
“Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik 
Müzeleri Çalıştayı”  

SONUÇ RAPORU 

Çalıştay 18-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Düzce Üniversitesinde 
Üniversitenin katkılarıyla başarı ile sonuçlanmıştır.  

Toplantıya farklı üniversitelerden Biyologlar, Botanikçiler, 
Etnobotanikciler, Eczacı, Orman Fakültesi farklı birimleri, Peyzaj 
Mimarisi, bitki çizerleri, Tarihçiler, Milli Botanik Bahçesi, Gaziantep 
Büyükşehir Botanik Bahçesi, Gen Bankaları, British Enstitüsü Ankara 
şubesi, tasarımcılar, Arkeologlar, Bilim Tarihçileri gibi, kendilerine 
ülkemiz biyolojik değerlerimizi koruma ve devam ettirmeyi görev 
atletmiş; 350 kadar bilim adamları ve amatörlerin katkılarıyla; 15 
oturumda (84 sözlü sunum), 11 tematik çalıştay, 12 atölye çalışması; 
poster sunumlar,  sergiler ve müze-doğa gezilerinden oluşan,  geniş 
katılımlı ve konunun bütünüyle ele alınıp işlendiği bir çalıştay 
gerçekleştirilmiştir. 

Hem Konya’daki Bitki Biyoloji kongresine hem de buraya gelerek 
biyoloji ile bilgilerini bizlerle paylaşan bir zamanların aranan ve 
unutulmayan sinema artistlerinden Biyolog Dr. Ediz Hun bey’e 
katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederiz. 

Alınan sonuç kararları: 

1- Bundan sonra her iki yılda bir “Ulusal Botanik Bahçeleri, 
Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı”nın 
gerçekleştirilmesine, 

2- Bir platform kurularak buradan kolayca iletişimlerin sağlanmasına, 

3- 3. Toplantının 2021 yılında Gaziantep’te Büyükşehir Botanik 
Bahçesi ile Flora Araştırmaları Derneği ortak katkılarıyla yapılmasına, 



4- Sahip olduğumuz biyolojik varlıklarımız ülkemiz insanlarının ortak 
değeridir. Bunların korunması ve sürdürülebilir kullanımları için 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumları ile işbirliği 
halinde çalışmalar yapılmasına. 

5- Bu tip çalıştaylarda sunucuların verilen sunuş sürelerine uymaları 
ve en azından bir-iki soruluk tartışmaların yapılmasına imkân 
sağlanmasının gerekliliğine; dolayısıyla sunumlarda doğrudan sonuç 
ve tartışma kısımlarının verilmesine, giriş-metot materyal gibi 
hususlara sadece soru olursa cevap verilmesinin daha verimli 
olacağına, 

6- Özellikle başta Milli Botanik Bahçesi olmak üzere diğer botanik 
bahçeleri, Arboretumlar ve herbaryumlar ile sıkı temasın 
devamının sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

Ayrıca bizlerden biri olan, bizim dertlerimizi bizlerden iyi anlatan Dr. 
Gönenç Göçmengil'in çalıştayla ilgili yazısını aşağıdaki linkden 
okuyabilirsiniz. http://tabiattarihimuzeleri.blogspot.com/ 

Gelişmeler Flora Araştırmaları Derneği sayfasından da takip edilebilir. 

Saygılarımızla. 
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