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ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE SEKİ TERASLARIN 

AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ AÇISINDAN BAŞARI 

DURUMUNUN SAPTANMASI 

 

GİRİŞ 

Yurdumuzun öteden beri en önemli 

sorunlarından biri olan erozyonun 

önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirler 

uygulandığı ve toprak yapısı ile arazi 

meyli göz önünde bulundurularak değişik 

tesisler yapıldığı bilinmektedir. Bu amaçla 

son yıllarda Güneydoğu Anadolu'da 

Cezayir Tipi de denilen Seki Teraslar 

makineli olarak inşa edilmektedir. Sıfır 

meyille inşa edilen bu tip teraslarda dolgu 

şevinin durumu toprak türü, yağış şiddeti 

ve yamaç meyline göre değişmekle 

birlikte, özelikle ilk yıllarda gevşek bir 

yapı oluşturmakta ve erozyon açısından 

sakıncalı bir durum göstermektedir. Ancak 

üstteki teraslardan taşınacak materyalin 

daha aşağıdaki teraslarda tutulabileceği de 

düşünülmektedir. Nitekim Aşk (1977), 

genel anlamda terasları, yamaçlar üzerine 

düşen yağmur sularının taşıma gücü 

kazanmadan önünün kesilerek toprak ve 

suyun tutulmasına yarayan tesisler olarak 

tanımlamaktadır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Araştırma projesi Maden ve Altınyaka 

olmak üzere iki ayrı yerde uygulanmıştır. 

Maden’de seki teraslar 320 HP Komatsu D 

155 A dozerle, Altınyaka’da ise 220 HP 

Komatsu D 85 dozerle açılmıştır. 

Denemenin uygulandığı her iki yerde de 

farklı iki meyil grubu esas alınmış (% 35-

40 ve    % 45-50), bu meyil gruplarında alt 

alta   olmak   üzere   her   biri   48 m  

 

 

uzunluğunda, üçer adet seki teras seçilmiştir. 

Ortalama teras genişlikleri Maden’de % 35-40 

meyil grubunda 6.5 m, % 45-50 meyil 

grubunda 5.9 m olmak üzere daha geniştir. 

Altınyaka deneme alanında ise farklı makine 

kullanıldığından ortalama teras genişlikleri     

% 35-40 meyil grubunda 3.8 m, % 45-50 meyil 

grubunda 3.7 m olmak üzere daha dardır. Teras 

boyutları Çizelge 3’te görülmektedir. Teraslar 

teknik olarak eş yükselti eğrilerine paralel ve  

% 0 meyilde, yamaç tarafına ise  % 10 ters 

meyilli olarak inşa edilmişlerdir. 

Araştırmada faktöriyel deneme deseni 

kullanılmış ve buna göre 2 yer (yineleme) x 2 

meyil grubu x 3 teras konumu olmak üzere 

toplam 12 parsel alınmıştır. Her parsel 48 m 

uzunluğunda bir terastan oluşmaktadır. Her iki 

deneme alanında da dolgu şevine, plantuvarla 

iki sıra halinde çıplak köklü Yalancı Akasya 

(Robinia pseudoacacia), teras üzerine ise üçlü 

riper geçirilerek ortadaki riper izine tüplü 

Lübnan sediri (Cedrus libani) ve Karaçam 

(Pinus nigra) fidanları karışık olarak dikilmiştir 

Projenin başlangıç yılı olan 1993 den 

başlamak üzere, seki teraslarda biriken taşıntı 

materyal her yıl yapılan ölçümlerle 

kaydedilmiştir. Yamaç kazı tarafına biriken 

taşıntı materyal bir üçgen kabul edilerek, her    

5 m de bir olmak üzere 8 noktada ölçümler 

yapılmıştır. 

 



Proje başlangıcı olan 1993 yılından 

başlanarak, her yıl vejetasyon mevsiminin 

sonunda parsellerdeki tüm fidan boyları 

ölçülmüş, elde edilen değerler, yapraklı ve 

iğne yapraklı olarak her iki deneme alanı 

için ayrı tablolar halinde düzenlenmiş ve 

yaşama yüzdeleri hesaplanmıştır. 

 Toprak nem ölçümleri seki terasların 

normal bir alana oranla ne kadar fazla nem 

artışı sağladığını tespit etmek amacıyla 

teras içi ve teras dışı olmak üzere iki 

değişik yerde yapılmıştır. Toprak neminin 

fidan tutma ve yaşama yüzdesi 

bakımından önemini ortaya koyabilmek 

için de toprak örnekleri fidan kök 

derinliğinden (30 cm) alınmıştır. Toprak 

nemini tayin etmek için gravimetrik 

yöntem kullanılmıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Erozyonu Önlemek amacı ile inşa 

edilecek seki teras gibi tesislerin, yamaç 

üzerindeki sayısı, boyutları ve tipinin 

belirlenmesinde; bölgedeki yağış 

miktarının, özellikle maksimum süreli 

yağışların, ayrıca toprak yapısı ve arazi 

eğimi dikkate alınması gerekir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde uzunca 

bir dönem uygulaması yapılan seki 

teraslar, genellikle tek tip makine 

kullanılmak sureti ile eş yükselti eğrilerine 

paralel ( %  0 meyilde) ve yamaç tarafına 

% 10 ters meyilli olarak inşa edilmektedir 

ve bu uygulamada, yukarıda bahsettiğimiz 

hususların tümüyle dikkate alındığını 

söylemek mümkün değildir. 

 Denemenin uygulandığı Maden ve 

Altınyaka alanları, gerek toprak yapısı ve 

gerekse yıllık ortalama yağış yönünden 

farklı yerlerdir. Değerlendirmeler 

sonucunda 4 yıllık kümülatif taşıntı 

materyal miktarının Maden’de (35.3 m
3
) 

Altınyaka’ dan (27.1 m
3
) önemli ölçüde 

yüksek olduğu görülmüştür. Aynı şekilde 

toprak nemi yönünden Maden deneme 

alanı (% 8.5) Altınyaka deneme alanından 

(% 6.1) daha yüksek değerler 

göstermektedir. Bunun nedenlerinden biri 

yıllık ortalama yağışın Maden’de daha 

yüksek, diğeri de Maden’de yapılan seki  

terasların Altınyaka’ ya göre daha geniş 

oluşudur. Oysaki 4 yıllık fidan boyları 

itibariyle yapılan karşılaştırmada Altınyaka’ da 

ortalama fidan boylarının (98.8 cm) 

Maden’dekilerden (71.8 cm) önemli ölçüde 

fazla olduğu belirlenmiştir.  

Seki terasların toprak taşınmasını önleme 

açısından olumlu bir rol oynadığını söylemek 

zordur. Erozyonla savaşımda esas prensip 

bitkileri kullanmak sureti ile toprağın maruz 

kalacağı yağmur damlalarının direkt etkisini 

önlemek ve böylelikle toprağın aşınmasını 

durdurmaktır. Dolayısı ile toprak yüzeyinin 

bitkiyle kaplanması son derece önemlidir. 

Seki teraslar arasında kalan alanlar 

ağaçlandırılamadığı taktirde- ki genelde böyle 

olmaktadır- tam kapalı bir orman 

kurulamamaktadır. 

Yağısın yüksek, toprağın ağır tekstürlü ve 

arazi meylinin % 50’den daha fazla olduğu 

yerlerde seki teras inşa etmenin sakıncalı 

olacağı kanısına varılmıştır. Meylin % 40 ‘dan 

az olduğu kurak yörelerde ise fidan tutma ve 

büyüme başarısını artırdığı belirlenmiştir. 
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