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Amaç: Bilişim çağının yaşandığı son yıllarda bitkiler ile ilgili her türlü veri, veri tabanları veya 
bitki bankalarında muhafaza edilmektedir. Oluşturulacak veya var olan bitki-biyoinformatik 
sistemlerindeki verilerin kullanılması ile turizm ürün çeşitlendirmesine katkıda bulunarak turizm 
faaliyetlerinin planlanması, koruma yönetiminin oluşturulması ve botanik turizmi turlarının 
yapılması amaçlanmaktadır.

Gereçler ve Yöntemler: Bitki-biyoinformatik sistemleri (bitki bankası, veri tabanları) insanlığa 
hizmet eden, günümüzde uygar medeniyetlerin simgelerinden biri olan flora ve doğal çevre 
hakkında bilgi oluşturan bilimsel merkezlerdir. Ülkemizdeki Türkiye bitki bankası tüm bitkiler 
âlemini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır ve bitkilere ait sonsuz sayıda veri içermektedir. Turizmde 
bitkileri koruma-kullanma ilkesi ile değerlendirmek için bu bitki-biyoinformatik sistemlerine 
ihtiyaç vardır. Öncelikle, bu sistemle turizm faaliyetleri ile en fazla iç içe olan bitki ve bitki grupları, 
bu bitkilerin ekolojik, sistematik ve kullanımına ilişkin her türlü özellikleri bu bitki bankasından 
elde edilebilir. Bu bilgiler doğrultusunda botanik turizmi için planlama ve tur programları yapılır.

Bulgular: Biyoçeşitlilik içerisinde bitkiler en çok bireye sahiptir. Bunların dinlendirici ve 
rahatlatıcı rekreaktif etkisi nedeniyle turizmde bilinçli olarak kullanımı oldukça yaygındır. 
Günümüzde turizmin dört mevsime yayılması ve koruma-kullanma ilkesi ile planlanması için, bitki-
biyoinformatik sistemlerinden turizm de değeri olan bitkilere ait habitat özellikleri, endemiklik, 
tehdit kategorisi, çiçeklenme dönemi, lokalite, kullanım durumu gibi turizm değeri olan bilgiler 
elde edilebilir. Bu bilgiler kullanılarak botanik turizmi aktivitelerinin içerik, zaman ve güzergâhları 
belirlenebilir. Özellikle yılın her mevsiminde görülebilecek, görsel ve bilimsel değeri olan turizm 
ürünü niteliğindeki bitkiler tespit edilebilir. Böylelikle turizm ürünü olarak değerlendirilen anıt 
ağaçlar, geofitler gibi bitkilerin yanı sıra yeni bitki türleri ve habitatları da ortaya çıkarılabilir ve 
turizmde kullanılabilir. Oluşturulacak tur programlarındaki etkinlikler ve tur rotaları korumanın 
yanı sıra sürdürülebilir turizm odaklı bir planda içerecektir. 

Sonuç ve Tartışma: Günümüzde yoğun turizm faaliyetleri nedeniyle baskı altında kalan alanlarda, 
doğa koruma politikalarının oluşturulması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı için gerçek ve 
güncel bitkisel veriler en önemli unsurlardır. Bitkiler üzerinde turizmin yarattığı olumsuz etkiyi 
koruma politikaları geliştirerek yok etmek ve yeni bitkisel turizm ürünleri ortaya koyarak turizm 
çeşitlendirmesine katkıda bulunmak için bitki-biyoinformatik sistemleri çok önem taşımaktadır. 
Bu sistemlerde tur güzergâhları üzerinde turizm değeri olan diğer doğal canlı ve cansız kaynaklara 
da yer verilmelidir. Bu durumda her bitki bireyi ve habitatının bulunduğu yöre sosyolojik, tarihsel, 
jeolojik, folklorik, mimari ve el yapımı tüm değerleriyle araştırılmalı ve sistem içersinde yer 
verilmelidir.
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