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KENTIÇI YOL BITKILENDIRMELERININ
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- ESTETIK
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GLİSEMİK
DEĞERLENDIRILMESI VE MEVCUT BITKISEL
SAĞLIKLI BESLENME VE SPOR
TASARIMLARIN İNCELENMESI: TOKAT ÖRNEĞI
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rihi ve kültürel zenginliğe sahip Tokat kentininle,
yolhazım süreçleri başlar. Buna bağlı olarak kanda glikoz
ve sosyo-kültürel açıdan gelişmesi gibi birçok işlevi
peyzajında ana bulvarlar ve caddeler üzerine yapılan
seviyesi (kan şekeri) yükseliş trendine geçer; belli süre
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olarak ortaya çıkmaktadırlar ve açık yeşil alanlar
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için önemlidirler (Gülgün ve ark., 2014). Kentlerin
Bu araştırmada Orta Karadeniz bölgesi geçit
iskeletini oluşturan gelişim yönünü belirleyen yollar, kuşağında bulunan tarihi ve kültürel zenginliğe sageniş bulvarların ana işlevini; yayaların ve taşıtların hip Tokat kentinin kentiçi yol peyzajında ana bulrahat, güvenilir kolay ve konforlu kullanması oluş- varlar ve caddeler üzerine yapılan bitkilendirme
turmaktadır. Özellikle planlı gelişen kentlerde yollar çalışmaları irdelenmiştir. Tokat kentinde yol peyçeşitli kentsel kullanım şekillerini birbirine bağlama zajında kullanılan bitki türlerinin ortaya konularak
ve kentsel alanlarda kırsal alanlar arasında bağlantı bitki çeşitliliğinin geliştirilmesine öneriler getirilgörevi yapmaktadır (Söğüt, 2005). Yollardaki bitki- miştir.
Materyal Yöntem
ler belirli standartlara ulaşmada önemli roller üstÇalışmada Tokat ili mücavir alan sınırları
lenir. Sürücüler için geçip gidilen mekanlar olan
yollarda ağaçlar ve diğer bitkiler, özellikle yolu be- içerisindeki ana ulaşım arterlerinde yürütülmüştür.
lirginleştirip yönlendiren işlevleri ile büyüklüklerini Bu kapsamda (1) Gaziosmanpaşa Bulvarı (2) Vali
algılamaları ile yer belirlemesinde de etkilidir. Yaya- Zekai Gümüşdiş Bulvarı (3) Behazat Bulvarı (4) Naci
Özen Caddesi, (5) Yenişehir Caddesi (6) Orhangazi
lar için de ulaşım dışında iş, alışveriş ve rekreasyonel
Caddesi (7) Bosna Caddesi (8) Mehmet Şahin Cadamaçlar taşır (Aslanboğa, 1997).
desi (9) Çeçenistan Caddeleri incelenmiştir (Şekil
Kentin doğal alanlarla da bağlayan yollarda ya1; Şekil 2). Çalışmanın yöntemini yerinde gözlem,
pılan bitkilendirmeler, görsel ve fonksiyonel birçok
değerlendirme ve büro çalışmalarında kullanılmak
etkinin ortaya çıkmasına neden olur. Kentler; özel- üzere alanın ve bitkilerin fotoğraflanması oluşturlikle yollar, hava kirliliğinin yüksek olduğu alanlar- maktadır (Aklıbaşında ve Erdoğan, 2016).
dır. Havadaki kirli gazlar kentsel alanlarda çevredeki kırsal alanlara göre 5-25 kez, toz yoğunlaşması ve
Belirlenen güzergahlara gidilerek orta refüj,
partiküller de 10 kat daha fazladır (Harris ve ark., kavşak ve yol kenarlarındaki bitkiler tek tek ince2004). Yollarda her altyapı için ayrı kanallar açılması
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İklim Değişikliğinin Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Üzerindeki Etkileri

•

Karbondioksit (CO2)

•

Metan (CH4),

•

Diazotmonoksit (N2O) ve

•

Florlu sera gazları

Doğrudan sera gazları farklı sera etkisine sahiptir. Küresel Isınma Potansiyeli, karbondioksitin etkisinin bir birim
kabul edilmesi halinde, her bir gazın 100 yıllık zaman diliminde atmosferde yarattığı göreceli etkidir. [2]
Gelişmekte olan ülkelerde, 4 milyardan fazla insanın hayvan proteini kaynağını %15’ini oluşturduğu gözüyle bakılmaktadır. Bazı ülke ve topluluklar için, bu sayı daha
yüksek olmakla beraber, küçük ada ülkeleri için hayvan
proteininin kullanımındaki bu oranın %50’ye kadar çıktığı
düşünülmektedir. Çoğu gelişmekte olan ülkelerde balıkçıile ilgili
alanlarda
Şekil 1 Çalışma alanı uydu görüntüsülık ve su ürünleri yetiştiriciliği
Şekil 2 Çalışma
alanı
haritasıişleme,
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Bulgular
Valiliği binasından başlayarak tarihi Taşhan binası
Gaziosmanpaşa Bulvarı
önüne kadar olan orta refüjde doğal taş döşemeleri
Sivas- Tokat illerini bağlayan D850 karayolu- üzerinde beton saksılarda Tulipa (lale), Viola triconun Tokat çevreyolu kavşağından başlayarak Taş- lar.(hercai menekşe), Evonymus japonica (taflan),
köprü kavşağına kadar devam eden kısımdan oluş- kullanılmıştır. Niksar kavşağından başlayarak Taşmaktadır. Bulvar 4.36 km uzunluğundadır. Yolun köprü kavşağına kadar olan kısımda ise hercai meşerit genişliği 4-6 m olup çift şerit şeklindedir. Bul- nekşe ve petunya kullanılmıştır. Güzergah boyunca
varın her iki tarafında konutlar, alışveriş mağazala- ana arterleri bu caddeye bağlayan faklı obejelerin
rı, resmi kuruluşlar yer almaktadır. Yol boyunca iki bitkisel tasarım ve su ile desteklendiği sürücüleri
taraflı kaldırım bulunmaktadır. Bulvar boyunca bazı uyarıcı kavşak düzenlemeleri de bulunmaktadır. Yanoktalarda orta refüj yerine plastik refüj ayırıcı kul- pılan bitkilendirme çalışmalarında hem sürücüleri
lanılmıştır. Trafik yoğunluğundan dolayı bulvarın hem de yayaları yönlendirmesinde eksiklikler buorta refüjünde plastik saksıda Petunia sp. (petunya) lunmaktadır.
çiçeği ile bitkilendirme çalışması yapılmıştır. Tokat
Çizelge 1. Gaziosmanpaşa Bulvarında kullanılan bitkiler
Gaziosmanpaşa Bulvarı
Yol kenarında kullanılan süs bitkileri

Orta Refüj kullanılan süs bitkileri

Kavşak kullanılan süs bitkileri

wittrockiana (Menekşe)
Viola wittrockiana (Menekşe)
GLİSEMİKViola
İNDEKS,
GLİSEMİK
YÜK,
Thuja orientalis
Thuja orientalis
Petunia sp.
Evonymus japonica aurea
Evonymus
japonica
aurea
Tulipa
SAĞLIKLI
BESLENME
VE SPOR
Evonymus japonica

Platanus orientalis (Doğu Çınarı)
Cedrus libani (Lübnan sediri)
Cupressus sempervirens
Robinia pseudoacacia
Parthenocissus quinquefolia
Berberis thunberfii
Juniperus chinensis
Juniperus sabina
Dr.
Gürbüz Mızrak
Pyracantha coccinea, Hibiscus syriacus

Thuja orientalis nana
Rosa sp.

Son yıllarda Ülkemizde yanlış ve yetersiz beslenme ile hareketsizlikten kaynaklanan kronik hastalıklar ve beslenme
bozuklukları yaygınlaşmakta. Bir yandan oburluk sonucu
obezite, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon ve diyabet; diğer yandan ise yetersiz beslenme sonucu vitamin ve
mineral noksanlıklarından kaynaklanan rahatsızlıklar artmaktadır.
Toplum sağlığı bozululurken, bununla orantılı olarak sağlık harcamaları hızla artmakta, Devletin sosyal güvenlik
bütçesindeki delik devamlı büyümektedir. Bu problemlerin
çözümü için herşeyden önce insanımızın uygun beslenme
konusunda yeterince biliçle ndirilmesi ve ihtiyaç duyduğu
gıdalara ulaşımının kolaylaştırılması gerekmektedir.
Bu makalede sağlıklı bir toplum oluşturmak için beslenme ve spor alanlarına dikkat çekilmek istenmiş, yapılacak uygulamalara yardımcı olacak birkaç temel husus ele
alınmış, kamu tarafından verilmesi gereken bazı hizmetler
hakkında tavsiyelerde bulunulmuştur.

VÜCUDUN ŞEKER METABOLİZMASI
Şekil 3. Gaziosmanpaşa Bulvarından görüntüler
Behzat Bulvarı
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resmi lifli)
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gıdaların
yenmesiyle,
hazım
süreçleri
başlar.
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Tokat –Sivas illerini birbirine bağlayan D850 merkezleri bulunmaktadır. Tokat ili trafiğini ciddi
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geçer;
belli kamsüre
karayolunun çevreyolu giriş kavşağından başlayarak
anlamda
rahatlatıcı
etkiyetrendine
sahip olan
bu bulvar
içinde bir tepe değerine ulaşır. Daha sonra tekrar düşüşe
Şeyh meknun zaviyesine kadar olan kısmı kapladolmuşlarınınhızı
geçiş
Bulvar boyungeçer. püs
Bu yükselmenin
ve güzergahıdır
dozu alınan karbonhidratın
maktadır. Bulvar 4.72 km uzunluğundadır. Yaklaşık
ca
iki
taraflı
kaldırım
bulunmakta
ve
yaktürüne, kişinin şeker hastası olup olmamasınagenişliği
bağlı olarak
olarak şerit genişliği 4-6 metre olan yolun orta değişir.
kıs- laşık olarak 1-3 metre arasındadır. Bulvar üzerinde
mından bulvar boyunca kanal geçmektedir. Bulvarın bulunan kavşaklarda Evonymus japonica (Taflan),
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Thuja orientalis (Mazı) , Viola tricolor (Hercai menekşe) yoğun olarak kullanırken ,çekenli iş merkezinin bulunduğu noktada özellikle Tulipa sp. (Lale),

Evonymus japonica Aurea( Alacalı taflan) ,Viola
wittrockiana (Hercai menekşe) kullanılmıştır.

Çizelge 2. Behzat Bulvarında kullanılan bitkiler
Behzat Bulvarı
Yol kenarında kullanılan süs bitkileri
Platanus orientalis (Doğu Çınarı)
Cedrus libani (Lübnan sediri)
Cupressus sempervirens
Robinia pseudoacacia
Pinus nigra
Cupressoparis leylandii
Rosa sp.

Orta Refüj kullanılan süs bitkileri
Viola wittrockiana (Menekşe)
Thuja orientalis
Petunia sp.
Evonymus japonica aurea
Evonymus japonica
Thuja orientalis nana

Kavşak kullanılan süs bitkileri
Viola wittrockiana (Menekşe)
Thuja orientalis
Evonymus japonica aurea
Tulipa sp.

İklim Değişikliğinin Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Üzerindeki Etkileri
1. İklim Değişikliği ile İlgili Genel kavramlar
İklim değişikliği, “Karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde
gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su
veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan
Ürünleri Mühendisliği Bölümü
insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik”
biçiminde tanımlanmaktadır. [1] Bu değişiklikler atmosferŞekil 4. Behzat Bulvarından görüntüler deki sera gazı yoğunluğunun artmasıyla güneş ışınlarının
atmosferde
hapsolmasıhastane
sonucuve
gerçekleşen
küresel ısınma
Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı
iş merkezleri
alışveriş merkezi
bulunetkisinde
gerçekleşir.
Doğrudan
etki
gösteren
sera
gazlarıTokat-Amasya illerini bağlayan D180 karayo- maktadır. Yol boyunca dimes kavşağını geçinceye
nın içeriği
şu şekildedir;
lunun taş köprü kavşağından başlayarak Gazioskadar
iki taraflı kaldırım bulunmaktadır Bulvarın
manpaşa Üniversitesi şehitler köprüsüne kadar olan yeşil ırmağa kenar olan kısmında yol boyunca yeşil
• Karbondioksit (CO2)
yol güzergahıdır. Bulvar 6.50 km yolun şerit genişli- alanlar parklar ve yürüyüş yolu bulunmaktadır. YoMetan
ği 5-7 m olup kavşaklara yaklaştıkça 10 m ‘ye kadar• lun
orta(CH4),
kısmında çok yıllık sınır bitkileri hakimken
genişlemektedir. Bulvarın her iki tarafında konutlar• kavşaklarda
mevsimlik
kullanılmıştır.
Diazotmonoksit
(N2O)çiçekler
ve

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR,
Tuluğ Gülce ATAMAN

Vali Zekai Gümüşdiş
Bulvarı
• Florlu
sera
Yol kenarında kullanılan süs bitkileri

gazları

Orta Refüj Doğrudan
kullanılan süs
bitkileri
sera
gazları

Kavşak
bitkileriKürefarklı
serakullanılan
etkisine süs
sahiptir.
sel Isınma Potansiyeli, karbondioksitin etkisinin bir birim
Platanus orientalis, ,Canna indica (Tespih
Viola wittrockiana (Menekşe)
Viola wittrockiana (Menekşe)
kabul edilmesi halinde, her Thuja
bir gazın
100 yıllık zaman diliçiçeği)
Thuja orientalis
orientalis nana
minde
atmosferde
yarattığı
göreceli
etkidir.
[2]
Cedrus libani (Lübnan sediri), Cupressus
Juniperus horizontalis
Evonymus japonica aurea
sempervirens, Robinia pseudoacacia (top
4 milyardan fazla insanın hayPetunia sp. Gelişmekte olan ülkelerde, Tulipa
akasya), Catalpa bignonoides
van proteini
oluşturduğu
gözüyle baEvonymus japonica
aurea kaynağını %15’ini
Evonymus
japonica aurea
Arbutus unedo, Aesculus, cipocastanum
Evonymus japonica
Acarus
calamusiçin, bu sayı daha
kılmaktadır.
Bazı
ülke
ve
topluluklar
thunbergii ‘Atropurpurea’, Pinus nigra,
Thuja orientalis
‘Pyramidalis
Aurea’Berbeyüksek
olmakla
beraber, küçük ada ülkeleri için hayvan
Ailanthus altissima, Syringa
ris thunbergii ‘Atropurpurea’, Cotoneaster
proteininin
kullanımındaki
bu oranın %50’ye kadar çıktığı
Tilia tomentosa
dammeri
düşünülmektedir.
Çoğu
gelişmekte
olan ülkelerde balıkçıCatapa bignonioides, Prunus cerasifera,
Acer negundo ‘variegatum’
lık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili alanlarda işleme,
Çizelge 3 Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarında kullanılan bitkiler
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GLİSEMİK İNDEKS, GLİSEMİK YÜK,
SAĞLIKLI BESLENME VE SPOR

Şekil 5 Vali Zekai Gümüşdiş bulvarından görüntüler
Orta kısımda Viola tricolar( hercai menek- taflan), Tulipa (Lale) ,Pleioblastus fortuneia(Alacalı
şe),Thuja orientalis (Mazı), Petunia sp. (Petunya), sasa bambu) yol kenarlarında ise; Platanus orienEvonymus japonica (Taflan), Thuja orientalis‘Pyra- talis (Doğu Çınarı) ,Canna indica (Tespih çiçeği),
midalis Aurea’ (Altuni mazı ), Berberis thunbergii Cedrus libani (Lübnan sediri) Tillia domentosa (Ih‘Atropurpurea’(Kadın tuzluluğu), Robinia pseudoalamur),
Cupressusyanlış
sempervirens,
bignonoSon yıllarda
Ülkemizde
ve yetersizCatalpa
beslenme
ile haDr.
Gürbüz
Mızrak
reketsizlikten
kaynaklanan
kronik
hastalıklar ve beslenme
cacia (Top akasya) bitkileri kullanılmıştır. Kavşakides(Katalpa),
Arbutus
unedo(Kocayemiş),
Prunus
bozuklukları
yaygınlaşmakta.
Bir yandan oburluk
sonucu
larda Viola tricolar (Hercai menekşe), Thuja oriencerasifera,
Aesculus cipocastanum
(At kestanesi)
obezite, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon ve diyatalis nana (Mazı), Evonymus japonica aurea (Alacalı
kullanılmıştır.
bet; diğer
yandan ise yetersiz beslenme sonucu vitamin ve
mineral noksanlıklarından kaynaklanan rahatsızlıklar artOrhangazi Caddesi
26 Haziran Atattürk Kültür Sarayı, Şehitler Parkı,
maktadır.
Yenişehir Caddesi imalık caddesi, Vali Ayhan Yunus Emre Parkı ve yürüyüş yolu bulunmaktadır.
çevik caddesi ve Orhangazi Caddesini bağlayan Toplum
600 Yolsağlığı
kenarlarında
Platanus
orientalis
(Doğu
Çınarı)
bozululurken,
bununla
orantılı
olarak
sağlık
harcamaları
hızla
artmakta,
Devletin
sosyal
güvenlik
evler kavşağında başlayarak pervane köprüsüne ka- ,Cedrus libani (Lübnan sediri), Cupressus semperdevamlı
büyümektedir.
problemlerin
dar olan yol güzergahıdır. Orhangazi Caddesi bütçesindeki
1.8 virens,delik
Cupressus
arizonica
‘Glauca’Bu
, Robinia
pseuçözümü için herşeyden önce insanımızın uygun beslenme
km uzunluğunda ve cadde güzergahında dört kavdoacacia
(Top biliçle
akasya),
Aesculusvecipocastanum
(At
konusunda
yeterince
ndirilmesi
ihtiyaç duyduğu
şak bulunmaktadır. Orta refüjde herdemyeşil mazı
kestanesi),
Campsis
radicans
(Acem
borusu)
orta
gıdalara ulaşımının kolaylaştırılması gerekmektedir.
(Thuja orientalis), Gül (Rosa sp.), Kadıntuzluluğu refüjde Rosa sp., Cupressoparis leylandii Cedrus liBu makalede
sağlıklı birisetoplum
oluşturmak için
beslen(Berberis thunbergii), Hercai menekşe (Viola wittbani, kavşaklarda
Viola wittrockiana
(Menekşe),
me
ve
spor
alanlarına
dikkat
çekilmek
istenmiş,
yapılarockiana) taflan (Evonymus japonica) kullanılmış- Thuja orientalis ‘Pyramidalis Aurea’’dır.
cak uygulamalara yardımcı olacak birkaç temel husus ele
tır. Cadde boyunca konutlar ve Yeşilımak kenarında
alınmış, kamu tarafından verilmesi gereken bazı hizmetler
hakkında tavsiyelerde bulunulmuştur.
Çizelge 4. Orhangazi Caddesi kullanılan bitkiler
Orhangazi Caddesi
Yol kenarında kullanılan süs bitkileri
Platanus orientalis (Doğu Çınarı) ,
Cedrus libani (Lübnan sediri)
Cupressus sempervirens
Cupressus arizonica ‘Glauca
Robinia pseudoacacia (top akasya),
Aesculus cipocastanum (At kestanesi)
Campsis radicans (Acem borusu)
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VÜCUDUN ŞEKER METABOLİZMASI
Kavşak kullanılan süs bitkileri

Orta Refüj kullanılan süs bitkileri

Karbonhidratlı (nişastalı,
şekerli,
lifli) (Menekşe)
gıdaların yenmesiyRosa sp.
Viola
wittrockiana
le,
hazım
süreçleri
başlar.
Buna
bağlı
olarak
kanda glikoz
Cupressoparis leylandii
Thuja orientalis ‘Pyramidalis Aurea’
seviyesi (kan şekeri) yükseliş trendine geçer; belli süre
Cedrus libani
içinde bir tepe değerine ulaşır. Daha sonra tekrar düşüşe
Evonymus japonica
geçer. Bu yükselmenin hızı ve dozu alınan karbonhidratın
türüne, kişinin şeker hastası olup olmamasına bağlı olarak
değişir.

HAKEMLİ

Şekil 6. Orhangazi Caddesinden görüntüler
Yenişehir Caddesi
Vali Gümüşdiş Bulvarı ile Çeçenistan
Caddesini bağlayan kavşaktan başlayarak Vali Erhan Çevik caddesine bağlayan 600 evler kavşağına
kadar olan yol güzergahıdır. Yaklaşık olarak 730 m

uzunluğundaki cadde çift şeritten oluşmakta ve şerit
genişliği 7 m’dir. Sağ şeritte araçlar park halinde bulunduğundan dolayı trafik bazı yerlerde tek şeritten
devam etmektedir.

İklim Değişikliğinin Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Üzerindeki Etkileri

Çizelge 5. Yenişehir Caddesinde kullanılan bitkiler
1. İklim Değişikliği ile İlgili Genel kavramlar
Yenişehir Caddesi
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR,
İklim değişikliği, “Karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde
Yol kenarında
süs bitkileri
Orta
Refüj kullanılan
süs bitkileri
Kavşak kullanılan
süs bitkileri
Tuluğ
Gülcekullanılan
ATAMAN
gözlenen
doğal iklim
değişikliğine
ek olarak,
doğrudan
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su
veya
dolaylı
olarak
küresel
atmosferin
bileşimini
bozan
Rosa sp.
Viola wittrockiana (Menekşe)
PlatanusMühendisliği
orientalis (Doğu
Çınarı) , libani (Lübnan
Ürünleri
Bölümü
insan faaliyetleri
sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik”
sediri) Tillia Domentosa (Ihlamur), Cupressus semper- Cupressoparis
leylandii
virens, Robinia pseudoacacia (top akasya), Catalpa
biçiminde
tanımlanmaktadır.
[1] Bu değişiklikler atmosferCedrus libani
bignonoides, Prunus cerasifera
deki sera gazı yoğunluğunun artmasıyla güneş ışınlarının
Aesculus cipocastanum (At kestanesi), Parthenocissus
atmosferde hapsolması sonucu gerçekleşen küresel ısınma
quinquefolia
etkisinde gerçekleşir. Doğrudan etki gösteren sera gazlarının içeriği şu şekildedir;
•

Karbondioksit (CO2)

•

Metan (CH4),

•

Diazotmonoksit (N2O) ve

•

Florlu sera gazları

Doğrudan sera gazları farklı sera etkisine sahiptir. Küresel Isınma Potansiyeli, karbondioksitin etkisinin bir birim
kabul edilmesi halinde, her bir gazın 100 yıllık zaman diliminde atmosferde yarattığı göreceli etkidir. [2]
Gelişmekte olan ülkelerde, 4 milyardan fazla insanın hayYol güzergahında 600 evler kavşağı dışında
lLibanikaynağını
(Lübnan sediri)
Tillia
tomentosagözüyle
(Ihlamur),
van proteini
%15’ini
oluşturduğu
baBarbaros cad ile Yeni şehir caddesini bağlayankılmaktadır.
bir Cupressus
sempervirens,
Robinia
pseudoacacia
(top
Bazı ülke ve topluluklar için, bu sayı daha
kavşak bulunmaktadır cadde boyunca orta refüjde
Prunusiçin
cerasifera
yüksekakasya),
olmakla Catalpa
beraber, bignonoides,
küçük ada ülkeleri
hayvan
proteininin
kullanımındaki
bu oranın
%50’ye kadar
çıktığı
çok yıllık, mevsimlik ve soğanlı bitkiler kullanılmışAesculus
cipocastanum
(At kestanesi),
Parthenodüşünülmektedir.
Çoğu
gelişmekte
olan
ülkelerde
balıkçıtır orta refüj yaklaşık 2-5 m arasında değişmektedir. cissus quinquefolia Orta refüjde Ligustrum vulgare
lık ve
ürünleri yetiştiriciliği
ile ilgili alanlarda
işleme,
Yol kenarlarında Platanus orientalis (Doğu Çınarı)
, su
kavşaklarda
ise Viola wittrockiana
kullanılmıştır.
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HAKEMLİ
Mehmet Şahin Caddesi
Vali Zekai Gümüşdiş bulvarından Çeçenistan
caddesine bağlayan kavşağa kadar olan yol güzergahıdır. Cadde yaklaşık 700 m uzunluktadır. Yolun

şerit genişliği ortalama 3,5-5 m’dir. Yol güzergahı
üzerinde sanayi sitesi ve konutlar bulunmaktadır.
Çizelge 6. Mehmet Şahin Caddesinde kullanılan bitkiler

Mehmet Şahin Caddesi
Yol kenarında kullanılan süs bitkileri

Orta Refüj kullanılan süs bitkileri

Kavşak kullanılan süs bitkileri

Platanus orientalis (Doğu Çınarı) Viola wittrockiana (Menekşe)
Viola wittrockiana (Menekşe)
,
Thuja orientalis
Berberis thunbergii
Ligustrum vulgare
Evonymus japonica
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’
Juniperus horizontalis
Cotonaester horizantalis
Şekil 7 Mehmet Şahin Caddesinden görüntüler
Yer yer ağaçlar ve sınır bitkileri kullanılmıştır. Orta refüjde Viola
tricolar (Menekşe) Thuja orientalis
(doğu mazısı) Ligustrum vulgare(kurtbağrı)Evonymus japonica (Taflan) Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’(kırmızı yapraklı kadın tuzluğu),
Juniperus horizontalis (Ardıç) CoSon yıllarda Ülkemizdetonaester
yanlış vehorizantalis
yetersiz beslenme
ile ha(dağ muşmureketsizlikten kaynaklanan
kronik
hastalıklar
ve
beslenme
lası) kavşaklarda Viola wittrockiana
bozuklukları yaygınlaşmakta.
Bir Berberis
yandan oburluk
sonucu
(Menekşe),
thunbergi
yol
obezite, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon ve diyakenarlarında bunlara ek olarak Plabet; diğer yandan ise yetersiz beslenme sonucu vitamin ve
tanuskaynaklanan
orientalis (Doğu
Çınarı) kullamineral noksanlıklarından
rahatsızlıklar
artnılmıştır.
maktadır.

GLİSEMİK İNDEKS, GLİSEMİK YÜK,
SAĞLIKLI BESLENME VE SPOR
Dr. Gürbüz Mızrak

Bosna Caddesi
bir kavşak bulunmaktadır. Orta refüj 3-8 m arasında
Toplum
sağlığı bozululurken,
bununla
orantılı olarak
sağVali Gümüşdiş Bulvarı ile Mehmet Şahin cad- değişmektedir
bitkilendirme
çalışmaları
yönünden
lık harcamaları hızla artmakta, Devletin sosyal güvenlik
desini bağlayan noktadadır. Bosna Caddesi 530bütçesindeki
m zengindelik
çeşitliliğe
sahip
olan bir caddedir.
Cadde bodevamlı
büyümektedir.
Bu problemlerin
uzunluğunda ve Sıtkı Ulaşoğlu Caddesine bağlayan
yunca
her iki tarafta
konutlar
bulunmaktadır.
çözümü
için herşeyden
önce
insanımızın
uygun beslenme
konusunda
yeterince
biliçle
ndirilmesi
ve
ihtiyaç duyduğu
Çizelge 7. Bosna Caddesinde kullanılan bitkiler
gıdalara ulaşımının kolaylaştırılması gerekmektedir.

Bosna Caddesi

birKavşak
toplum
oluşturmak
için beslenkullanılan
süs bitkileri
me ve spor alanlarına dikkat çekilmek istenmiş, yapılacak uygulamalara
olacak
birkaç temel
husus ele
Viola
wittrockiana
(Menekşe)
Viola wittrockiana
(Menekşe) yardımcı
Platanus orientalis (Doğu
alınmış,
kamu
tarafından
verilmesi
gereken
bazı
hizmetler
Çınarı) ,Catalpa bignonoides,
Berberis thunbergii
Thuja orientalis
hakkında tavsiyelerde bulunulmuştur.
Cedrus libani (Lübnan sediri)
Ligustrum vulgare
Tillia domentosa (Ihlamur),
Evonymus japonica
Cupressus sempervirens, Robinia
VÜCUDUN
ŞEKER METABOLİZMASI
Berberis thunbergii
‘Atropurpurea’
pseudoacacia (top akasya),
Juniperus horizontalis
Catalpa bignonoides, Arbutus
Karbonhidratlı (nişastalı, şekerli, lifli) gıdaların yenmesiyBerberis thunbergii
kadın başlar. Buna bağlı olarak kanda glikoz
unedo(Kocayemiş),Prunus
le, hazım(adi
süreçleri
tuzluluğu),
Prunus
cerasifera
cerasifera , Aesculus
seviyesi (kan şekeri) yükseliş trendine geçer; belli süre
, Ligustrumiçinde
vulgare,
cipocastanum (At
birCedrus
tepe değerine ulaşır. Daha sonra tekrar düşüşe
libani
(Lübnan
sediri),
Evonymus hızı ve dozu alınan karbonhidratın
kestanesi),Prunus cersifera,
geçer. Bu yükselmenin
japonica,
Rosa hp.,Betula verrucosa, Acer
türüne, kişinin şeker hastası olup olmamasına bağlı olarak
Cotonaesterdeğişir.
horizantalis
negundo, Hibiscus syriacus
Arbutus unedo
Yol kenarında kullanılan süs bitkileri
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Bu makalede
sağlıklı
Orta Refüj kullanılan
süs bitkileri

HAKEMLİ
Yol kenarında Platanus orientalis (Doğu Çınarı) ,Catalpa bignonoides,
Cedrus libani (Lübnan sediri) Tillia domentosa (Ihlamur), Cupressus sempervirens, Robinia pseudoacacia (Top akasya), Catalpa bignonoides, Arbutus unedo
(Kocayemiş),Prunus cerasifera, Aesculus
cipocastanum (At kestanesi),Prunus cersifera, Rosa hp., Orta refüjde Berberis
thunbergii (adi kadın tuzluluğu), Prunus
cerasifera , Ligustrum vulgare, Cedrus libani (Lübnan sediri), Evonymus japonica,
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ kavşaklarda ise; yoğun olarak Viola tricolar
(Hercai Menekşe) kullanılmıştır.

Şekil 8 Bosna Caddesinden görüntüler
Çeçenistan Caddesi
Vali Zekai Gümüşdiş bulvarından Gaziosmanpaşa bulvarında bulunan Niksar kavşağına kadar
olan yol güzergahıdır. Çift şeritten oluşan yolun şerit
genişliği 4- 6 m’dir. 1.91 km uzunluğundadır Cadde
boyunca iki tarafta konutlari hastane ve iş merkezleri bulunmaktadır.
Mehmet Şahin caddesi, Hilal caddesi, Sıtkı
Ulaş caddesini birbirine bağlayan üç kavşak bulun-

maktadır. Orta refüj genişliği 4- 7m arasındadır. Yol
kenarında Platanus orientalis (Doğu Çınarı), Cedrus libani (Lübnan sediri), Robinia pseudoacacia
(Top akasya), Catalpa bignonoides, Arbutus unedo(Kocayemiş),Prunus cerasifera orta refüjde Thuja orientalis, Ligustrum vulgare, Evonymus japonica
aurea, Platycladus orientalis, Morus alba L.“Pendula
(Ters dut) kavşaklarda Viola wittrockiana (Menekşe) kullanılmıştır.

İklim Değişikliğinin Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Üzerindeki Etkileri

1. İklim
Çizelge 8. Çeçenistan Caddesinde kullanılan
bitkilerDeğişikliği ile İlgili Genel kavramlar
İklim
Çeçetistandeğişikliği,
Caddesi “Karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde
gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan
Yol kenarında
kullanılan
süs bitkileri
süs bitkileri
Kavşak kullanılan süs bitkileri
Ankara
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi Su Orta Refüj kullanılan
veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan
Ürünleri Mühendisliği Bölümü
insan faaliyetleri sonucunda
iklimde
oluşan bir
değişiklik”
Thuja orientalis
Viola
wittrockiana
(Menekşe)
Platanus orientalis)
biçiminde
tanımlanmaktadır.
[1]
Bu
değişiklikler
atmosferLigustrum vulgare,
Cedrus libani (Lübnan sediri),
deki
sera
gazı
yoğunluğunun
artmasıyla
güneş
ışınlarının
Robinia pseudoacacia (top
Evonymus japonica aurea
akasya), Catalpa bignonoides
Platycladusatmosferde
orientalis,hapsolması
Morus albasonucu gerçekleşen küresel ısınma
etkisinde
gerçekleşir.
Doğrudan etki gösteren sera gazlarıArbutus
L.“Pendula (Ters dut),
unedo(Kocayemiş),Prunus
nın
içeriği
şu
şekildedir;
Rosa sp.,
cerasifera
Arbutus unedo
Fraxsinus excelsior, Picea
• Karbondioksit (CO2)
orientalis Picea pungens ‘Glauca’
• Metan (CH4),

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR,
Tuluğ Gülce ATAMAN

•

Diazotmonoksit (N2O) ve

•

Florlu sera gazları

Doğrudan sera gazları farklı sera etkisine sahiptir. Küresel Isınma Potansiyeli, karbondioksitin etkisinin bir birim
kabul edilmesi halinde, her bir gazın 100 yıllık zaman diliminde atmosferde yarattığı göreceli etkidir. [2]
Gelişmekte olan ülkelerde, 4 milyardan fazla insanın hayvan proteini kaynağını %15’ini oluşturduğu gözüyle bakılmaktadır. Bazı ülke ve topluluklar için, bu sayı daha
yüksek olmakla beraber, küçük ada ülkeleri için hayvan
proteininin kullanımındaki bu oranın %50’ye kadar çıktığı
düşünülmektedir. Çoğu gelişmekte olan ülkelerde balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili alanlarda işleme,
Şekil 9 .Çeçenistan Caddesinden görüntüler
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HAKEMLİ
Naci Özen Caddesi
Yeişlırmak güzergahında bulunan caddenin
Yeşilırmak caddesi ve Orhangazi caddesine bağlantısı bulunmaktadır. Cadde boyunca Tokat il jadarma
komutanlığıi İtfaye Tokat Bel. Park ve Bahçeler Mü-

dürlüğü bulunmaktadır. 3 km uzunluğundadır. Tek
şerit olan toplam 4 m genişliğindedir. Caddede orta
refüj bulunmamaktadır.Viola wittrockiana (Menekşe), Thuja orientalis nana kullanılmıştır.

Çizelge 9. Naci Özen Caddesinde kullanılan bitkiler
Naci özen Caddesi
Yol kenarında kullanılan süs bitkileri

Orta Refüj kullanılan süs bitkileri

Kavşak kullanılan süs bitkileri

Thuja orientalis
Viola wittrockiana (Menekşe)

Viola wittrockiana (Menekşe)

GLİSEMİK İNDEKS, GLİSEMİK YÜK,
SAĞLIKLI
BESLENME VE SPOR
Şekil 10 .Naci Özen Caddesinden
görüntüler
Sonuç ve Öneriler
bitkilendirme yapılırken refüj genişlikleri ve bitki
Kentler tabiat şartları, yapıları ve beşeri yönletürlerinin
gelecekte
alacakları
en son
tepe tacı
geSon yıllarda
Ülkemizde
yanlış
ve yetersiz
beslenme
ile haDr. Gürbüz
riyle
muhtelifMızrak
karakter özellikleri gösterip birbirlenişlikleri
dikkate
alınmalıdır
(Karaşah
ve
Var,
2012).
reketsizlikten kaynaklanan kronik hastalıklar ve beslenme
rinden ayrılmaktadır. Bu durum kentlerde estetikbozuklukları
ve Form, bitkisel
tasarımdaBir
önemli
bir estetik
yaygınlaşmakta.
yandan
oburlukkriterdir.
sonucu
görsel etkisi süs bitkilerinin seçimini de etkilemekGörsel
gücü yahastalıkları,
da önemi, ölçü
kadar
önemliveolmasa
obezite,
kalp-damar
yüksek
tansiyon
diyatedir. Bir kenti, öbüründen ayıran ve farklı kılan bet;
her diğer
da bir
bitkiise
kompozisyonu
kurulurken
formu
yandan
yetersiz beslenme
sonucubitki
vitamin
ve
mineralyine
noksanlıklarından
kaynaklanan
rahatsızlıklar
artşey onun kimlik unsuru sayılır. Kentleşme, kentsel
de anahtar faktördür.
Genel olarak
bir bitkinin
maktadır.
dönüşüm, turizm gibi konular gündeme geldikçe,
formu, kalıtsal etkilerin ve ekolojik koşulların etkisi
kent kimliği de ön plana çıkmakta ve yapılacak faali- ile ortaya çıkar (Korkut vd., 2010). Bitkinin dal, yapToplumrak
sağlığı
bozululurken,seyrek,
bununla
yetlerin planlanması ve uygulanması üzerinde etkili
gibi organlarının
sık,orantılı
parlakolarak
ya da sağmat
lık harcamaları
hızla artmakta,
Devletin
sosyal
güvenlik
olmaktadır. Kent içi yollar hem kentte yaşayanların
olması durumu
bitkinin doku
özelliğini
ortaya
koybütçesindeki
delikBitkinin
devamlıbu
büyümektedir.
problemlerin
hem de kentten geçen yolcuların dikkatini çekmekmaktadır.
özelliklerini Bu
ortaya
koyması,
çözümü
için
herşeyden
önce
insanımızın
uygun
beslenme
tedir. Bu bağlamda Tokat kentinde kent içi yol bitki- ince, orta ve kaba dokulu olması olarak adlandırılkonusunda
yeterince
biliçle1994).
ndirilmesi ve ihtiyaç duyduğu
lendirmesinin kent kimliğinde önemli bir rolü varmaktadır
(Gültekin,
gıdalara
ulaşımının
kolaylaştırılması
gerekmektedir.
dır. Tokat ilinin iklimi, Karadeniz bölgesi iklimiyle
Örneğin Vali Zekai Gümüşdiş
Bulvarı ve
İç Anadolu bölgesi iklimi arasında bir geçiş özelli- Bosna Caddesi haricindeki diğer yollarda orta
Bu makalede
sağlıklı 1-7
bir toplum
oluşturmak
için beslenği göstermektedir. Bu araştırmada Tokat kentinin
refüj genişliği
m arasında
değişmektedir.
Bu
me ve spor alanlarına dikkat çekilmek istenmiş, yapılaönemli niteliğindeki 9 ana yol güzergahında yapılan
genişlik
kullanılan
bitkilerin
formlarını
ortaya
cak uygulamalara yardımcı olacak birkaç temel husus ele
bitkilendirme çalışmaları estetik ve fonksiyonel yönkoyabilmelerine
ve verilmesi
estetik birgereken
görüntübazı
sunmalarına
alınmış,
kamu tarafından
hizmetler
den değerlendirilmiş, kullanılan bitki türleri tespit
olanak
sağlamaktadır.
hakkında tavsiyelerde bulunulmuştur.
edilmiştir.
Küçük ve Gül (2005)’e göre 3m’den dar refüjlerGerek kentsel gerekse kırsal peyzaj planlamada de ağaç türleri yerine çalı ve yer örtücü türler tercih
VÜCUDUN
ŞEKER
METABOLİZMASI
yer alan elemanlar arasında ana yapıyı bitki materedilmesi
gerekirken
gözlem yapılan yollarda refüj
yali oluşturur (Altinçekiç ve Altinçekiç, 1996; Acar genişliğinin 1.5 m’nin altına düştüğü yerlerde bile
(nişastalı,
şekerli,
gıdaların
vd., 2003; Gülgün ve ark., 2016b). BitkilendirmeKarbonhidratlı
ça- ağaç, ağaçcık
ve yoğun
çalılifli)
grubu
birlikteyenmesiykullanılle,
hazım
süreçleri
başlar.
Buna
bağlı
olarak
glikoz
lışmalarında bitkilerin boyut, biçim, doku, renk, ha- mıştır. Sürücüler trafik işaretlerindenkanda
önce bitkiler
seviyesi
(kan
şekeri)
yükseliş
trendine
geçer;
belli
süre
reket, ışık ve gölge gibi unsurları tasarımcıya çeşitli tarafından uyarılırlar ve hızlarını zamanında ayariçinde
bir
tepe
değerine
ulaşır.
Daha
sonra
tekrar
düşüşe
seçenekler sunmaktadır (Aslanboğa, 1997). Yol pey- lama olanağı bulurlar (Aslanboğa, 1986; Çelem ve
geçer. Şahin,
Bu yükselmenin
hızı vekavşak,
dozu alınan
zajı çalışmalarında kullanılacak bitkilerin seçimini
1997). Özellikle
köprü,karbonhidratın
üst geçit gibi
türüne, kişinin şeker hastası olup olmamasına bağlı olarak
etkileyen en önemli özellik olan bitkide ölçü, doğru- yerlerde yapılacak farklı karakterdeki bitkilendirmedeğişir.
dan doğruya alanların ölçeğini etkiler ve tasarımın ler, yolu kullananları önceden haberdar edici etki
çatısını oluşturur (Çelem ve Şahin, 1997). Refüjlerde yaratır (Altınçekiç ve Altınçekiç, 1999). Tokat ken4
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