitki taksonu hakkında 
ISTO’da bulunan her türlü bilgiye daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmış olacaktır. 
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