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ÖNSÖZ 

Tabii kaynakların muhafazası ve bunlardan en geniş mikyasta fayda
lanma imkfmlarının araştırılması bugün bütün dünya memleketlerinin 
üzerine ehemmiyetle eğildiği meselelerden biridir. 

Tabii kaynakların en ehemmiyetlisi diyebileceğimiz toprak ve su bir 
çok memleketlerde erozyon hadisesi sebebile sür'atle elden çıkmakta ve 
bir çok hallerde de memleketlerin fakirleşmesi ve sel felaketlerine maruz 
kalmasına sebeb olmaktadır. Bu gidişi önlemek için bugün bütün dün
ya memleketleri seferber haldedir. Çeşitli iklim karakterleriarzeden mem
leketimizde de erozyon hadisesinin çeşitli şekillerine raslıyoruz. Erozyon 
şekillerini kısaca dağlık arazi erozyonları, rüzgar erozyonları, glasiyal 
erozyonlar, çığlar, arazi kaymaları ve alçak irtifalı arazilerde vuku bu
lan erozyonlar olarak adlandırabiliriz. 

Bu kitapta üzerinde durulan mesele münhasıran Cezayirde alçak irtifalı 
ve nispeten az meyilli arazide vuku bulan erozyonlara karşı alınan tetbir
ler ve bunlardan alınan neticeler olacaktır. 

Bizim memleketimizde de aynı iklim ve toprak karakterini haiz geniş 
sahalar ve buralarda hüküm süren aynı tip erozyonlar mevcut bulun· 
maktadır. Cezayirde Fransız Ormancıları tarafından yapılan toprak muha· 
faza çalışmalarının memleketimizde bu meselelerle meşgul bulunan or
mancı, ziraatçı ve diğer ilgililer için faydalı olmasını temenni ederiz. 
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Ce:ııayir- Blida havzasında toprak muhafaza banketlerinden bir görünüş. 

Vl 



GİRİŞ 

Toprak muhafaza konusundan bahsedildiği zaman akla gelen şey da
ha ziyade sosyal meseleler olmaktadır. Bu tedai nereden doğmaktadır? Bu
nun tahlili mes'eleleri teşrih bakımından faydalı olacaktır. 

İnsan toplulukları bekalarını temin için beslemek zorundadırlar. Bes·· 
lemek için de bazı tabii unsurların mevcudiyeti şarttır. Bu unsurların en 
belli başlılarından ikisi Su ve Toprak'tır. İşte Toprak Muhafaza mesele-. 
leri ile uğraşanlar Top1·ak ve Su'yu insan, hayvan ve bitki aleminin 
isteklerine en uygun bir şekilde bulundurmayı kendilerine vazife edi· 
nirler. 

Bu ihtiyaç ve vazife tarihin bütün devirlerinde kendini aynı şiddette 
hissettirmemiştir. Hatta denilebilir ki son bir iki asra gelinceye kadar in· 
sanlar rahat denilebilecek bir şekilde hayvanlarile, kültür arazilerile ve 
ormanlarile yaşayabilmekte idiler. Fakat, mesahai sathiyesi malıdut ve 
muayyen olan arzımızın üzerindeki insan adedi ve bununla beraber hay
van adedi arttıkça bu insan ve hayvanların beslenme ihtiyaçları da art
maktadır. Artan ihtiyaçlar karşısında mütemadiyen yeni ziraat arazisi ve 
mer'alar temin etmek kaygusuna düşen insanlar evvela orman ve sonra 
da mer'alar aleyhine mevcut muvazeneyi bozmak yolunu tutmuşlardır. 

Bu muvazenenin bozuluşu yalnız saha vüs'atı itibarile olmamış aynı za
manda muhtelif tahrip faktörlerile ormanların, ağır otlatmalar dolayısile 
mer'aların ve tekniğine uygun yapılmayan ziraat metodları sebebile de 
kültür arazilerinin vasıflarının bozulması istikametinde devam etmiştir. 

itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki, arz üzerinde yaşıyan insan nüfusunun 
bugün bile ancak 1/6 sı batılı bir anlayışla bu anormal gidişi kavrayacak 
bir seviyeye gelmiş bulunmaktadır. İşte bu durumu kavrayan batılı devlet
lerden bir kısmı yalnız bir asırdan beri insan beslenmesinin temel unsur
larından olan toprak ve su'nun muhafazası için çalışmakta ve bunların; 

dikkatsizlik yüzünden heba olmasını önleyici tedbirleri almayı düşünmek
tedirler. 

Bu günkü durum bundan bir asır evvelkine nazaran tamamen bam
başkadır. Durum bir çok memleketlerde endişe vericidir. Artan nüfus ya
rınını düşünmeden toprak ve suyunu muhafaza edememekte ve aksine ola
rak bu tahribi şiddetlendirmektedir. Durumu kavrayan bir çok devletler 
tedbir almaya başlamış ve hemen ekseri memleketlerde, sel derelerinin ıs
lahı, toprak muhafazası, ağaçlandırma, m er' a ıslahı ve çayırlandırma mev
zuları hayati bir mesele haline gelmiştir. 
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Bu meselelerden herbiri o memleketin iklimi w engebe bakımından 
hususiyetlerine göre az veya çok hususiyet taşır. Arazisi fazla engebeli 
ve dağlık olan memleketlerde sel derelerinin ıslahı ve ağaçlandırılması me
seleleri ehemmiyetlidir. Burada mevzubahsolan sel şeklinde tezahür eden 
erozyonlardır. Etkileri gayet bariz ve anidir. Burada, hadise yalnız bir 
toprak ve su kaybından ibaret kalmayıp feyazanlar meydana getirmek su
retile meskun mahaller, ziraat arazileri, yollar v.s. nin de ayrıca zarara uğ
ramasına sebep olur. 

Avarız bakımından daha az arızalı ve alçak irtifalı sahalarda ise ted

bir alınmadığı takdirde yine toprak kaybına maruz kalınmaktadır. Bura

larda gerek ziraat sahaları ve gerekse düzenli bir şekilde işletilmeyen mer'a 

ve ormanlık sahalarda toprak kayıpları ehemmiyetli bir mevzu teşkil eder. 

Bu takdirde toprak muhafaza tedbirlerinin alınması başta gelir. 

Mer'a ıslahı ve etiandırma meselelerine gelince; dağlık arazilerin ıs

lahı ve topraklarının muhafazası masif orman kitlelerinin mevcudiyetine 
bağlı olduğu kadar mer'aların stabilite durumlarına da bağlıdır. Kısaca or
man ve m er' a muvazenesi şarttır. 

Cezayir'de son yıllar zarfında anormal bir nüfus artması görülmekte
dir. Bu artma bir taraftan toprak ihtiyacının artmasına sebep olurken di
ğer taraftan orman tahribini de hızlandırmaktadır. Bittabi artan nüfusla 
beraber hayvan mevcudu ve buna muvazi olarak yem ihtiyaçları da art
makta ve o nispette de tahribat hızlanmaktadır. Bu tempoya gayri müsait 
iklim ve toprak şartlarını da ilave edecek olursak vaziyetin günden güne 
kötüye gitmekte olduğu kolayca anlaşılır. Mesele aşağı yukarı bizim mem
ieketimizde de ayni. Türk ormancısı da kendisini ayni meseleler karşısın
da bulmaktadır. Bu itibarla mevzuun tetkiki ve nasıl hal yoluna girildiği
ni görmek bir hayli alaka çekici olsa gerek. Bu memlekette yaptığımız 
tetkikat esnasında durumun Fransız ormancısını bir hayli düşündürdü~ 
ğünü gördük. Günün aktüel ve bir iç politika meselesi halini alan bu mev
zuun mes'uliyeti ormanemın sırtına yüklenmiş bulunuyordu. Ancak mes'~ 
uliyeti kadar hazzı da aşikar olan bu vazifeyi yüklenmiş olan ormancıla
rın büyük bir şevkle çalışmakta olduklarını gördük. 

Durum hernekadar Fransız ormancısı tarafından 1908 den beri sezil
mekte idiyse de çalışma yoluna giriş ve Toprak Muhafaza Servisinin ku
ruluşu 1941 den itibaren başlar. Harp yıllarının müşkillerine rağmen 

1941- 1946 yılları esnasında bazı tecrübeler yapılmaktan hali kalınmamış, 
fiziki ve nüfus şartlarına uyabilecek yeni metodun kültür sahalarına ve 
mer'alara tatbiki imkanları da elde edilmiştir. Cezayirde hakiki ve geniş 
mikyasta metodun tatbikine 1946 tarihinden itibaren başlanmış ve 1946 
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da 860 hektar sahada tatbik edilen toprak muhafazası ve ıslahı çalışmala
rı sür'atla sahasını genişletmiş ve her gün hızını biraz daha artırarak de
vam etmektedir. 

Tetkikatımız esnasında 40 a yakın ıslah havzasını görmek fırsatını 

bulduk. Bunlardan bilhassa Cezayir Vilayeti dahilinde F-erruka havzası, 
U ed- Harraş (Harraş deresinin iki yamacı), Buzerea havzası, U ed-el Ke
bir havzası, Hamis havzası, Celfa mer'a ıslahı havzası, Borç- Menaiel 
çiftliği ile Oran Vilayetinin Ued-Tlelat, St. Denis du Sig, P.erregaux, Bu
Harrifiye barajı, Beni-Saf Timseddar ve Beni-Badel baraj havzaları ve 
Meşed ve Marnia özel fidanlıkları hususi bir ehemmiyet taşımaktadırlar. 

Yeni metodun hangi şartlar altında, yani hangi iklim, jeolojik ve top
rak şartları altında tatbik edilmekte olduğunu belirtmek bakımından mem
leketin bu husustaki karakteristiklerinin ana hatları itibarile tanıtılmasın
da fayda görülmüş ve coğrafi durum haritada gösterilmiştir (Şekil 1). 
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I. TABİİ FAKTÖRLER 

A. Coğrafi mevki 

Coğrafi durum bakımından bir bütün teşkil eden Cezayir doğuda Me
cerda ve Melleg nehirlerinin bulunduğu büyük vadi vasıtasile Tunus'la, 
batıda büyük Sebu vadisi ve onun bir kolu olan Inauen vasıtasile Fas'la, 
güneyde Afrika sahrai kebiri ve kuzeyd-e Akdeniz hudutlarile çevrili bu
lunmaktadır (Boudy, 1952). 

B. A varız ve jeolojik yapı 

Fiziki yapı umumiyetle dahilde salıra tesiri altındaki yüksek yayla 
ve etrafta dağ ve bu dağlar arasındaki alçak ve geniş olmayan ovalardan 
~baret bulunmaktadır. Dağlar nadiren 2000 m. irtifaa yükselmekte ve sa
hilde genç indifai sahrelerle yaşlı kristalin kayalar bulunmaktadır. Hu
lasa Cezayiri fiziki bünye bakımından iki esaslı parçaya ayırabiliriz. 

ı. Teli, 

2. Yüksek plato (Sahra atıası ile birlikte). 

Bunlardan birincisi olan (Teli) in esasını, derin çöküntü sahaları iki n· 

cisinin ise kontinantal mıntaka t-eşkil etmektedir. 

Tell Akdeniz dere havzaları ve güney ise kapalı dere havzaları rejimi 
karakteri ile ifade edilebilir. 

C2zayirde kretase memleketin dörtte biri gibi ehemm;yetli bir yer 
tutar. Şimal deniz şeridinde kretase Tell'e tekabül eder. Akdeniz şeri· 

dinde şist ve kuarsitin bulunduğu derin deniz d-epolarına mukabil kalker, 
gre ve marn'nın bulunduğu az derin deniz depolarına da rastlanır. Alt 
eosen Cezayirde ehemmiyetli bir formasyonun doğruasma sebep olmuş
tur. Nümidien katını teşkil eden silisli ve killi gre mürekkipleri esas or· 
man toprağını teşkil ederler. 

Kuaterner yatakları da Cezayirde ehemmiyetli bir yer tutmakta ve 
memleketin üçte bir sahasını kaplamaktadır. 

C. İklim 

Şimal Afrika'da Akdeniz iklimi hakimdir. Yani iki büyük m-evsimle 
vasıflandırılabilir. Birincisi en soğuk olan ve yağışlarm bol olduğu sonba-
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har ve kış ikincisi ise umumiyetle 5 ay devam eden kurak mevsimdir. 
Memleketin umumi çehresi bu iki mevsimin çok bariz bir surette birbi
rini takip ettiği ve kurak devrenin yalnız yaz devresine rastlamadığı şek
linde ifade edilebilir. 

1. Rüzgar. Cezayirde rüzgar erozyonlarile bugün için meşgul olun
mamaktadır. Fakat memleket için ehemmiyetli bir mesele teşkil ettiği 

ifade edilmektedir. Bununla beraber imkan oldukça mevzi! rüzgar per
deleri tesisi yoluna gidilmekte ve bunun için de tercihan servi kullanıl

maktadır (Şekil 2). 

Şekil 2. Blida civarında bir yol kenarında rüzgar perdesi olarak kullanılan serviler. 

2. Yağışlar. Cezayir yağış rejimi itibarile coğrafi iki bölüm altında 
toplanabilir. Bunlardan birincisi memleketin doğu ve iç mıntakası, di
ğeri ise Akdeniz sahilleri boyunca devam eden Tell sahil zinciridir. Yağış 
miktarı doğudan batıya doğru azalır ve denize muvazi olan kuzey yamaç
ları üzerine güney yamaçlarına nazaran daha fazla yağış düşer ve kuzey
den güneye doğru da mütemadiyen azalır. 

Yağış miktarı Aures de 500 mm. ye ancak yükselir. İç Aures te 
345 mm ye kadar düşer. En yüksek irtifalarda muhtemelen 700 mm ye ka
dar yükselir. Buna mukabil Hodna silsilesinde 1900 mm ye çıkar ve Bu
Taleb de 439 mm ve Batna da azami yağış 346 mm yi geçmez. 

Cezayirde mantar meşesi ınıntakasında yağışlı günler adedi 100 ü geç
mekte ve bazan 115 e kadar çıkmaktadır. Yağışın mevsimlere dağılışı da 
ınıntakaya göre değişir. Ortalama olarak yağışın 4D.:45 i kışın, % 40 ı son-
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baharda, % ı2- ı5 i de ilk balıarda düşmektedir. Yazın % 5 i geçmez, Oran 
da vaziyet biraz daha farklı bulunmaktadır. Şöyle ki: % 35 kışın, % 30 
sonbahar, % 25 ilkbahar ve % ıo yazın düşmektedir. Bu gayri muntazam 
taksim vejetasyon üzerinde çok gayri müsait tesir yapmaktadır. 

Yağışların diğer ehemmiyetli vasıflarından bir tanesi de sağanak ha
linde ve kısa zaman fasılaları ile düşmesidir. Çok zayıf yağışlar toprağın 
istifadesine fırsat kalmadan tabahhur ettiği gibi çok kuvvetli olanlar da 
toprağa nüfuz ederneden satıhtan akar. Ortalama yağış düzenisaatta ı mm 
lik bir yağışın düştüğü haldir. 

Cezayirde sağanak halinde yağışlar ekseriya mayıs ve haziran ile ey
lul aylarında düşmektedir ki, sonuncusu birinciye nazaran daha çok kuv
vetli olmaktadır. Sağanak halindeki yağmurlar yüksek platoda sık sık 

görülmekte sahil şeridinde ise yazın çok bariz bir minimum müşahede 
edilmektedir. 

Hulasa, Cezayirde yağışlar ekseriya kışın ve sağanak halinde düşmek
te ve yazın uzun bir kuraklık devresi devam etmektedir. Yazın az mik
tarda düşen yağmurdan da tabahhurat dolayısile toprak hiç istifade ede
memektedir. Yağışın umumi karakteri son derece şiddetli ve ani düşmesi 
şeklinde vasıflandırılır. 

3. Suhunet. İkiimin ikinci kurucu faktörü suhunettir. Suhunetin or
mancılık bakımından tesiri ilk bakışta yağış kadar ehemmiyetli görün
memekle beraber küçümsenecek gibi de değildir. Zira, bir suhunet alçal
ması veya yükselmesi doğrudan doğruya yağışın ve ortalama rutubetin 
azalıp çoğalması ile münasebattardır. 

Cezayirde azamiler : Oran 4ı o .5, Elcezire 4ı o .6, Maskara 44 o .6 Lag
houat 43°, Tuggurt 49° ,.8, asgariler ise : Elcezire ı o, Bône 0°.1, Tlemsen 
-6°, Saida 5 o .2, Buira ll o .4, Bu- Sa ada -1° .8, Ain Sefra -8 o .2, Celfa 
-9°.8, Tuggurt -11° ve Batnada -8°.5dir. 

Sahilde minimum nadiren sıfırın altına düşmekte ve içerde de -ıO" 
den aşağı düşmemektedir. Azamiler ise hiç bir yerde 50° yi geçmemektedir. 
bu rakamlar müstesna ve çok kısa vadeli olup vejetasyon üzerine hakiki 
bir tesir yapmamaktadır. 

4. Rutubet ve tabahhumt. Hava rutubeti umumiyetle nisbi rutubetle 
ıfade edilir ki, bu nispetler Cezayirde muhtelif istasyonlara göre yıllık or
talamalar olarak şöyledir : 

Tizi - Ouzou (Tizi - U zu) 72 
Oran 69 7o 
Algerie (Elcezire) 65% 
Ain- Sefra (Ayn Sefra) 45 % 
Djelfa (Celfa) 56% 

Cezayirde günde ortalama 12 mm. su tabahhur etmektedir. 
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D. Toprak 

Salıra atlasında olduğu kadar Tell zincirinde de sert veya ufalanabilir 
gre halindeki silisli topraklar, Kuvartzlar, gneis'ler veya indifai kayalar 
münteşir vaziyette bulunmaktadır. 

Sahil mıntıkasının tepeleri üzerinde yayılmış olan Pliosen'e ait kum 

ve silisli greler bağ ve şurada burada bazı mantar meşesi orman toprağı

nın doğmasına sebep olmuştur. 

Kalker toprakları: kalk-er toprakları daha sıkı ve daha kuru olmı.ıları 
hasebiyle pek tabii olarak silisli topraklara nazaran orman vejetasyonuna 
daha az müsaittir. Bu itibarla kalker toprakları üzerinde gençleşme daha 
yavaş ve daha zordur. Bununla beraber bu tip topraklar orman toprağı 
olarak kabul edilmek durumunda bulunmaktadır. Zira ziraat nebatları 

umumiyetle bu toprak nev'ine tahammül ·edememektedir. Orman örtüsü 
bulunmayan bu topraklar kırlaşmış ve verimsiz hale gelmişlerdir. 

Şimal Afrikanın jeolojik serilerinin bütün katlarında kalker formas· 

yonuna rastlamak kabildir. Umumi bir şekilde sahil Curcura, Babors v.s. 

masiflerinin hakim tepelerini kalker teşkil etmektedir. 

Eğer Cezayirin Tell formasyonunun (Orman olsun olmasın) jeolojik 
sistemleri değerlendirilecek olursa, aşağıdaki rakamlar elde edilir : 

% 5 birinci zaman indifai sahresi, % 25 dördüncü zamanın bu günkü 
alluvionu, % 15 jurasik, '!(. 30 kretase, '7r 25 tersiyer, yüksek plato ve Teli'· 
in muhtelif katlarını temsil ettiği satlım üçte birini kalker yığınları teşkil 
ettiği tahmin edilmektedir. 

Cezayir topraklarının bütün detayları ile tetkiki mevzuumuzun dı

şında kalır. Ancak tetkiklerimiz esnasında o kanaata varılmıştır ki, mem
leket toprak durumu ormancılık noktai nazarından kafi d-eğildir. Sahil 
üzerinde daha ziyade orman toprağı vasfı mevcut olup ekseri yerlerde 
hafif topraklar ve yer yer de killi topraklara rastlanmaktadır. Ormansız
Iaşmış satıhlarda fazla meyil olmadığı hallerde bile toprak kolayca eroz
yona maruz kalmış durumda ve toprak kayıplarına s-ebep olmaktadır. Kü
çük erozyon çizgileri sık sık göze batmaktadır. 

E. Vejetasyon 

Profesör R. Maire, Cezayir ve Tunus'a ait nebat coğrafyası haritası 

ve onun notunda memleketi büyük salıraya kadar üç kısım altmda müta

laa etmektedir. 



L Akdeniz Moritanya sahası (Kuzey Cezayir), 

2. Moritanya Step sahası, 

3. Atıantik yüksek dağ sahası. 

Akdeniz Moritanya sahası, deniz satlımdan yüksek dağ mıntıkasına 
kadar xerofit ağaç ve ağaççıklardan müteşekkil klimatolojik orman veje
tasyonu, ikincisi, bir dağ orman vejetasyonu ve üçüncüsü ise sedir ve 
Thurifere ardıcı ile karakterise edilebilir. 

1. Akdeniz Moritanya sahası. Kurak mevsim nispeten kısa ( 4- 5) ay 
olup yağış 400 ile 1500 mm. arasında değişmekt·edir. Kışlar mutedil ve tam 
bir orman iklimi karakteri arzetmektedir. Vejetasyon tipleri ve flora, kli
matolojik ve edafik faktörlere uyarak büyük bir değişiklik göstermekte 
ve aşağıdaki bölgeler tefrik edilmektedir : 

Nümidien bölgesi : En güzel örneği nümidien gre'si olup yağışların en 
müsait olduğu (700- 1500 mm.) derin ve taze silisli topraklar hakimdir. 
Karakteristik ağaç nevi çok büyük bir inkişaf gösteren mantar meşesi 
( Quercetum su b er) olup bölgenin belli başlı haşebi nebatları şunlardır : 

Osmundo regalis, Athyrium filix-1emina, Pinus p'ineaste1·, QueTcus afa
Tes, Diss (Ampelodesma Maııxitanica)- çok miktarda, Erica scoparia, Cas
tanea sativa, Alnus glutEnosa, Acer campestre, Genista numidica, G. ulicina. 

Cezayir bölgesi : 600- 900 mm. yağış alır. Mantar meşesi azalır ve bo
dur palmiye (Chamoerops humilis) çoğalır. Bölgenin özel nebatları şun
lardır: 

Cistus crispus, C. varius, C. heterophyllus, Lavandula dentata, Asyris 
lanceolata. 

Meridional Tell bölgesi : En az 5 ay kurak mevsimi ile az yağışlı 
(400- 500 mm.) bir kara iklimi hakimdir. Mantar meşesi nadir ve P. Ha
lepensis, Q. ilex, J. phoenicea ve Callitris articulata hakim. Killi topraklar 
Pistacia ile Zizypus lotus tarafından işgal edilmiştir. 

Oran bölgesi: 400-500 mm. yağış alır. Halep çamının en büyük inki
şaf bulduğu sahadır. Bölge birçok İspanya, Fas menşeli nebatlada ve bir
çok yerli nevilerle karakterize edilebilir, başlıcaları : 

Genista quadriflom, G. sportioides, G. 1·etamoides, G. ceptalanta, G. 
erioclada, Ulex africanus, U. weffiarva, Adenocarpııs de costians, A. umbel
latus, Calycotume intermedia. 

Step florası, alfa (Stipa tenessisima) ve misk otu (Artemisia Herba
alba) sahil-e kadar nüfuz eder. 
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2. Mor'l:tanya step sahası. Tamamen kara iklimi hakim olup kurak 
mevsim 6 ila 7 ay devam eder. Yağış ancak 300 ila 500 mm. ye kadar ve 
yaz suhuneti çok yüksek olup kışları bariz bir şekilde soğuk yapar. İklim 
şartlarının vejetasyon üzerindeki bu gayri müsait tesiri dalayısile orman 
nispeten rutubetin müsait olduğu masif dağlarda fazla xerofil ve az ther
mofil neviler tarafından temsil edilmiştir. 

Yıllık yağışı 300- 500 mm. olan geniş Oran ve Cezayir stepleri içinde 
orman ağacı olarak J. pheonicea, pırnal meşesi, Halep çamı ve Thuya bu
lunmaktadır. 

3. Atıantik yüksek dağ sahası. Salıra atıası sahası oldukça yüksek 
dağlık ınıntakayı ihtiva eder, Cebel Aissa'da irtifa 2286 m. ye kadar çıkar 
ve 350 - 500 mm. yağış alır. Bu dağlar orman karakterlerinde olup bünyesini 
P. halepensis, Quercus ilicis, J. pheonicea gibi step orman florası teşkil 
eder. 



II. TOPRAK MUHAFAZASI ÇALIŞJ\tfALARI 

A. Gaye 

Bütün dünyada olduğu gibi Cezayirde de toprak muhafazası çalışma
larının gayesi mütemadiyen artan nüfusun beslenmesi için kaybolmakta 
veya verimliliği azalmakta olan toprakların elde tutulması ve verimlilikle
rinin arttırılmasıdır. 

Yapılan etüdlere göre, Cezayirde yıllık nüfus artımı 200.000 civarın
dadır. Bu demektir ki, her sabah kalkıldığı zaman bir gün evvel mevcut 
lemayan 600 nüfuslu bir köy doğmaktadır. (Gouvernement General de 
l' Algerie). 

Yine Cezayirde yapılan etüdlere nazaran her yağışlı gün için en kıy
metli memleket topraklarından 200 hektarlık arazi nehirlerle denizlere 
taşınmaktadır. Milyonlarca hektar ziraat arazisi bu şekilde erozyon teh
didi altında bulunmaktadır. 

Nüfusun artması nisbetinde yeni yeni arazi kazanmak ihtiyacı kendi
ni daha acil bir şekilde hissettirmekte ve bu ihtiyacın neticesi olarak kül
türe hiçte müsait olmayan dağlık ve meyilli arazi sökülerek tarla yapıl• 
mak istenmektedir. Bu ise erozyonun şiddetini her gün biraz daha arttır
maktadır. 

Diğer taraftan randımanı arttırmak için kullanılmakta olan yeni ve 
Kuvvetli zirai makinalar toprağı daha derinden oynattıklarından toprak
ların rüzgar ve su erozyonlarına karşı daha çok hassaslaşmasına sebep ol
maktadır. 

Böylece, bir taraftan beslenmek mecburiyetinde olan insan miktarı 
artarken, diğer taraftan her türlü beslenmenin menbaı olan topraklar 
azalmaktadır. 

Hal böyle iken, şükretmek lazımdır ki, toprağı kurtarmak için bu ha
dise He mücadele tekniği de bilinmektedir. O teknik iledir ki, toprağı ol
duğu yerde tutmak kabil olduğu gibi, toprağın verimliliğini de büyük nis
bette arttırabilmek mümkün olmaktadır. 

Cezayirde bu gün bu tekniğin demonstrasyonları kafi derecede yapıl
mış bulunmaktadır. Şimdi metodun memleketin tamamına teşmil edilme
si meselesi ile karşı karşıya bulunulmaktadır. 

Ancak nüfusunun çoğu çiftçi olan dağlık mıntakalarda bu tekniğin 
deneme ve tatbikatma geçHememiş ve bunun için lüzumlu bulunan pa
ra ve vasıta temin edilmesi zarureti karşısında kalınmıştır. 
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Bu sebepledir ki, hükümet müdahele etmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Bu müdahele bir taraftan Toprak Muhafaza ve Islahı Servisi ve diğer ta
raftan da Köylü Sektörü Islah Servisi tarafından yapılan teknik ve mali 
yardımlar şeklinde olmaktadır. 

B. Erozyon durumu 

Cezayirde denilebilir ki meyilli olupta kafi miktarda bir vejetasyon
la (orman veya maki) örtülü olmayan her arazi yağmur erozyonunun teh
didi altmda bulunmakta ve netice olarak muhafaza edilmeğe muhtaç du
rumdadır. 

Erozyon, alçak yerlerde çakıl ve balçık yığınları ile kültür arazilerini 
istila etmek ve dere yataklarını yükseltmekle tezahüratını göstermekte, 
yukarılarda ise sel derelerinin kültür arazilerini, yolları ve sınai tesisle
ri oymak, zarara uğratmak şekillerinde göstermektedir. 

Ziraat yapılan tepelerin ve ormansızıaşmış dağların zirvelerine kadar 
sel yarıntiları ve sathi akımlarla meydana gelen erozyon çizgilerini her 
tarafta bariz bir şekilde görmek kabildir. Bu şekilde erozyon çizgileri ha
riz bir şekilde görünmeyen yerlerde dahi erozyonun mevcut bulunduğu
nu anlamak zor değildir. 

Ne zamanki bir ınıntakanın akar suları hafif bir yağmur sonunda bu
lanmaktadır bu takdirde orada mutlaka erozyon var demektir. Keza yağ
mur dindikten sonra tarlaların alt taraflarında hafif bir ince toprak taba
kasının teşekkül ettiği görülür. Bu tabaka tarlanın üst kısımlarından ta
şmıp gelen ince topraklarm burada birikmesinden başka bir şey değildir. 

Tarlalarda toprağın basit bir renk değiştirmesi yine erozyonun bir 
işaretidir. Tarlalarda gö·rülen açık renkli lekeler burada bulunan humus 
veya zengin gıda maddelerinin taşınmasının bir neticesidir ki burada bu
lunan vejetasyonun zayıflığı da bunu belli eder. Kimyevi tahliller bu hadi
seyi daima teyit etmiştir. 

Ayni bir parsel birçok seneler ayni derinlik ve şekilde sürüldüğü tak
dirde nihayet ana kayaya yaklaşılacak ve verimli toprak erozyonlar te
sirile mütemadiyen kaybolacak ve randıman düşerek gidecektir. 

İşte bu tehlike üzerine çiftçinin dikkatini çekmek ve ona bunun ça
relerini göstermek ise ziraat teknisyenine düşen bir vazifedir. 

Genel olarak erozyon hadisesini meydana getiren faktörleri aşağıdaki 
gibi sıralayabiliriz : 

1. Yağmur. Erozyon faktörlerinin başında bulunan yağmur faktörü 
Cezayir de gayri müsait bir durum göstermektedir. Yağmurlar ekseriya 
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toprağın çok kuru ve rertleştiği sonbahar aylarında şiddetli ve sel tevlit 
edecek şekilde düşmektedir. Bu durum yağış nisbeti az olan ınıntakalar
aa dahi aynıdır. Yılda ortalama 1 ila 10 defa 24 saatta 30 mm. den fazla, sel 
yapan yağış düşmektedir. Tespit edilebilen en şiddetli yağış 13 Eylül 1931 
de 30 dakikada 83 mm. lik yağıştır ki, dakikada 2,8 mm. olmaktadır. 

2. Topmk. Toprak bakımından da durum pek iyi değildir. Malum 
olduğu gibi toprak, geçirgenliği az olduğu nisbette suyu da az tutar ve bu 
rüspette de sathi erozyona maruz kalır. Toprak gevşek olduğu nispette 
erozyona mukavim olur. Buna mukabil kuraklıkla çatlamış killi bir toprak 
yine erozyon tehdidi altındadır. Kumlu topraklar kolayca sürüklenirler. 
Serin, humus ve kalker bakımından zengin olan topraklar satıh suları ile 
taşınmaya daha çok mukavemet -ederler. 

3. Meyil. Erozyon faktörleri arasında meyili de zikretmek lazımdır, 
meyil arttıkça suyun satıhtan akış sür'ati ve mihaniki faaliyeti de artar. 

Cezayirde yapılan müşahedelere nazaran % 5 meylin altındaki meyil
lerde erozyona rastlanmamaktadır. 

4. Vejetasyon. Vejetasyonun sıklığı nispetinde erozyon az görülür. 
Ormanda yapraklar yağmur tanelerinin toprak üzerindeki darbe tesirle
rini hertaraf eder. Gövde ve dallar satıhtan akan suların hızını azaltırlar. 
Kökler toprağı tutar ve erozyon çizgilerinin derinleşmesine mani olurlar. 

Meyve bahçelerind2, ağaçlar kiHi derecede sık olmadığından muhafa
za vazifesini tam olarak yapamazlar . 

Yıllık kültür nebatları sathi akımı ancak tam geliştikieri zaman tutu
labilirler. Fakat maalesef bilhassa şiddetli yağmurların vuku bulduğu son
bahar mevsiminde toprak bu örtüden de mahrumdur. 

5. Hayvan. Koyun, keçi, inek gibi ehli hayvanlar yalnız vejetasyonu 
tahrip etmekle değil fakat aynı zamanda tırnaklarile toprağı da bozarak 
erozyonu şiddetlendirirler. 

Meyilli ve atıatılmış bir maile erozyona daima maruz demektir. Keçi 
ise toprağın bir numaralı düşmanıdır. 

6. İnsan. Nihayet insanda kendine bukadar fenalık getiren erozyonun 
bizzat sebebidir. 

Vejetasyonu mahveden de, ormana keçiyi sokan da insandır. Her gün 
biraz daha kuvvetlenen sabanı ile toprağı daha çok yumuşatmakla da 
toprağın sürükl-enmesini kolaylaştırmaktadır. 

İnsanların tahrip etme fiilleri, onların miktarlarının ve fakirlikleri
nin artması nispetinde artmaktadır. Çünkü hayvanı çoğaltmak ve ziraat 
sahasını genişletmek ve daha derinden sürmek mecburiyetindedirler. 
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Muayyen bir muvazenenin üzerinde insan nüfusu arttıkça tabii mem
balar azalarak gider. O şartla ki bu azalmayı önleyici tedbirler almmamış 
olsun. 

C. Toprak muhafaza tekniği 

Canlı örtüsü ve toprağı tahrip olmuş bir maile üzerinde erozyona ma
ni olmak için evvel emirde fiziki ve kimyevi bakımından geçirgenlik ka
biliyetini kaybetmiş olan toprağın tabiatı üz-erine müessir olmak ve sonra 
da sathi akımı önlemek için meyli düşürmek icap eder. 

Esasında bu iki tip çalışma aynı zamanda yapılır. Toprağın geçirgen
liği üzerine müessir olabilmek için gübreleme, kireçleme ve toprak işl-en
mesi gibi muameleler yapmak iktiza eder. 

Toprağın işlenmesi bir mahzur olarakta zikredilebilir, zira yumuşak 
toprak kolayca sular vasıtasiyl-e sürüklenebilirler. Bu mahzuru önlemek 
için toprağın Su- solör (2 - 4 dişli toprağı işleyen makina) vasıtasile derin
den ve fakat aktarmadan işlenmesi, yumuşatılması mümkün olabilmek
tedir. 

İkinci tedbir yani arazi meylinin azaltılması, satıh akımlarının süra
tini kırmak ve yavaşlatmak gayesine matuftur. Bunun içinde : 

a) Meylin azaltılması, 

b) Satıh akımiarına karşı manialar tesis edilmesi düşünülmüştür. 

Bir arazinin gen-el meylinin azaltılması mümkün değildir. Ancak kı
sa aralıklı bandlarla teraslar yapmak suretile her teras içinde meylin azal
tılması mümkündür. Bu suretle iki banket arasmda kalan satlım meyli, 
mailenin umum meyline nazaran düşürülmüş olacaktır. 

Sathi akımlara karşı manialar teşkil etmeli demiştik. Bu en basit şek
liyl·e mesela tesviye münhanilerine muvazi saban çizgilerile elde edilebilir. 
Bununla muayyen bir meyle kadar müessir bir şekilde suyun satıhta tu
tulması ve nüfuziyeti temin edilebilir. Toprağın bu şekilde işlenmesi top
rak muhafazasını da temin eder. Aksi hal yani saban çizgilerinin maile 
istikametinde oluşu erozyon çizgilerinin görünmesini ve derinleşmesini 

kolaylaştırır. 

Yine ufak bir çalışma ile maile üzerindeki tarlada teraslar tesis etmek 
mümkün olur. Şöyle ki: tarladan toplanan irili ufaklı taşlar gelişi güzel 
tarlanın şurasına burasına toplanmaz, bunlar tesviye münhanilerine mu:
vazi kordonlar şeklinde dizilir. Bu sıra taşlar çiftçiyi tesviye mürrhanisi 
istikam-etinde tarlayı sürmeğe icbar eder ve bir zaman sonra arazi kendi-
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liğinden kadernevari bir hal alır. Çünkü her sürüşte topı·ak bir miktar 
aşağı kayar ve taş kordonları üzerinde toplanır (Şekil 3). 

Şekil 3. Tarladan toplanan taşların tesviye münhanisi istikametinde kordonvari 
dizilişi ve kadernelerin teşekkülü. 

1. Toprak muhafaza banketleri 

Bir toprak muhafaza banketi tesviye münhanisi istikametinde yuka
rı kısımda bir çukur ve aşağıda bu çukurdan elde edilen toprakla teşkil 

edilen bir tümsekten ibarettir. Banketler kazma kürekle veya büyük maki
nalarla yapılabilir. Dik meyilli arazide kazma ve kürekle çalışmak mec
buriyeti vardır. Hafif meyilli ve çıplak arazide ise 60 veya 120 Beygirlik 
Buli-dozer'lerle çalışılır. Toprak muhafaza çalışmalarında Rooter ve Buli
dozer kullanılması hakkında ileride daha geniş bilgi verilecektir. Cezayir 
Toprak Muhafaza ve Islahı Servisi Şefi Bay L. Saccardy Cezayir için % 5 
meyilden itibaren hanket yapılmasını tavsiye etmektedir. Halbuki Ame
rika Birleşik Devletlerinde bu meyil % 3 olarak kabul edilmiştir. 

Cezayir Toprak Muhafaza ve Islahı Servisi, 1942 yılından beri dene
me ve tatbikatını yapmakta olduğu banket sisteminin memleket şartları 
içinde erozyonla mücadelenin en iyi yolu olduğuna kani bulunmaktadır. 
Bu sistem memleketin iklim, toprak ve topoğrafyası bakımından uygun 
gelmektedir. Aynı Fransız ormancısı bu güne kadar bu sistemi anava
tanda tatbik etmemiştir. Çünkü Fransa'da ve bilhassa erozyonun en şid
detli bir şekilde hakim bulunduğu Fransız Alplerinde durum tamamen 
ayrı bir karakter arzetmektedir. Orada arazi fazla arızalı ve iklim ratıp ol
duğundan çareyi daha ziyade dere ıslahı ve ağaçlamalarda bulmuşlardır. 
Mamafih son senelerde bazı iklim bölgelerinde hanket sisteminin tatbika
tının faydalı olacağı kanaatı yerleşrneğe başlamıştır. 

Bir maile üzerinde inşa edilen banketierin hey'eti umumiyesine bo
şaltma dereleri ve hertürlü sınai tesisleri ile birlikte Eanket Şebekesi 

adı verilmektedir. Şebekenin esasını, mailelerin müsavi aralıklarla hemen 
hemen tesviye münhanilerine paralel diyebileceğimiz bir sıra banketlerle 
ihata etmek teşkil eder. 
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Banketiere o şekilde bir aralık ve öyle bir eb' ad verilmelidir ki ının
takanın hususiyetlerine göre en şiddetli yağışları tutabiisin ve azami bir 
geçirgenlik temin etsin. Keza bankete öyle bir uzunluğuna meyil verilme
lidir ki, bu meyilde dahi en çok geçirgenlik elde edildiği halde banket için
de meydana gelecek akımdan dolayı banket tabanında bir oyulma vaki 
olmasın. 

Bu şartların tahakkuk ettirilebilmesi için iklim ve arazinin hususiyet
leri de göz önünde bulund urulmak suretile iki banket arasındaki mesafe
nin tayini, banket eb'adının ve banket uzunluğuna meylinin tayinleri hu
susunda bazı hesaplar yapılmaktadır. Bu hususlarda da kısa malumat ver
meyi faydalı buluyoruz (Saccardy 1953). 

a. Bir hanket şebekesinin karakteristikleri 

Bir banket şebekesinin belli başlı hususiyetleri, mailenin meyline ve 
toprağın tabiatma göre aşağıdaki elemanları ihtiva etmektedir (Şekil 4). 

Şekil 4. iki banketin şematik görünüşü. 

Arazinin meyli (P) : Arazi meyli 
H 

P=tga=-
p 

formülü ile ifade edilir. Burada H iki banket arasındaki şakuli mesafe; 
L banketler arasındaki ufki mesafe ve a ise arazinin meyil açısıdır. 

Şakuli mesafe (H) : muayyen karakterli bir arazi için birinci derece 
erozyon çizgisinin teşekkül edeceği şakuli mesafe olup, 



23 

H""" 3 VK. P 
olarak kabul edilir. Burada K (konstant) bir sabiteyi ifade etmektedir. K 
sabitesi genel olarak 260 kabul edilmekte ve formül, 

H""" 3 y260 P 
şeklini almaktadır. 

Eanket uzunluğu (Z) : Banketin boşaltma deresine kadar olan Z me~ 
safesi en çok 300 metre ve nadiren 400 metre olarak kabul edilmektedir. 

Banketin uzunluğuna meyli (p) : Banketin uzunluğuna meyli p 0.005 
(binde beş) olarak kabul edilmektedir. 

Yağış alanı (S) :Yağış alanı, 

S=L.Z 

formülü ile gösterilir. Burada L iki banket arasındaki ufki mesafe Z ba:n~ 
ketin en yüksek noktasından boşaltma deresine olan mesafedir. Bu iki 
değerin çarpımı metre kare olarak yağış alanını verir. 

Yağış: Cezayirde tehlikeli yağış şiddeti dakikada mm olarak bütün he~ 
saplar için (3 mm/dakika) kabul edilir. Bu güne kadar tesbit edilebilen 
en büyük yağış entansitesi (i= 3 mm/da) dır. 

Banketierin akım (enine) kesiti (s) : Banketiere verilecek minimum 
akım kesiti alanı banketin uzunluğuna meyline göre, banketin boşaltma 
deresine döküldüğü yerdeki debi ve akım sür'atına bağlıdır. 

Debi (D) : B noktasındaki debi (Şekil 4), 
S .i 

D= --m8 /san. 
60 

dir. Yine B noktasındaki akım sür'atı (U) : p = 0.005 için. 

U=3.2 R 
kabul edilir. Burada, 

ıslak makta (m2 olarak) 
R (hidrolik yarıçap) = ---------

ıslak çevre (m olarak) 
dır. Genel olarak U= 0.70 m/san kabul edilmektedir. Buna nazaran B nok
tasındaki minimum akım kesiti, 

D 
s=--m2 veya 

u 
S .i 

s=---m2 

dir. 60 U 
Cetvel 1, yağış entansitesi i= 3 mm/da, banket uzunluğu Z = 400 m 

ve akım hızı U= 70 m/san olduğuna göre muhtelif meyillerde şakuli (H) 



ve ufki (L) aralıklarının ve (s) akım kesitinin ne gibi değerler alacağını 
göstermektedir. 

Cetvel 1. Muhtelif meyillerde H, L ve s'in alacağı değerler. 

Meyil: % 3 6 lO 15 25 35 50 80 
-~~--~--~ 

H metre 2 2.5 3 3.4 4 'ı.s 5 6 

L metre 67 42 30 23 16 13 10 7.5 

s kesiti m2 ı. 91 2.20 0.86 0.66 OAG 0.37 0.29 0.21 

Yukarıda esasları verilen bir hanket şebekesinin elemanlarını aynı 

şartlar altında yani yağış entansitesinin i= 3 mm/da ve hanket uzunlu
ğuna meylinin 0.005 olduğu haller için grafikle göstermekte mümkün ol
maktadır (Şekil 5) . 

10 
'll ~-... 
' " 0.10 ı: 

::ı: 

Pfq/1 3 5 10 15 25 35 50 60 80 'ro 
"fo 

Şekil S. Azami yağış entansitesi 3 mm/da., banket uııunluğuna meyli 0.005 olan 
ve arazinin meyline göre ~bir ıslah şebekesinin elemanlarını veren grafik. 
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Burada mesela, meyli % 35 olan bir maile için bu şartlar altında gra
fiğin vereceği değerleri bulmak istersek; (H) şakuli mesafeyi şakuli me
safe eğrisi ile meyil çizgisinin kesiştiği noktanın soldaki (H metre) çizgi
si üzerinde 4.5 m olarak, (L) ufki mesafesini meyil çizgisi ile (L) ufk:i 
mesafe eğrisinin kesiştiği noktanın karşısına tekabül eden en sağdaki 
(metre olarak aralık L) hattı üzerinde 13 metre olarak, akım kesitini ise, 
akım kesiti eğrisi ile yine meyil çizgisinin kesiştiği noktanın (m2 olarak 
akım kesiti) çizgisi üzerindeki değerini enterpolasyonla 0.37 m 2 olarak çabu
cak bulmak mümkündür. 

İ'llşa edilecek hanket tabanlarının, suyun nüfuziyetini arttırması bakı
mından genel olarak düz olması tercih edilir. Dik meyilli bir arazide tüm
sekler az meyilli bir araziye nazaran daha barizdir. Banketierin inşası ta
mamlandıktan sonra hanket tabanının yumuşatılması suyun nüfuziyeti
ni arttırması bakımından faydalıdır. Bu ameliye banketin durumuna yani 
yapıldığı yerin hususiyetine göre sabanla, çapa veya kazma ile ve daha 
müsait az meyilli yerlerde bir su-solör yardımı ile yapılabilir. 

Fazla suların boşaltma derelerine akıtılması için banketiere uzunlu
ğuna bir meyil verilmesi cezayir sisteminin önemli hususiyetlerindendir. 
Eanket meyilleri toprağın tabiatma ve yağmurların şiddetine göre % 07 
ye kadar çıkabilmektedir. Eğer toprak geçirgen ve kumlu ve yağışlar da 
dakikada 1 mm ye kadar ise yağmur suları tabana sızmak için vakit bula
caklarından bankete herhangi bir meyil verrneğe lüzum kalmamaktadır. 
Aksi halde, toprak killi ve yağışlar şiddetli ise % 02 - 7 arasında bir meyil 
verilmektedir. 

Cezayirde banketiere daima bir miktar meyil verilmekte olduğunu 
gördük. Halbuki Fas'ta birçok ahvalde bankete ufki meyil verilmemekte
dir. Buna sebep daha ziyade Fas'ta yağışların daha az olması idi. Burada 
banketiere meyil verilip V'erilmiyeceği hususunda bir karara varabiirnek 
için evvela bir geçirgenlik denemesi yapılmakta ve geçirgenlik sür'atı öl
çüldükten sonra bankete verilecek meyil hakkında karar verilmektedir. 
Esasen sistemin esası da budur. Toprak geçirgenliği etüd edilmeden inşa 
edilecek meyilsiz banketler daima t-ehlikeli olabilir. Aksi halde çok büyük 
banketler inşa etmek ve masrafa girmek icap eder. 

b. Boşaltma dereleri 

Bir hanket şebekesi sistemi içinde boşaltma der-eleri olarak adlandırı
lan dereler, banketierde toplanan fazla suları boşaltınağa yarayan tabii ve
ya sun'i derelerdir. Bilindiği gibi hanket uzunlukları en çok 300 - 400 met
re olabilm-ektedir. Bu mesafe dahilinde tabii bir dere yoksa mailenin mü
-Sait bir yerinde sun'i olarak bir derecik yapmak ve burasını muhtemel 
oyuimalara karşıda tahkim etmek icap etmektedir. 
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Banketlerden sükunet halinde gelen sular boşaltma deresinde toplana
cağından ve bu dereler ekseriya meyilli olacaklarından daima derede bir 
oyma yaparlar. Buna karşı boşaltma deresinin küçük eşiklerle tahkim edil
mesi ve bilahare de buralarm ağaçlandırılması iktiza etmektedir. Pek ta
bildir ki boşaltma dereleri konusu meyilli hanket inşa edilmesi halinde 
önem kazanır. Düz banketierde bu derelerin hiç bir önemi yoktur. 

c. Eanket tipleri 

Banketler her zaman aynı şekilde yapılmamaktadır. Toprak, iklim ve 
arazinin meyline göre değiştiği gibi ziraatm şekline ve dikilrnek istenen 
nebatm nevine görede değişmektedir. Şöyleki : 

a) Orman veya yem nebatı olarak yetiştirilecek ağaçlar için, 
b) M er' a için, 

c) Yıllık nebat ziraatı olduğuna göre, 

d) Meyve ağacı ve yıllık kültür nebatlarının karışık olarak yapılması 
halinde, 

e) Yalnız meyve ziraatı yapılmak istendiğine göre hanket tipleri de
ğişmektedir. Tetkikatımız esnasında bu muhtelif tip banketleri görmek 
ve izahat almak fırsatını bulduk (Şekil 6). 

Cezayirde çalışan toprak muhafazacılar hareketlerinde serbest değil
lerdir. Alacakları tedbirlerle iklim ve toprak şartlarının yanı başında halk 
ihtiyaçlarını ve yerli halbn arzularını da hesaba katmak mecburiyeti kar
şısında bulunmaktadırlar. Pek tabiidir ki en başta gelen toprak voe iklim 
şartlarının nazarı itibare alınmasıdır. Bununla beraber tetkik edilen hav
zaların büyük bir kısmının evvelce orman arazisi olduğu ifade edildi. 
Nüfüsün sür'atle artması, mer'a ve kültür arazisine olan ihtiyacı her gün 
biraz daha artırmakta ve mevcut ormanların tahribini hızlandırdığı gibi 
tahrip sonunda elde edilen bir çok orman topraklarının da başka kültür 
hevilerine tahsisini zorlamaktadır. 

Bu durumu nazarı itibara alan Cezayir toprak muhafaza mütehassıs
larının birinci kaygusu yerli halkın çalışmaları benimsernesi için araziyi ve
rimli hale sokup kendilerine terketmek ve bu suretle toprağın kullanma 
yerile yerli halk ihtiyaçları arasında bir ahenk kurmak olmuştur. Orman
cılık ağaçlandırması burada bir gaye olmamaktadır. Eanket şebekesinin 
toprak muhafazası yönünden olan faydaları elde tutularak her hangi bir 
çeşit vejetasyonun ithali, takip edilen yolun esasını teşkil etmektedir. 

Yapılacak ilk iş erozyona mani olmaktadır. Cezayirde çıplak ve az çok 

meyilli olan her yerde az veya çok erozyon mevcuttur. 
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Şekil 6. Esas enine profil tipleri. A) Yukarı do~ru eğik profil. B) Düz tabanlı normal 
profil. C) Çift kurblu küçültülmüş profil. D) Uç kurblu küçültülmüş profii.Bu dört 

tipten başka bir çok değişik ve mutavassıt tipler kabul edilebilir. 

d. Çalışmalarda ana prensipler 

1 - Şayet bir maile çok fazla erozyona maruz kalmış, toprak fakir

leşmiş ve meskun mahaller de uzak ise burası ağaçlandırılmaktadır. Bu 

halde banket şekilleri basittir. 

Sık ve müsavi aralıklı, elle yapılan banketler içine ağaçlar dikilir. Me
yil fazla olan yerlerde hanket araları sık olur. Bunun tipik bir misali Blida 
civarında Ued el-Kebir havzasında (Şekil 7) de görülmektedir. Gradoni 
şeklindeki hendekler içine yukarı kısımlarda Halep çamı, ve pırnal meşesi 
aşağı kısırnlara da badem ve incir dikilmiştir. Havza 2300 hektar vüs'atta 
olup bunun 650 hektarı banketlenmiş ve bu banketlenen sahanın büyük bir 
kısmı da istimlak edilerek ağaçlanmıştır. Tümsekiere pırnal meşesi dikil
miştir. Ağaçlandırma maksadile yapılan banketierin bakımı 2 ila 3 sene 
devam ediyor, ağaçlar tuttuktan ve banketierin önündeki tümsekler sağ-
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Şekil 7. Ued·el Kebir havzasında küçük banketler üzerinde Halep çamı ve pırnal meşesi 
banketler gradoni tipindedir. 

lamlaştıktan sonra banket bakımı yapılmıyor. Toprak olmayan yerlerde 
dikimi yapabilmek için yukarı kısımlardan toprak alınıp dikim yerine 
konmaktadır. 

Üçüncü ve dördüncü derecedeki sel yarıntıları içerisine toprağı sağ
lamlaştıncı ufak yapılada birlikte tercihan akasya ve okaliptüs dikiml·eri 
yapılmaktadır (Şekil 8). 

2 - Toprak, hayvan yetiştiriciliğine müsait yani az çok bir otla ka
palı ve mahalli ihtiyaçta lüzum gösteriyorsa ve yine arazi az meyilli ve 
toprak az çok verimli ise burada bir mer'a ıslahı çalışmasına gitmek uy
gun görülmektedir. Toprak ve su muhafazasını temin bakımından mer'a 
ıslahında da yine ekseri ahvalde banket inşası ellietine gidilmektedir. An-

cak bu takdirde banketierin tümsekieri daha az yüksek ve banket aralık

ları da daha geniş olmaktadır. Eanket aralıklarının tayininde Saccardy for

mülünden istifade edilmektedir; meylin az olmasile esasen banket aralık

ları açık olmaktadır. Şekil 9 da Celfa civarında büyük bir mer'adaki ıslah 

çalışmaları ve bu maksatla kullanılan bir Buli-Dozer görülmektedir. 
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Saha pek az meyilli olmasına rağmen erozyona maruz kalmıştır. Aşırı 
otlatmalat erozyonun görünmesine ve mer'anın bozulup fakirleşmesine se
bep olmuştur. 

Şekil 8. Küçük sel yarıntiları içinde akasya dikimleri. 

Şekil 9. Celfa civarında Buii-Dozerle banket açmak suretile yapılan bir mer'a ıslahı 

Burada bir yandan banketler vasıtasile ·erozyon önlenmeğe çalışılırken 
diğer taraftan da muvakkat bir yasak ve bazı canlı ot nevileri ithali su
retile mer'anın ıslahına çalışılmaktadır. Banketler 2-2.5 metre genişli

ğinde ve tüınsekler de oldukca büyük yapılmaktadır. Eanket inşasından 
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sonra tümseğin ön tarafından ve banket çukuru içinden toprağın geçir
genliğini arttırmak ve toprak strüktürünü ıslah etmek maksadile dört 
Jişii su-solör geçirilmektedir. Bu şekildeki bir toprak hazırlamasından 
sonra yeniden ithal edilmek istenilen canlı ot tohumları tümsekierin hi
mayesinde banketler içine ekilmektedir. 

3 - Cezayirde toprak muhafaza çalışmalarında en çok kullanılan şekil 
banketler üzerinde meyveli ağaç yetiştirilmesi ve banket aralıklarında da 
yıllık mahsul yetiştirilmesi şeklidir. Bu metodun en pratik, en ekonomik 
ve halkın ihtiyacına en uygun şekil olduğu kabul edilmektedir. (Şekil 14). 

Pek tabiidir ki bu karışık şekil ayrı ayrı da mütalaa ve tatbik oluna
b]ir yani meyve ağacı dikimi ile yıllık hububat yetiştirilmesi aynı sistem 
dahilinde ayrı ayrı da tatbik edilebilir. 

Cezayirde tamamen erode olmuş, vejetasyon ve toprağını kaybetmiş 

maileler üzerinde bazı enteresan çalışmalar da yapılmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi Oran civarında Ued-Tlelat havzasında tatbik edil
mekte idi. Havza vüs'atı 400 hektar. Buradaki çalışmaların gayesi sun'i 
olarak geçirgenlik arttırılarak yeraltı sularının arttırılınasına matuf bulu
nuyordu. 

Bu havzada ormanlar tahrip ve kaldırıldıktan sonra maile hemen bü
tün toprağını kaybetmiş ve membalar kurumuş, kuyulardaki sular kaybol
muştu. Havza içinde bulunan Ceman Meskin köyü bu susuzluktan şika
yetci ve köy günden güne terkedilmekte. Bu duruma bir çare olmak üzere 
normal banket sisteminde olduğu gibi banket sıraları belli edildikten son
ra kalker kaya tabakalarından ibaret olan maile üzerinde 0.80 metre de
rinliklerde kompresörlerle delikler açılmakta ve buralara dinarnitler yer
leştirilmektedir. Yerleştirilen bu dinarnitlerden 15 - 20 tanesi bir defada 
olmak üzere manyetolu· ateşleme tertibat4ile ateşlenmektedir. Bu metod 
sayesinde oldukça geniş bir saha bir anda dinamitlenmiş olduğundan pat
layıcı madde daha müessir olmakta ve burası geniş çapta oynatılarak ara
zide bir yandan dikim çukurları açılırken diğer taraftan geniş çatlaklıklar 
da husule gelmektedir. Meydana gelen bu çatlaklıklar hem yağmur suları
nın nüfuziyetini temin etmekte ve hem de dikilecek olan ağaçların kökle
rinin bilahare bu çatlaklıklara girmesi gibi bir fayda sağlamaktadır (Şe
kil 10). 

Dinamitleme neticesinde çıkan taşlarla basit bir duvar ve ağaçlarm 

dikileceği yerlere de daha geniş yuvarlak dikim yuvaları yapılmaktadır. 

Bu inşaat yapıldıktan sonra civardan, iki banket arasından temin edilebi

len topraklar buralara doldurulmakta ve ağacın yaşaması için müsait vasat 
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Şekil 10. Oran civarında Ued-Tielat havzasında patlayıcı madde kullanılması. 

hazırlanmaktadır. Burada banketiere 1.20 metre genişlik verilmektedir. Şe
kil ll ve 12 bu çalışmalara ait bazı intibaları tesbit etmektedir. 

Ued-Tlelat havzasındaki çalışmalara 1951 yılında başlanmış, bizim tet
kikatımız yılı olan 1954 ilkbaharında resimde görüldüğü gibi dikimler 
mükemmel bir inkişaf göstermiş ve mahsul verrneğe de başlanmıştı 

(Şekil 13). 

Şekil 11. Ued-Tielat havzas.ında inşatı müteakip umumi bir görünüşü 
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Şekil 12. Ued-Tielat havzasında inşa edilen teras duvarlarının yakından görünüşü. 

Ş&kil 13. Ued-Tfelat havzasında dikimden 3 yıl sonraki bademler. 

Cezayirde, hemen her yerde olduğu gibi kuraklığa mütehammil ve 
aynı zamanda halkın geçimine de yardımı olabilecek kültür ağaçları ter
cih edilmektedir. Bu sahada badem, incir ve zeytin dikimleri yapılmış 
bulunuyordu. Bunlardan incirler mailenin üst kısımlarına dikilmiş oldu
ğundan rüzgardan zarar görmüş, zeytinler ise daha iyi durumda idiler. 
En iyi neticeyi ise bademler vermiş bulunuyordu. 
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Bu şekildeki bir çalışma muhakkak ki normal banket çalışmalarına 
nazaran daha çok masraflı olmuştur, fakat elde edilen netice müsbet v·e 
muaffakiyetlidir. Bu çalışmaları yapan mühendiş ve diğer personelin bü
yük bir memnunluk içinde olduklarını yüzlerinden okumak güç olmuyordu. 

Cezayir Toprak Muhafaza ve Islah Servisinin limanlar ve hidro-elek
trik baraj göllerinin siltasyonuna mani olmak mevzuundaki çalışmaları da 
kayda değer. Bunlardan bir iki misal vermeği faydalı görüyoruz. Mesela 
Ued-Tafna havzasındaki çalışmaların gayesi Beni-Saf vapur iskelesini ve 
bu iskeleye çok yakın olan mad-en ocaklarını feyezan ve siltasyonlardan 
korumak olmuştur. Arazi fazla meyilli olmamakla beraber taşınınağa karşı 
hassas olduğundan iskelenin devamlı olarak dolmakta olduğu görülmüş ve 
tedbir alınmıştır. Şekil 14 burada yapılmış olan çalışmaları ve iskelenin 
umumi görünüşünü göstermektedir. Banketler üzerine dikilen kültür ağaç
ları ile hanket aralıkiarına ekilen yıllık hububat ziraatı kombine edimiş 
vaziyettedir. Şekil 15 bu karakterde bir yerde Buli-dozerler vasıtasi~·e ban
ketierin açılmasını göstermektedir. Toprak kafi miktarda derin ve meyli 
fazla olmadığından bu makinalarla çalışmak hem daha sür'atli ve hemde 
daha ·ekonomik olmaktadır. 

Şekil 14. Ued·Tafna havzasında yapılan çalışmalar ve Beni-saf iskelesinin görünüşü. 

Teknik bakımdan diğerlerinin aynı olmakla beraber beklenen neti

celeri itibarile mühim olan çalışmalardan bir tanesi de hidro-elektrik ve su

lama barajlarının dalmalarına mani olmak gayesine matuf olan çlışmalar

dır. Bu mevzuda on kadar baraj havzasını tetkik etmek fırsatını bulduk. 

Bunların hepsinde çalışmalara başlanmamış olmakla beraber ekserisinde 

3- 4 senelik çalışmalar mevcut bulunuyordu. 
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Şekil 15. Buii-Dozerle banketierin açılması. 

Toprak taşınmalarının şiddetli olduğu baraj havzalarında ilk tedbir 

olarak hanket şebekeleri tesis etmek ve buraları ağaçlandırmak düşünül

mektedir. Şekil 16 da Bu-Hanifia barajı ve dikimleri henüz görünmeyen 

hanket şebekesi görülmektedir. Bu banketler sayesinde barajın dolma

lara karşı geleceği teminat altına alınmış olmaktadır. Cezayirde baraj 

havzalarında toprak muhafaza tedbirlerinin alınması zarureti üzerinde 

ehemmiyetle durulmaktadır. 

Şekil 16. Bu-Hanifia barajı maileleri üzerinde açılmış olan banketierin umumi görünüşü. 
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2. Kullanılan ağaç türleri 

Toprağın muhafaza ve ıslahında nebat örtüsünün hususile orman ör
tüsünün mühim rol oynadığı bilinen bir husustur. Fakat degrade olmuş 
bir toprak üzerinde bilhassa Cezayir gibi kurak ve sıcak bir iklime sahip 
olan bir memlekette nebat örtüsünün yeniden tesisi zor ve oldukça uzun 
zaman isteyen bir iştir. Bu bakımdan erozyonun yürüyüşünü kısa zaman
da önleyebilmek için banket şebekelerine müracaat etmek uygun bir 
metod olarak kabul edilmektedir. Ancak bu, yani bir mailenin banket 
şebekesi ile ihata edilmiş olması hiç bir zaman bu maile üzerinde eroz
yonun kat'i olarak önlendiğini ifade edemez. Bunun derhal vejetasyon 
la takviye edilmesi lazımdır. 

Banketler yağmur sularının toprağa nüfuziyetini arttırmak suretile sat
hi akımı ani olarak durdurmakta olduğu gibi vejetasyonun ithali için de 
gayet müsait bir vasat hazırlamaktadır. Bir kere her banket getirilecek 
nebat için bir rutubet rezervuan vazifesi görmektedir. Saniyen bu ban
ketierin inşası sayesinde toprağın fiziki bünyesi ıslah olmakta ve yabani 
ot mücadelesi kendiliğinden yapılmış olmaktadır. Bu ise ağaçlandırma
lar için çok mühimdir. Bu tesirleri sayesindedir ki, banket içi ağaçlandır
maları hanketsiz ağaçlarnalara nazaran çok daha avantajlı ve çok daha 
mu vaffakiyetli olmaktadır. 

İthal edilecek vejetasyonun nev'i ve banketierin şekli iklim, toprak 
ve ekonomik şartlara bağlı kalmaktadır. 

Toprak muhafazasını temin edebilecek banket tipi ve vejetasyon ne
vilerinden en ekonomik ve halkın ihtiyaçlarına en çok uygun olanı kabul 
edilmektedir. Burada toprak muhafazacı hiç bir zaman mutaassıp bir or
mancı olmamaktadır. Islah edilmek istenen saha evvelce belki bir orman 
olabilir, fakat bu gün demografik ve ekonomik şartlar değişmiş olduğun
dan burası belki bir zeytinlik, belki bir orman, belki bir mer'a ve belki 
de bir tarla olmak durumundadır. Binaenaleyh buradaki toprak muhafa
zacısı bir ormancı olduğu kadar aynı zamanda bir zıraatcı ve bir hayvan
cıdır da. 

Cezayirele kullanılan ağaç nevileri umumiyetle şunlardır : 

Orman için : Halep çamı, okaliptus, servi, pırnal meşesi ve akasya. 

Kültür ağacı olarak : Zeytin, badem, incir ve harnup. 

3. Banket şebekesinin tesisinde dikkat edilecek hususlar 

Herhangi bir maile üzerinde bir banket şebekesi tesisine karar ver
meden önce mailenin bir çok bakımlardan etüd edilmesi ve bu etüdden 
sonra, evvela burada şebekenin tesis edilip edilemiyeceği, edilebilecekse 
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hangi tip ve hangi esaslar dahilinde yani banket elemanlarının (eb'ad, 
ufki ve şakuli mesafeler, tuiani meyil, form v.s.) nelerden ibaret olacağı 
hususunda karara varmak icap etmektedir. Muayen ve klasik bir tip ban
ketin her türlü maile üzerinde tatbikine kalkmak teknik bakımdan uygun 
olmıyacağı gibi gayrı iktisadi ve bazı hallerde de zararlı ve sükCı.tu hayal
lere sebep olabilir. 

Bu sebeplerle aşağıdaki hususlara dikkat etmek lazım gelmektedir: 

a. Gayeye uygun bir banket tipi seçilmelidir. Mesela, esaslı bir sel 
kontrolü mevzubahis olmayan yerlerde normal ağaçlandırmalar için de
vamlı bir banket şebekesi tesisi ekonomik olmayacağı gibi ağaçlandırma 
gayesine de uygun olmaz. Çünkü bu takdirde ağaçlandırma suretile is
tenilen kapalılığı da elde edemeyiz. 

b. Her türlü meyil üz·erinde banket tutturmak mümkün değildir. 

Arazinin meyli attıkca banket tesisi imkanları da azalır Bu husustaki 
telakkiler muhtelif olmakla beraber biz meylin % 50 yi geçtiği yerler için 
banket tesisini tavsiye edemiyeceğiz. Bu meylin üzerinde istisnai hallerde 
özel tipte banketler yapılabilir. 

c. Bir maile üzerinde bir banket şebekesi tesis edilec-eği zaman şe
bekenin, mailenin hattı bala kısmından başlıyarak aşağıya kadar devamlı 
olarak tesisi zarureti vardır. Aksi halde şebeked-e yarmtılar vukua gele
bilir. 

d. Her banket müstakillen çalışacağma göre banketierin devamlılığı
na dikkat etmek ve daima bir miktar toleranslı olarak inşa etmek yani 
banket tümseğinin zamanla küçüleceğini nazarı itibara alarak banket 
eb'adına bir miktar fazlalık vermek lazım gelmektedir. 

e. Kayma belirtisi görülen arazide banket şebekesi tesis etmek doğ
ru değildir. Çünkü bu banketl·er kaymayı hızlandırır ve bazan çok kötü 
neticeler verebilir. Bu hususta Cezayirde tetkikine imkan bulduğumuz 
bir hadiseden burada bahsetmeyi faydalı buluyoruz. 

1954 ilkbaharmda 1 - 10 nisan tarihleri arasında Ferruka havzasının 
Ued-Harrach maileleri üzerine ll gün zarfmda 682 mm lik bir yağış düş
müştü. Bu miktar yıllık ortalama yağışın iki misline tekabül ediyordu. 
Bu yağış sonunda havzanın hemen her tarafında kaymalara rastlanıyordu. 
Fakat en şiddetli kayma Ued-Harraş'ta vukubulmuştu. Burada kar
şıklıklı olarak iki mailenin birden kaymasile dere tıkanmış ve sun'i bir 
göl teşekkül etmiş, bir çok arazi su altında kalmıştı (Şekil 17, 18 ve 19). 

Toprak derin ve killi şist yapıda idi. Altta bulunan killi bir tabaka 

üzerinde fazla su birikmesi bu kaymaya sebep olmuştu. Bu su birikmesi 



Şekil 17. Ued-Harraş'ın iki mailesi arasında meydana gelen kaymadan 
teşekkül eden lav. 

Şekil 18. Ues-Harraş'ın diğer maile•sinde teşekkül eden kayma. 
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ise maileler üzerine inşa edilmiş olan banketlerden ileri geliyordu. Re

sim de görülen büyük kaymadan maada maile üzerinde sayısız ufak cep

ler (küçük mevzii kaymalar) halinde kaymalar müşahede ediliyordu. 

Bu hasideden şu neticeyi çıkartıyoruz ki banket şebekeleri bu gibi 

hallerde zararlı olmaktadır. Fransız toprak muhafazacıları mevzubahis 
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maile üzerinde banket inşa etmemeği ve burasının otlandırılmasının uy
gun olacağını düşünmekte idiler. 

Şekil 19. Kayma materyalinin yatağı tıkamasile meydana gelen göl 

4. Toprak muhafaza çalışmalarmda makina kullanılması 

Cezayir Toprak Muhafaza ve Islahı Servisi son seneler zarfında faa
liyet sahasını geniş mikyasta arttırdığından ve gittikçe daha geniş ban
ketler inşa etmek temayülü hasıl olduğundan çalışmaların mutlaka ma
kinalar kullanmak suretile tahakkuk ettirilmesi zarureti kendini göster
miştir. 1952 yılı sonuna kadar hanket inşa edilen saha yekunu 78 - 80 bin 
hektara baliğ olmuştu. 

Bu sebeple makina kullanılması bir zaruret halini almıştı. Bu mev
zuda en çok kullanılan vasıtalar Katarpillar traktörleri, Bull-dozer'ler, 
Angi-dozer'ler ve Rooter'ledir. 

Sert ve sıkışmış bir toprakta Buli-dozer'lerle doğrudan doğruya 

banket açılması mümkün olmamaktadır. Bilhassa mesela Oran gibi kurak 
mıntıkalarda çalışma mevsiminde toprak çok kuru olduğundan Buli-do
zer'ler işlernemektedir .Buna karşı 1948 den itibaren hanket inşa edile
cek yerlerden evvela Rooter'ler geçiriliyor ve sonra Buli-dozerlerle han
ket çukurları açılıyor ve üçüncü defa da hanket tabanlarından bir sa
ban geçirilerek iş tamamlanıyor. Bu son geçirilen saban hanket inşa edi
lirken sıkışan toprağın yumuşatılmasına ve geçirgenliğin arttırılınasına 

yaramaktadır.Bu ameliye ve bilahare banketierin bakımı için 20 CV (bey
gir) kuvvetinde ve Scarifikatörü (toprak yırtıcısı) de olan Ustrac adlı 

makinalar kullanılmaktadır. 
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Rooter'ler Amerikada kök sökmeğe ve kayalık yerlerde kaya blok
larının sökülmesinde ve yol inşaatında toprağın gevşetilmesi işlerinde 

kullanılan bir makinadır. İkinci Cihan harbi sırasında Cezayire gelmiş 
ve oradan artan makinalar denemeler yapılmak suretile bu işlere de adap
te edilmiştir. 

Buli-dozer'ler bilindiği gibi muhtelif tiplerdedir. Bunlar kullanılacak
ları yerl-ere göre ve arazinin meyli ve açılacak banketin eb'adına göre 
intihap edilmektedir. Şekil 15 bir Buli-dozeri çalışmakta iken ve Şekil 20 
de bir Rooter'i 

Şekil 20. Kostantinde kullanıian 6 T tipi bir Rooter. 

D. Toprak muhafaza özel fidanlıkları 

Toprak Muhafaza ve Islah Servisinin kendisine has özel fidanlıklan 
m-evcuttur. Bu fidanlıklar büyük tesisler şeklinde olmayıp lüzum ve ih
tiyaca uyacak şekilde tesis edilmişlerdir. 

Her fidanlık ait olduğu projelere yakın bir yerde ve bu projeleri tat
bikle gö·revli bulunan mühendislerin nezareti altında bulunmaktadır. Bi
zim bakım memurlarına muadil olan v-e (şef distrik) dedikleri memurlar 
tarafından idare edilmektedir. 

Bu şekilde tesis ve idare edilmekte olan 7 - 8 kadar küçük fidanlığı 
tetkik etmek fırsatını bulduk. Her fidanlık kendi mahalli hususiyetlerine 
göre ayrı bir gayeye tevcih edilmiş ve ayrı bir karakter arzediyordu. 

Bu fidanlıklarda yetiştirilmekte olan fidanlar esas itibarile yukarıda 
vejetasyon bahsinde saydığımız ağaç nevilerini ihtiva etmektedir. 

Hemen hiç bir fidanlıkta repikaj ameliyesi yapılmamaktadır. Bu se
beple de hemen daima fidanlar saksılar içerisinde yetiştirilmektedir. 

Saksıların muhtelif tiplerine rastlamak kabildir. Bunlar adi pişmiş 

saksılar, teneke konserve kutuları ve pişmemiş saksılar şeklindedir. 
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N ormal saksılar bildiğimiz topraktan yapılan ve pişirilen saksılar dır. 
Bunlar umumiyetle 12 cm boy, 10- ll cm üst genişliği ve 6 cm de dip ge
nişliği verilmek suretile yapılmaktadır. Dip taraflarında bir kurşun ka
lem girecek şekilde bir delik bulunmaktadır. Bu deliğin üstüne bir çinko 
parçası konmaktadır. Bu çinko parçası hem toprağın dökülmesine mani 
oluyor, fazla suları akıtıyar ve hem de köklerin dışarı çıkmasına mani 
oluyor. Ayrıca çıkarılma zamanında bu delikten bir çubukla itilmek su
retile fidan kolayca toprağı ile beraber çıkmaktadır (Şekil 21). 

~-- 10 cm. ---

Şekil 21. Toprak muhafaza fidaniıkiarında kullanılan bir saksının şematik resmi. 

Bu tip saksılar bir çok mahzurları da ihtiva etmektedir. En büyük malı
zuru fidan köklerinin saksı dibinde helezonvari dönmesidir. Bu, fidan 
için büyük bir mahzur kabul ·edilmektedir. Zira bu şekilde helezon köklü 
olarak sahaya dikilen fidan iyi gelişememekte ve hatta bir çok ahvalde di
kimlerinden birkaç sene geçtikten sonra fidan oldukça büyümüş olduğu 
halde dahi kurumaktadır (FAO 1955). 

Ayrıca bu saksıların maliyet fiatları yüksek ve taşınmalar da zordur 
(Şekil 22). 

Teneke konserve kutularından da aynı şekilde istifade edilmektedir. 
Kullanılıp atılmış konserve kutuları ucuzca toplanıyor ve bunların ağız

ları kesilerek eğrilikleri basit bir makina ile düzeltiliyor. Şekil 23 de bu 
saksılardan bir miktarı bir fidanlıkta görülmektedir. 

Toprak saksılardaki kök kıvrılması mahzuru burada da mevcuttur. 

Bu saksılarda kök kıvrılması mahzurundan sakınmak için fidanlar yal
nız bir vejetasyon devresi saksıda bırakılıyor ve ikinci vejetasyon devresi 
başlamadan sahaya intikal ettiriliyor. Mesela ekim sonbaharda yapılırsa 
en geç ikinci senenin ilk baharında sahaya naklediliyor. Yani fidan saksı 
içinde en fazla 14 -15 ay kalıyor. 



Şekil 22. Adisaksılar içinde akliptus fidanları ve yağmurlama suretile yapılan 

sulama tesisi. (Rovigo Fidanhğı). 

Şekil 23. Fidan saksısı olarak kullanılan konserve kutuları. 
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Şimal Afrikada bir de pişmemiş saksılar kullanılmaktadır. Bu saksılar 
bundan evvelkilere nazaran daha ekonomik ve daha enteresandır. Ancak 
bunu imal edebilmek için fidanlığa basit bir makina yerleştirmek kafi 
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gelmektedir. Oldukça enteresan bir sistem olduğundan bunun hakkında 
bir miktar izahat vermek istiyoruz. 

Pişmemiş saksıların imal edildiği alet safiha demirden imal edil
miş olup dört ayaklı bir madeni levha üzerine monte edilmiştir. Bir kolla 
hareket eden dörtlü bir kalıp ve bunun içine delik açan bir tertibatı 

havidir. 

Hazırlanan çamurlar tahtadan yapılmış bir çerçeve içine konmakta 
ve bu kalıpların döküleceği kolun altına sürülmektedir. Bu kalıplar va
sıtasile elde edilen saksılar bir tahta parçası üzerine kanarak kurumak 
üzere güneşe terkedilmektedir. En az 24 saat güneşte kalan saksılar ku
ruduktan sonra kullanılacakları yastıklara sevkedilmektedir. 

Saksıların yapılacağı karışımın hazırlanması : Saksıyı teşkil eden 
elemanlar killi toprak, gübre ve samandan ibaret olup aşağıdaki nispet
lerde karıştırılın aktadır : 

- 2 kısım kil 
- 2 kısım ince gübre 
- 2 kısım saman (2- 3 cm uzunluğunda) 

Bunlardan kil maddesi yapıştırıcı madde, gübre besleyici ve mikro-orga
nizmanın yaşayacağı bir vasat V'e saman da hem birleştirici ve hem de 
kitleye bir porozite vermek için karıştırılmaktadır. 

Yapılan halita iyi karıştınımalı fazla rutubetli fakat akıcı olmama
lıdır. Bunun ayakla çiğnenmek suretile hazırlanması uygun olmaktadır. 

5000 Eucaliptus goTmphocephala fidanı için maliyet fiatı : Günde ıo 
saat çalışmak şartile 8 işçi 5000 saksı imal edebilmektedir. 

Bunlardan: 

2 kişi toprak elemçsi, saman kesmesi, karıştırma ve çamur 
yapma için 

ı ıı çamurun kutulara daldurulması 
ı ıı kutunun alet üzerine konması 
ı ıı aletin çalıştırılması yani kolun çekilmesi 
ı ıı çıkan saksıları havi tahtanın alınması 

2 ıı tahtalada alınan saksıların fidanlıktaki yerlerine kon
ması için çalışmaktadır. 

Pişmemiş saksıların özellikleri : 

1. Bu saksılarda fidan yan kökleri diğerlerinde olduğu gibi sert 
bir cidara temas etmemekte bil'akis kökün yaşaması için müsait olau 
bir vasata girmekte ve normal bir inkişaf göstermektedir. 

2. Fidanın saksıdan çıkarılması ve çıkarırken aynaması gibi mahzur
lar ortadan kalkmış olmaktadır. 
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3. Bu saksılar içindeki fidanlar kuraklığa daha çok tahammül et
mektedir. Bu vasfı bu nev'i saksıların bünyesinde daha çok su saklıya
bilmesi ve köklerin daha normal bir inkişaf temin etmesine atfedil
mektedir. 

Toprak muhafaza fidanlıklarında doğrudan doğruya saksılar içine 
ekimler yapılması tercih edilmektedir. Ekilen 5-6 tohumdan intaş so
nunda en iyi gelişen saksıda bırakılarak diğerleri ayıklanmaktadır. 

Bu fidanlıkların hususiyetlerinden bir tanesi de yüksek siperlikler 
kullanılmasıdır. Yüksek siperlikler, altında rahatça çalışınağa imkan ve
recek çardaklar gibidir. Kurak ve sıcak iklimlerde bu siperlikler hem 
iidanı muhafaza edecek gölgeyi temin ve hem de havanın kolayca ce
reyanına imkan vermektedir.Bu ise fidanın daha serin tutulmasına ya
ramaktadır. Ayrıca bu siperliklerin günün muhtelif saatlarında kaldırı

lıp kanmasına lüzum da kalmamaktadır. Zira fidanlar her zaman kafi 
miktarda ışık alabilmektedir (Şekil 24). 

Şekil 24. Bir yüksek siperliğin şematik görünüşü. 

Pek tabiidir ki siper mevzuu ağaç nevine göre ayarlanmaktadır. Ba
zı ağaç nevilerinde buna hiç lüzum da olmayabilir. Mesela bir zeytin 
fidanlığı için buna hiçte lüzum yoktur. Nitekim münhasıran zeytin fı

danı yetiştiren bir fidarilıkta hiç bir şekilde siperlik kullanılmıyordu. 

Bu fidanlıkta da fidanlar yine saksılarda yetiştiriliyordu. Zeytin çe
kirdekleri muayyen bir zaman kaynar suda kaldıktan sonra doğrudan doğ
ruya saksıya ekilmektedir. Bu kaynar suya atma çekirdeğin uyanmasını 
ve kolayca intaşını temin ediyor. 

Fidan saksıda aşı zamanına kadar kalmakta ve yine saksıdan çıka
rılmadan aşılanmaktadır. Aşı arneliyesi de gayet seri ve pratik bir şekilde 
yapılmaktadır. Elektrik aşısı dedikleri bu sistemde evvela aşı çelikleri 
ve sonra da saksı içinde bulunan aşılanacak fidan elektrikle işleyen bir 
makinadan geçirilerek bir lamba ve zıvana açılmakta ve biribirine geçi
rildikten sonra üzerieri Mastik denilen bir bandla sarılmaktadır (Şe

kil 25). 
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Şekil 25. Saksıda zeytrn fidanı aşısı. 

Bu metod sayesind·e aşılamada ~f. 100 muvaffakiyet ve büyük bir sür'at 
temin edilmektedir. 

Toprak Muhafaza Fidanlıklarında sulama işi daima yağmurlama ve
ya süzgeçle üstten sulama şeklinde yapılmaktadır. Esasen bu tip fidan
lıklarda başka şekilde sulama yapınağa da imkan yoktur (Şekil 22). 

Kültür agacı yetiştiren fidanlıklarla orman ağacı yetiştiren fidan
lıklar umumiyetle ayrılmış vaziyettedir. Fakat bazan her ikisi de bir 
arada olabilmektedir. Her iki tip fidanlıktu da çalışma tekniği ve pren
sipleri hemen hemen aynıdır. 

E. Çalışmaların on yıllık neticeleri 

Cezayir Toprak Muhafaza ve Islahı Servisinin ilk kuruluşu 1941 ta
rihidir. O günden bu yana bu servis bir yandan tatbiki çalışmalara de
vam ederken diğer taraftan modern toprak muhafaza metodlarının de
neme ve araştırmalarını genişletmekten hali kalmamıştır. Harp yılla

rının sayısız müşkillerine rağmen memleketin gerek fiziki yapısı ve 
g·erekse sosyal şartlarına adapte olabilecek en uygun metod araştırıl

mıştır. Bu araştırmalar orman arazileri için olduğu kadar zıraat ve mer'a 
arazileri için de aynen devam etmiştir. Netice olarak 10- 12 yıllık ısrarlı 
bir çalışma sonunda tatbikatcıları memnun bırakan memleket şartlarına 
uygun yukarıda esasları izah edilen metod elde edilmiş bulunmaktadır. 

Esasları aynı olan bu toprak muhafaza metodu bir vesile ile yine işa
ret ettiğimiz gibi daha evvel Amerika Birleşik Devletlerinde tatbik edil
mekte idi. Fakat burada Fransız ormancısının yaptığı iş aynı metodun 
iklim, toprak ve sosyal şartlarına göre bu memlekete adapte ·ettirilme
sidir. 
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Yapılan çalışmaların seyri hakkında bir fikir verebilmek için 1946 
yılından itibaren her sene ne kadar saha üzerinde çalışılmış olduğunu 

göstermek kafi gelir kanaatmdayız. Toprak muhafaza çalışmaları 1946 
dan itibaren geniş mikyasta tatbika başlanmış ve yıllar itibarile her se
ne yapılan çalışmalar ve bunların toplamı aşağıda gösterilmiştir : 

1946 860 ha. 2.450 ha. 
1947 2.120 ha. 4.570 ha. 
1948 5.400 ha. 9.970 ha. 
1949 9.430 ha. 19.400 ha. 
1950 14.200 ha. 33.600 ha. 
1951 20.400 ha. 54.000 ha. 
19521 24.000 ha. 78.000 ha. 

Görülüyor ki 1946 yılmda ancak 860 ha. bir sahada çalışılırken 1952 
de bu miktar yılda 24.000 hektara yükselmiş bulunmaktadır. 

Toprak muhafaza ve ıslahı çalışmalarmdan bahsederken bu çalışma
lar neticesinde ne gibi faydalar elde edildiğinden de bahsetmek faydalı 

olacaktır. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir : 

1. Toprak Muhafaza çalışmaları toprağı tahrip etmekte olan eroz
yona karşı ani bir müdafaa vasıtasıdır, 

2. Erozyon çizgi ve derecikleri süratle kaybolur, 

3. Banketler arasında, banket iç ve tümseğinde toprak normal bün
yesini yeniden iktisap etmeğe başlar, 

4. Bütün maile üzerinde v<e bilhassa banket istikametlerinQ.e su nü
fuziyeti artar ve sathi akımlar azalır, hatta normal ve zayıf yağışlarda 
bu sathi akım hemen tamamen kalkar, 

5. Fazla su akımları yavaşlatılmış olmakla materyal taşınması da 
durur, 

6. Satıh akımlarının kaldırılması ile feyezanlara mani olunur. Zira 
sathi akıma geçebilen yağmur suları da maileyi yukarıdan aşağıya katedip 
inemediklerind<en ve banketler vasıtasile daha uzun bir mesafe katet
mek mecburiyetinde kaldıklarmdan feyezan teşekkül edemez, 

7. Katı materyal taşmmamış olmakla, baraj iskele v.s. gibi rezer
vuarların dolmalarına mani olunur, 

8. ırmakların su rejimleri intimaza gir<er, 

9. Suların infiltrasyonu neticesine memba suları zenginleşir ve dü
zenlenmiş olur, taban suyu seviyeleri yükselir, 
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10. Ormancılık bakınundan olduğu kadar zıraat ve mer'acılık ba
kımından da koruma imkEmiarı artar ve halkın bilhassa dağ ınıntıkası 
halkının sosyal ve ekonomik durumu geniş çapta ıslah olunur. 

Hülasa banket şebekeleri maileler üzerinde yeni bir muvazene tesis 
etmekte ve bir orman tesiri İcra etmektedir. Eanket şebekesi tesisinin 
hemen akabinde bu tesirler ondan beklenebilir. Halbuki aynı maile üze
rinde bir orman tesis edilmeğe teşebbüs edilse aynı neticelerin elde edile
bilmesi için uzun seneler beklemek icabedecekti. 

F. Tatbikat güçlükleri 

Malum olduğu veçhile Cezayir, yerli halkı itibarile bir müslüman 
Arap memleketidir. 1830 tarihinde burada Osmanlı hakimiyeti sona ermiş 
ve Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Buna rağmen halkın % 90 ı yer
li halktan terekküp etmektedir. 

Bu memlekette yukarıdan beri izahına çalıştığımız toprak muhafa
za çalışmaları yalnız Fransız ormancıları tarafından yapılmaktadır. Fa
kat teşkilat her yerde yerli müslüman halkla karşılaşmakta, bütün müna
sebetleri onlarla olmaktadır. 

Bir müslüman memleketi olmaklığımız hasebile burada çalışan Fran
sız ormancıları ile konuşmak bilhassa enteresan olmaktadır. 

Temas ettiğimiz mühendislerden bir çokları karşılaştıkları en mü
him güçlüklerden birinin Müslüman Mantalitesi olduğunu söylemekte
dirler. Onların kanaatınca müslümanlar meyvesiz ağaca itibar etmemek
tedirler. Ve hatta ağaca umumiyetle itibar etmemektediler. Müslüman
lar yalnız hububat ve mer'a istemekt·edirler. Bu tutum sebebi iledir ki 
ihtiyaç durmadan artmakta iken tahrip te devam etmektedir. Bu du
rum Fransız ormancısı tarafından endişe verici görülmektedir. 

İşte bu şartlar sebebiledir ki, Cezayir toprak muhafazacıları orman 
ağacı yetiştirmekten mümkün mertebe sakınmakta, bunun yerine -pek 
tabiidir ki şartlar müsait ise- yukarı balıisierde isimlerini zikrettiğimiz 

meyveli ağaçların dikimini tercih etmektedirler. 

G Propaganda 

Cezayir Toprak Muhafaza ve Islahı Servisi propaganda 
hususi bir ehemmiyet vermektedir. Ancak bu propagandaları 
de demonstratif çalışmalar ve renkli resimlerle olmaktadır. 

mevzuuna 
daha ziya-

Konferans şeklindeki propagandalar üzerinde fazla ısrar edilmemek
tedir. Çünkü bu şekildeki propagandaların daha ziyade münevver ve şe
hir halkı üzerinde müessir olabileceğine kani bulunuyorlar. 



Şekil 26. Banketlenmiş ve banketlenmtmiş iki tarla, ön planda 
erozyon çizgileri görülüyor. 
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Mümkün olduğu kadar her köyde gösteri çalışmaları yapılıyor ve 
bunların renkli resimleri alınarak projeksiyonlarla kendilerine gösterili
yor. Bu suretle o mıntaka halkı bir mukayese imkanı bulmaktadır. Me
sela : şekil 26 da yanyana iki tarla görülmektedir. Bunlardan bir tanesin
de erozyona karşı tedbir alınmış diğerinde alınmamıştır. Son yağışlar 
esnasında banketlenmiş tarlada hiç bir hareket olmadığı halde diğerinde 
derin erozyon çizgileri meydana gelmiş ve toprak taşınmıştır. Bu netice 
yerli halk tarafından aynen görülmekte ve mukayese edilmektedir. 

Bu demonstratif çalışmalar ve neticeleri ayrıca filme alınmakta ve 

köy lerde gösterilmektedir. 

Film ve projeksiyon ekipleri bir orman mühendisinin idaresi altında 
çalışmaktadır. Bütün hadiseler ve çalışmalar bu mühendis tarafından 

izah ·edilmektedir. Tetkik seyahatımız esnasında böyle bir ekibe refakat 
etme imkanını bulduk. Projeksiyon ekibi iki kişiden ibaretti. Birisi ma
kinayı idare ediyor diğeri (Mühendis) izahat veriyordu. Yaşlı ve tecrü
beli bir Mühendisti. 

Misaller daima mahallinden alınmaktadır. Yabancı memleket veya 

mıntakalardan hiç bir zaman misal verilmiyor. Çünkü aksi halde köylü 

«bu bizim memleketimizde olmazn deyip çıkıyor. Daima «Bakınız Alı

medin tarlası şu halde idi. Şöyle bir çalışma yapıldı ve şu neticeyi aldıkıı 

deniyor. 
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H. Mevzuat, raporlar ve mukaveleler 

Cezayiı·de toprak muhafaza ve ıslahı ile ilgili olarak neşredilmiş bu
lunan kanun, kararname ve idari kararlardan elde edebildiğimiz bazı do
kümantasyonları aynen dilimize çevirmek suretile meslektaşlarımızın 
istifadelerine arzetme ği faydalı bulduk (EK I). 

Mevzu memleketimizde çok yeni ve bu hususta lüzumlu mevzuat he
nüz elde edilmemiş olduğundan bunların dilimize çevrilmesinin bilhassa 
faydalı olabileceğine kani bulunuyoruz. 

Bir Akdeniz ve aynı zamanda bir müslüman memleketi olan Ceza
yir'de tatbik edilen mevzuatın memleketimiz bünyesine de uyabileceğini 
düşündük. Ancak bununla bu maddelerin aynen kabullenmesi gibi bir 
iddia asla hatırımızdan geçmez. Zira iki memleket arasında bazı ben
zerlikler bulunduğu gibi esaslı farklılıklar da mevcuttur. 

Keza Toprak Muhafaza ve Islah Servisinin çalışmalarında, gerek 
amme menfaatı olduğu W'tn edilecek havzalar için tanzim edilen takdim 
ve esbabı mucibe raporlarından ve gerekse şehirlerin sellerden korunması 
için her türlü arazide yapılacak muhtelif çalışmaları belirtmek maksadile 
tanzim olunan Genel Raporlardan ve diğer taraftan havza dışmda kalan 
hususi şahıslara ait arazi üzerinde yapılacak çalışmalara ait olmak üzere 
arazi sahipleri ile idare arasında mevcut mevzuat muvacehesinde tanzim 
olunan mukavele ve konturatlar ve çalışma parsellerinin tanıtılmasına ait 
matbu zabıt varakalarından örnekler vermek de faydalı olacaktır (EK II). 

Örnek 1 : Mazafran Havzası dahilinde bulunan Cer sel havzası ma
ileleri üzerinde yapılacak olan çalışmaların Amme menfaatı icabı oldu
ğuna dair bir takdim ve esbabı mucibe raporunu göstermektedir. Bilindi
ği gibi mevzuat kısmında verilen kanun hükümlerine göre bir havza 
içinde yapılacak olan çalışmaların umumun menfaatı icabı olduğuna ka
rar verildiği takdirde burada yapılacak olan bütün masraflar Devlet ta
rafından temin edilmektedir. Mezkur rapor işte bu husustaki mücbir se
bepleri belli etmektedir. Bu esbabı mucibeye müsteniden diğer formali
teler de tamamlanıp çalışmaların amme menfaati icabı olduğuna karar ve
rildikten sonra detaylı etüdlere girişilecektir. 

Örnek 2 : Perregaux şehrinin sellerden korunması maksadile Toprak 

Muhafaza Servisi tarafından tanzim olunan bir genel raporu göstermek

tedir. Burada talep şehrin belediyesi tarafından gelmektedir. Bu raporla 

çalışmaların hem amme menfaatı icabı olduğu üzerinde durulmakta ve 

aynı zamanda arazi sahiplerini bu çalışmalara iştirak ettirme gayesi de 

güdülmektedir. 
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Örnek 3 : Islah havzası dışında kalıpta üzerinde toprak muhafaza 
ve ıslahı çalışmaları yapılması düşününlen sahalar hakkında tanzim edilen 
bir tanıtma zabıt varakasının matbu örneğini vermektedir. Burada çalış
ma yapılacak parsel, mülkiyet ve tabii şartlar bakımından tanıtılmakta 
ve aynı zamanda alınacak tedbirler ve muhtelif çalışmaların tahmini ma
liyetleri ve cereyan eden idari formaliteleri göstermektedir. 

Örnek 4 : Arazisi üzerinde Toprak Muhafaza çalışması yapılmasını 
arzu ed·en arazi sahiplerine yapılacak olan yardıma ait konturatların mat
bu örneğini vermektedir. Burada gerek idareye ve gerekse özel arazi sa
hibine tereddüp eden hak ve mükeUefiyetler belli edilmektedir. 
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EK I 

Cezayir su havzalarında toprak ıslahına ait 

2 Şubat 1941 tarihli kanun (') 

Madde 1. Cezayir Umum Valisi, anketi müteakip, Hükümet Kon
seyinde almış olduğu kararlarla, su havzalarını toprak ıslahı için ısla..J.ı 

havzası olarak ilan etmeğe ve bu havzalar içindeki maileler üzerinde zi
raatın ıslahı ve yeniden otlandırmak suretile m er' al arın ıslahı, yahut 
ağaçlandırılması ve genel olarak erozyon ve satıh sularının zararlarını 

önlemeğe matuf her türlü çalışmayı Cezayir Hükümeti hesabına tatbike 
karar verrneğe yetkilidir. 

Bir ıslah havzası içinde hususi arazisi bulunanlar 2. madde hüküm
lerine riayet etmek kaydile bu arazilerinin mülkiyet ve intifaını muha
faza edeceklerdir. Bu araziler, Cezayir amme menfaatı sebebile istimlak 
kanunu hükümleri içine girmedikçe asla istimlak edilemezler. 

Madde 2. Ağaçlandırma ve koruyucu tesislerin, mer'aların amenaj
manının korunmasına ait tedbirleri her hususi halde Umum Valiliğin 

kararları tayin edecektir. 
Madde 3. Yukanki 1. madde hükümlerine göre teşkil edilecek olan 

her ıslah havzası için, Umum Valiliğin kararlarile tayin edilmiş şartlar 
dahilinde mütehassıs bir hakem komisyonu teşkil edilir, bu hakem ko
misyonu ıslah çalışmaları neticesinde özel mülkiyet üzerinde meydana 
getirilmiş olan zararları ve bu çalışmalarla mülkiyet üzerine yapılan 

faydaları tayin eder. Muhtemel zarar fazlası hiç bir formaliteye tabi ol
madan ve geciktirilmeden ilgiliye ödenecektir. 

Madde 4. Yukarıdaki 2. maddenin tatbikatı ile ilgili olarak alınmış 
olan özel karara karşı işlenmiş olan bütün suçlar yapılan zararın tamiri 
ve 1 franktan 100 franga kadar cezayı müstelzimdir. 

Yapılan suçlar idarenin yetkili bütün elemanları tarafından tesbit 
edilebilir. 

Suçların takibi 11.0cak.1934 tarihli kararname hükümleri dairesinde 
Orman İdaresince yapılacaktır. 

Madde 5. Umum Valiliğin Hükümet Konseyinde alacağı kararlar bu 
kararnamenin tatbik şartlarını tayin edecektir. 

Madde 6. Bu kararname Resmi Gazete ile ilan olunacak ve Devlet 
Kanunu gibi tatbik edilecektir. 

Vichy'de hazırlanmıştır, 2 Şubat 1941 
Ph. Petain 

Fransız Mareşali, Fransız Devlet Başkam 

( 1 ) Bu kanun Fransız Devlet Şefi ve Bakanlar Kurulu tarafından Cezayir Hükü· 
meti ve Yüksek İdaresi hakkındaki 23 Ağustos 1898 Kararnamesine istinaden çıkarıl· 
mıştır. 



J. O. A. No. 48 - 17 Haziran 1949 

Toprak Islahı 

Cezayirde toprak ıslahına ait 

14 Haziran 1949 tarihli kararname 

Madde 1. Cezayir Umum Valisi 2 Şubat 1941 tarihli Kanunun 1. mad
desi mucibince, evvelce Toprak Muhafaza ve Islahı Havzası olduğu belli 
edilen sahalar hakkında, buralarda amme menfaatının mevzubahis olduğu 
takdirde bir anket açmak hususunda karar ver·ebilir. Bu karar Toprak Mu
hafaza ve Islahı Servisince hazırlanan ve içinde aşağıdaki hususları ihtiva 
eden bir dosya yardımı ile alınır : 

1) Projeye alınan havzanın 1/200 000 mikyaslı bir umumi planı, aynı 
şekilde detay planı ve projenin tatbiki için lazım olan parseller; 

2) Havza hudutlarının tarifi; 

3) Coğrafik, sosyal ve ekonomik hususlarda lüzumlu bilgiyi ihtiva 
eden bir not; 

4) Erozyon ve sathi akımların meydana getirdiği zararıara karşı top
rak muhafazasını temin edecek çalışmaları numara sırasile belli eden bir 
not; 

5) Dikim:·er ve yapılacak inşaat ve icabında mer'aların amenajmanı 
hakkında alınacak umumi koruma tedbirlerine ait bir not; 

6) Projenin hey'eti umumiyesi hakkında bir takdim ve esbabı mu
cibe raporu. 

29 Aralık 1892 tarihli kanun mucibince hususi mülkiyet üzerinde pro
je etüdleri yapmak üzere idare memurlarının özel mülkiyet içine girme
leri için alınması lazım gelen vilayet müsaadesi Toprak lVIuhafaza ve Islah 
Servisi Şefinin isteği üzerine verilir. 

Madde 2. İlk karar dosya ile beraber arazinin ait bulunduğu vilayetin 
valisine takdim edilir. 

Vali en kısa bir zamanda idari bir kararla anketin açılacağı günü tes
bit ve bunun ilan ve afişlerinin asılacağı köyleri belli eder. 

Eğer projeye alınan havza iki vilayet hududu üzerinde bulunuyorsa, 
Umum Valiliğin ilk kararı anket açmak durumunda bulunan bu iki viia
yete aynı zamanda bildirilir. Bu karar ilanı temin edecek olan yakın 
vilayete verilir. 
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Anketin açılış tarihini tesbit eden idari karar, afişler vasıtasile bunu 
halka duyuracak olan ilgili muhtarlara tebliğ edilir. 

Bu karar aynı zamanda hukuki ilanların dereedildiği bir gazetede 
ilan olunur. 

Anket, ilanın asılışından en erken 15 gün sonra başlar ve 15 gün de
vam eder. 

Anketin devamı esnasında, ilk karara ait kararname ve 1. maddede 
izah edildiği şekilde hazırlanan dosya ve aynı şekilde ilgili partilerin mü
şahedelerinin alınmasına mahsus defterden bir nüsha havzanın arazileri 
üzerinde bulunduğu her köyün ve halkın bilgisine arzedilir. 

Anketin nihayetinde, ilgili bulunan her köyün muhtarı, bütün for
malitelerin tamamlandığını bildiren bir zabıtla dosyanın bütün parçala
rını ekleyerek vilayete gönderir. 

Anketin yapılması ile vazifeli bulunan vilayet, dosyaları toplar, bir
leştirir ve dosyaların tam ve doğru bir şekilde yapıldığına emin olduk
tan sonra dosyaların tamamını kendi kanaatı ile birlikte Umum Valiliğe 
gönderir. 

Madde 3. Uygun görüldüğü takdirde Umum Valiliğin bir kararı ile 
bir Su Havzası ıslah havzası ve burada amme menfaatının bahis konusu 
olduğu ilan olunur. Umum Valilik sathi su akımlarile meydana gelen 
erozyon zararıarına karşı toprağın muhafaza edilmesi ve mer'aların ıslah 
edilmesi hususunda lüzumlu görülecek çalışmaların tatbikine karar ve
rir. Bu çalışmalar Merkez Toprak Muhafaza ve Islahı Servisi Şefliğince 
yıllık program hudutlan dahilinde bütçe imkanları da nazarı itibara alı

narak yapılır. 

Bir su havzası içinde idarenin direktifleri dahilinde ıslah çalışması 
yapacak olan arazi sahibi, intifa hakkı sahibi, kiracı veya hak sahiplerine 
prim verilebilir. Bu primler Umum Valilikçe t-esbit edilecektir. 

Madde 4. 2 Şubat 1941 tarihli kanunun 2. maddesinin tatbikatından 
olarak ve bundan evvelki madde hükümlerine zarar vermeksizin dikim
Ierin korunması ve bakımı, yapılan tesislerin muhafazası ve münasip 
görüldüğü takdirde mer'aların ıslah ve korunması hakkında alınacak 

umumi tedbirler hususunda Umum Valilik karar verir. 

Madde 5. Üzerinde toprak muhafaza ve ıslahı çalışmalarının yapıl

masına karar verilen havza içinde arazisi bulunan arazi sahipleri, kiracı

lar, korucular, kahya veya idare müdürleri veya hak sahipleri bu çalışma

ların tatbikatma muhalefet edemezler. 
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Madde 6. Yukarıdaki 4. ve 5. maddeler hilafına hareket edenler 
2.Şubat.1941 tarihli kanunun 4. maddesi hükümlerine göre cezalandırılır 

ve meydana getirilen zarar kendilerine ödettirilir. 

Bu suçlar aşağıda yazılı kimseler tarafından tanzim edilecek zabıt va
rakaları ile tesbit olunur : 

- Toprak Muhafaza ve Islahı Servisinin memurları vasıtasile; 

- Yol ve Köprüler Mühendisleri, Devlet Nafıa Mühendisi-eri, Kanton 
şefleri; 

- J andarına ve Kır Bekçileri; 

- Genel olarak emniyetle vazifeli memurlar. 

Madde 7. 2 Şubat 1941 tarihli kanunun 3. maddesindeki hakem ko
misyonu aşağıdaki şekilde teşkil edilir : 

Reis Vali Muavini 

Aza Toprak Muhafaza ve Islahı Servisinde vazifeli olmayan ziraat 
sahasında kompetan iki memur, 
İhtisası kabul edilen iki ziraatcı. 

Azalar yukanki 2. madde ile belirtilen anketi açtırmakla vazifeli V ali 

tarafından tayin edilir ve aynı zamanda havzanın birkaç kazayı içine aldı

ğı ahvalde Vali Muavinini reis olarak tayin eder. 

Madde 8. Islah çalışmalarının yapıldığı parseller üzerinde hak sahi
bi bulunanlar, arazileri üzerinde meydana getirilen zararın, yapılan ıslah 
çalışmalarından daha fazla olduğuna kani bulunurlarsa bir dilekce ile ıslah 
çalışmalarının bitiminden itibaren -en geç iki sene içinde zaman aşımına 
meydan vermeden Hakem Komisyonu Başkanı olan Vali Muavinine mü
racaat edebilirler. Reis dilekçeyi bilgi için Toprak Muhafaza ve Islah Ser
visi Şefine bildirir ve zamanı gelince S-ervis Şefliğinin alacağı neticeyi 
raahhütlü bir mektupla dilekçe sahibine bildirilir, dilekçe sahibi Top
rak Muhafaza Şefliğinden aldığı neticeyi kabul etti ise bunu hakem ko
misyonu başkanı Vali Muavinine bildirir, dilekçe sahibi bunu bildirm-e
diği takdirde neticeyi kabul etmiş addolunur. 

Dilekçe sahibinin idarenin kararını reddetmesi halinde, muamele 

Reis Vali Muavini tarafından Hakem Komisyonuna havale edilir, ve bu 

hakem hey'eti dilekçe sahibini veya vekilini ve Toprak Muhafaza ve Is

iahı Servisinin mümessillerini dinler. Bu takdirde taraflar en az bir ay 

evvelden taahhütlü bir mektupla haberdar edilmelidir. Eğer dilekçe sa-



57 

hibi veya temsilcisi hazır bulunmazsa Toprak Muhafaza Servisinin ilk 
kararı muteber add-edilir. 

Evvelce tesbit edilmiş olan değerden fazla olan tazminat Umum Va
liliğin kararı ile tesbit edilir. Tazminat verilmekle hiç bir zaman devlet 

adına mülkiyet veya intifa hakkı tesis edil-emez. 

Madde 9. 17 Mayıs 1941 kararnamesi hükümleri kaldırılmıştır. 

Mdde 10. Cezayir Resmi Gazetesinde ilan edilecek olan bu karar
name hükümlerinin tatbikatma Hükümet Genel Sekreteri memur edil
miştir. 

Cezayir Umum Valiliği 

Orman 
No. 385 AEF,t6 

Cezayir 14 Haziran 1949 
Vekil 

Cezayir Umum Valisi 
İmza 

M. E. N aegelen 

Fransa Cumhuriyeti 
2.Mayıs.1952 

Islahında amme menfaatı olduğu ilan edilen havzalar dışında 
kalan araziler üzerinde yapılacak Toprak Muhafaza ve Islahı 
çalışmalarının tatbikatı için Cezayir yardım şartlarını tesbit 

eden kararname 

Madde 1. Erozyon tehdidi altında bulunan veya bundan zarar gö
ren arazi sahipleri, arazi sahibi grupları veya hak sahipleri, arazile
ri üzerinde yapacak oldukları toprak muhafaza ve ıslahı çalışmalarının 

tatbikatı için Cezayir Hükümeti yardımından teknik yardım ve icabında 
ayni ve para yardımı alabilirler. 

Madde 2. Bu yardımdan istifade etmek isteyen her arazi veya hak 
sahibi yazılı bir dilekçe ile Toprak Muhafaza ve Islahı Merkez S-ervisi 
(DRS)-Bois de Boulogne-Cezayir, DRS Mıntaka Şefliği veya kompetan 
vilayet Şefiikierine müracaat etmelidirler. 

Dilekçe hakiki durumu ve erozyona karşı muhafaza edilmesi iste
nen saha vüs'atını doğru olarak belli etmelidir. Dilekçe mülkiyet hakla
rını belli etmeğe ve müracaatçının yardım ile yapılacak olan dikimleri 
muhafaza edeceğini ve şahsına taaUCık ed-ecek mükellefiyetieri yerine 
getireceğine dair bir taahhüdü ihtiva etmelidir. 
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Mümkün olursa dilekçeye, işlenecek arazinin bir plan veya krokisi 
de eklenmelidir. 

Madde 3. Dilekçe Umum Ziraat Servisi ile temas edilmek suretile 
Toprak Muhafaza ve Islahı Servisince tetkik edilir. 

Toprak Muhafaza ve Islahı Servisinin teknik yardımı, bir tanıtma 
zaptının ve çalışma projesinin hazırlanmasile, muhtemelen arazi üzerin
de yapılacak inşaatın kazıklanması, çalışmaların tatbikatı ve dikimierin 
kontrolünden ibarettir. Bu teknik yardım parasızdır. 

Madde 4. Ayni ve para olarak diğer munzam bir yardım da yapı
labilir : 

a) Ayni yardımlar fidan teminleri (orman fidanı, ot fidanı, toprak 
tesbitine yarayacak fidanlar yahut meyve fidanları) ve ödünç olarak 
özel materyal verilmesi şeklinde olur ki bu materyalierin çalıştırılması 

ve bakım masrafları bu materyallerden istifade edenlere ait olacaktır. 

b) Arazi sahibine yapılacak para yardımları projede tahakkukuna 
mecbur oldukları çalışma ve dikimleri kendi vasıtaları il-e ve Toprak Mu
hafaza Servisinin kontrolü altında yerine getirdikten sonra bir mu
vakkat kabul zaptı ile verilecek olan paranın % 80 i itibarile kendisine öde
nir. Paranın tamamı muvakkat kabul tarihinden iki sene sonra kat'i ka
bulle verilir, bu müddet kat'i kabul için vazedilen şartlar yerine getiri
linceye kadar uzatılabilir. 

Madde 5. Çalışmalar mevcut imkanlar dahilinde Toprak Muhafaza 
Servisince yerine getirilebilir. 

Madde 6. Arazisinde gerek Toprak Muhafaza servisi ve gerekse bu 
servisten alınan malzeme ile çalışma yapılmış veya yapılması lazım ge
len işlere ait masrafların yardım edilecek miktardan düşüldükten sonra 
hazineye yatırılması lazımdır. 

Para Toprak Muhafaza ve Islahı Merkez Servisince amme menfaatı 
için sarfedilmek üzere ihdas edil-en fona aşağıdaki nispetler dahilinde 
yatırılır: 

a) Bir yıllık programın tatbikatı için lüzumlu tahmini miktarın 

% 40 ı çalışmalara başlamadan evvel, 

b) Eğer umum yekun 100 bin frangın üzerinde değilse geriye ka
lan tamamı çalışmaların hitamında, aksi halde, 100 er bin franklık mü
savi taksitlerle tahsil edilir. 

Bu şekilde ya tırılan miktarlar b ütçede birleştirilecektir. 

Cezayir Hükümeti tarafından taahhüt olunan para yalnız çalışmala

rın tahakkuku ve dikim masrafları olmayıp fidan bedelleri, amortisman 
masrafları, büyük tamirler ve çalışma müddeti zarfında kullanılan ma
teryallerin bakımlarını da ihtiva edecektir. 
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Madde 8. Projenin tatbiki için ayrılacak ayni ve nakdi yardım mik
tarı şahsa ve umuma temin edeceği fayda bakımından tesbit edilen mik
tarı hiç bir zaman geçemez . 

.Bu miktar hiç bir zaman umum masrafın 7o 70 inden daha fazla 
olamaz. 

Madde 9. Toprak Muhafaza Servisince hazırlanan proje dilekçe sa
hibine takdim edilir. 

İlgili özel kişinin bu projeyi kabulünden sonra projenin tamamı Top
rak Muhafaza ve Islahı İstişare Komisyonuna tevdi olunur. Bu komisyon 
kendi yetkisini idareye havale edebilir. 

Tasdikten sonra her proje için yardımın miktarını, çalışmaların veya 
dikimierin şeklini, fidanların ne şekilde temin edileceğini, nihayet dilek
çe sahibine tereddüp eden masrafların ne şekilde yatırılacağını belli eden 
özel bir mukavelename hazırlanır. 

Proje masrafı 500 000 frangı geçmediği veya bir yıllık masraf yeku
nu 250 000 frank olduğu zaman kredinin % 60 a kadar olan kısmının mu
vakkat tasdiki Toprak Muhafaza Vilayet Servis Şefliğince yapılır ve umum 
masraf 2 milyon frangı geçtiği veya yıllık masraf 1 milyon frank olduğu 
zaman tasdik işi Merkez Toprak Muhafaza Servisi tarafından yapılır. 

Madde 10. Çalışmaların veya dikimierin tahakkukundan Üibaren 6 
s·ene içinde yardımdan istifade eden kimse mukavelenin herhangi bir 
maddesine riayetsizlik ettiği takdirde kendisine tahsis edilen ayni veya 
nakdi yardımı tamamen veya taksitler halinde hazineye yatırmak mec
buriyetindedir. 

Madde ll. Çalışmaların Köy Islah Sektörü (SAR) çerçevesi içinde 
tatbik mecburiyeti hasıl olunca SAR azaları ile olan direkt kentratlar ye
rine ilgili S.İ.P. ile kollektif bir kentmat tanzim olunabilir. 

Çalışma ve dikimler gayesi toprak muhafaza ve ıslahı olan bir sendi
ka veya kooperatİf çerçevesi içinde tatbik edilecekse teşkilatın üyelerine 
ait olan arazi için de durum aynı olacaktır. 

Kolektif konturatlar teşkili halinde de her üye şahsan teşkilatlarınca 
kabul edilen yukarıdaki maddelerde belirtilen şartlara riayete mecbur
durlar. 

Madde 12. Komünlere ait olan araziler için tatbik edilecek projeler
de 8. maddede gösterilen yardım miktarı % 75 e çıkarılabilir. 

Madde 13. Cezayir resmi gazetesinde ilan edilecek olan bu kararna
menin tatbikine Hükümet Genel Sekreteri memur edilmiştir. 

Cezayir, 2 Mayıs 1952 
Hükümet Genel Sekreteri 

Cezayir Umum Valisi 
İmza : Cuttoli 
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Örnek 1 

Toprak Muhafaza ve Islahı Servisi 

Cezayir Vilayeti Servisi 

HAMIZ - Blida Mıntakası 

MAZAFRAN HAVZASI 

CER deresi Toprak Muhafaza ve Islahı Havzası 

Projenin tatbikinde amme menfaati olduğuna dair takdim ve 
·esbabı mucibe raporu 

Mitica ovasının orta kısmı Mazafran Deresinin taşma ve sel tehdidi 
altında bulunmaktadır. 

Hasarat ve zararlar sık sık tekerrür etmekte olduğundan bilhassa 
1949 ve 1951 feyezanları Cezayir Genel Konseyini tedbir alınağa ve resmi 
makamlarla sendika ve özel şahısları da yeni Toprak Muhafaza metodunun 
tatbik edilmesini temin için birleşrneğe sevketti. 

Bu büyüklükteki bir havzanın ıslahı ancak bölümler halinde ve sıra 

ile yapılabilir. 

Bu bölümler bir taraftan sel derelerinin ovaya açılan mansaplarında 
sebep oldukları zararların ehemmiyetine ve diğer taraftan da sathi akım
larla maileler üzerinde yapmış oldukları tahribata bağlı ve nihayet maile
ler üzerinde yaşamakta olan ve buralardan beslenmek mecburiyeünde bu
lunan insanların çokluğuna bağlıdır. 

Mazafran Havzası içinde Blida havzası ·ehemmiyet bakımından müna
kaşasız birinci mevkii işgal etmekte ve bu sebepledir ki 1944 yılından be
ri de ıslahına çalışılmaktadır. 

Mazafran Havzası içinde Cer deresi yalnız ovada yapmış olduğu za
rardan ötürü değil fakat aynı zamanda Cezayir-Oran demir yolu vı= şose
yi de t-ehdit altında bulundurmasından dolayı ikinci mühim havza olarak 
alınmıştır. 

Seri, 8.110 ha. vüs'attadır. Burası avarız itibarile ekseriya çetin olup 

Toprak Muhafaza tedbirlerinin çabuk ve iyi netice vereceği şistik yapı

dadır. 
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Çalışmalara 1952 anlaşmasile başlanmıştır. Bu çalışmalara Avrupa 
menşeli birkaç arazi sahibi ve birçok ahvalde de müslüman arazi sahiple
ri tarafından daha evvelden başlanmıştı. Bu ilk çalışmalar 206 ha. ı di
kim olmak üzere 525 hektarlık bir sahada dağınık bir vaziyette bulunu
yordu. İstikbalde arazi sahiplerinin kabul etmesi halinde bu çalışmalar 
daha da genişleyecektir. 

Dosyasında acil olarak ele alınması istenen 4 ınıntıkada yapılacak ça
lışmalar hakkmda kendilerine fena fikirler ilham edilmiş yalnız birkaç 
şahıs muakvemet etmektedir. 

Bu itibarla çalışmaların amme menfaatı icabı olduğuna dair kanuni 
tedbirlerin alınması ·ehemmiyet taşımaktadır. Bu takdirde yukarıda işaret 
edilen bu 4 mıntıkada, arazi sahiplerile anlaşma suretile sıra ile resmen 
ve acil olarak çalışmalar tahakkuk ettirilecektir. 

Bu mıntıka halkı kalabalık ve ormanlardan açtıkları tarlalar ve kala
balık hayvanlarile yaşamaktadırlar. Diğer havzalarda yapılan tecrübelerle 
saibttir ki bu gibi sahalarda empoze edilen dikimler halkın hoşuna gitme
mektedir. Bu dikimler umumiyetle istikbalde hayvancılık için zararlı ola
cağı düşüncesile bir nevi serzeniş sebebi olmaktadır. 

Buna mukabil dikimler arazi sahibinin arzusuna terkedildiği takdirde 
daha iyi olmaktadır. 

Binaenaleyh çok malıdut ve muayyen yerler için bu şekildeki dikim
ler mecburi hale gelmektedir (çalışılacak 4.214 hektardan en çok 588 ha. 
için). 

Bu proje aynı zamanda dağın ıslahı ve onun istikbali için lüzumlu ka
nuni koruyucu vasıtaları da temin etmektedir. Dikimi arzu edenlerden bu 
dikimleri istikbal için muhafaza etmeleri istenecektir. 

Hiç şüphesizdir ki, yapılan çalışmalar özel arazilerin verimini arttıra
caktır. Ayrıca, 2 şubat 1941 tarihli kanunun 3. maddesil-e belli edilen Ha
kem Komisyonu ve 14 Haziran 1949 tarihli kararnamenin 7. maddesi yapı
lan çalışmalar neticesinde arazisinde istisnai olarak faydadan çok zarar 
ika edildi ise bu zarar miktarının arazi sahibine tazminat olarak verilme
sini derpiş etmiş bulunmaktadır. 



Örnek 2 

PERREGAUX şehrinin korunması için Toprak Muhafaza 
ve Islahı havzası projesi 

GENEL RAPOR 

Perregaux şehrinin güney doğu maileleri üzerine erozyonun tesirleri 
senebesene ve her fırtına sonunda artmakta ve Belediye için en büyük bir 
endişe membaı olmaktadır. Şehrin hemen yakınındaki az bir miktar köy 
ağaçlandırmasını istisna edecek olursak maileler hemen tamamen çıplak
laşmış ve verimli topraklarını kaybetmiş durumdadır. Erozyon tesirile te
şekkül etmiş bulunan gayet sık bir vaziyetteki dereler mailenin sularını 
ve materyalleri iki ana der-e vasıtasile şehrin güney ve doğu kısımlarına 
sevketmektedir. Bu itibarla: 

-Bir yandan zengin sebze bahçeleri ve şehrin methalindeki münaka
le hatları, 

-diğer taraftan C.F.A. atölyeleri, işçi ·evleri, ve güney mahalleleri
nin okulları taşkın ve sel tehdidi altında bulunmaktadır. Hatta 10- ll 
ekim 1950 seli şehrin tam ortasına kadar girmiştir. 

Bu tehlikeye karşı daha evvelden N afia Vekaletince mükemmel ka
nal tesisl-eri yapılmış bulunuyordu. Bununla beraber bu kanallar şehrin 
doğusunakadar uzanmıyor. Cenup kısımları için koruyucu bir tesir yapan 
bu tesislerin müessiriyeti maileler üzerinde de tedbir alınmak suretile da
ha çok emniyetli olacaktır. Kuzey kısımları zengin ve gelişmekte olan 
bir şehrin cenup taraflarının erozyonunun tahripkar tesirlerine terketmek 
doğru olur mu? Bu sebeple Belediye ·erozyona karşı başka yerlerde alın
mış olan demonstrasyonları nazarı itibara alarak kendi vilayetleri civa
rında da Toprak Muhafaza ve Islahı çalışmalarının yapılmasını 1950 den beri 
ısrarla ·istemiştir. Binaenaleyh, Perregaux nahiyesini tatmin etmek maksa
dil-e ekli dosya meydana getirilmiştir. Dosya bir etüd peryodu ve 1950 
den itibaren de bir deneme çalışmasını ihtiva etmektP.dir ki karar verme
den evvel bunun kısa analizini yapacağız : 

Çalışılması lazım gelen saha takriben 3800 hektardır. Bunun : 

- 55 hektarı işlenemiyecek bahçe, ev, meskun mahal ve mezarlıktır. 

- 30 hektarı ziraat yapılmayan boş arazi olup nahiye tarafından ağaç-
landırılmış; bunun tamamlanması ve devam edilmesi uygun olacaktır. 
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-260 hektarı erozyon tesiri ile tahrip olmuş ve halen çok kısır hu
bubat veren ve büyük bir kısmı da otlatmaya terkedilmiş verimsiz ara
zidir. 

- 35 ha. nihayet hemen hemen artık ziraata uymayacak kayma arazi
sini, ağaçlandırma ve çalılandırma ile tesbiti uygun olacak salıayı teşkil 

etmektedir. 

Bu umum saha üzerinde 52 aileye ait olmak üzere 240 hektarlık bir sa
hipli arazi tesbit edilmiş olup bunların bütün geçimieri pek tabii bu arazi 
üzerinden değildir. 

İlk Toprak Muhafaza ve Islahı çalışması bizim işgal sahamızın dışın
da kalan şehrin batısında Perregaux-Jean yolunun üzerinde 1949 senesin
de yapılmıştır. Bu çalışmalar esas itibarile banketler içinde sıralar halin 
de meyve ağaçları ve banketler arasında hububat ziraatı yapılması şeklin
dedir. 1950 den itibaren aynı tip çalışmalar şehrin güney-doğu kısmına ha
kim yamaçlarda devam etmiş ve uyanık fikirli iki arazi sahibinin arazisi 
üzerinde etüd maksadile idare tarafından kendilerine izahat verilmek su
retile yapılmıştır. Bu suretle 2240 zeytin, 400 badem fidanı havza içine di
kilmiş oldu. 

Alınan neticeler tatminkar olup aynı şekildeki çalışmalara 380 hektar 
üzerinde beklemeden şehir için olduğu kadar arazi sahiplerinin de menfaa
tına olarak başlanabilir. 

Hakikaten: 

- İki sene zarfında şehir vahşi suların zararlarından korunacak, ara
zi sahipleri inşaatın tatbikatını müteakip topraklarını muhafaza etmiş 

olacak ve arazilerinin verimleri tedricen artacaktır. 

- 4 sene zarfında toprak tahkimi çalışmaları ve dikimler tamamla
nacak, 

- 25 senelik devre zarfında müteakip devrelerde arazi değeri artacak 
ve yıllık verim yükselecektir. Bunu en mütevazı bir tahminle: 

a) Sabit gelir 
55 ha 

b) Ormanlar 
65 ha. ha. da 2 ster 

c) Hububat 
130 ster 

Ha. 5 kental hesabile 10 ha. da 50 kental 
250 ha. ıslah edilmiş arazi ha. da 1/2 kental he-
sahile (dikim yapılan banketierin işgal ettiği 
yer hesaba katılmamak suretile) 125 kental 

d) Banketler üzerinde meyve ağaçları 
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6.000 ağaç nazari olarak üç kısımda değerlendirildiğinde : 

Zeytin 2.000 0.12 kental 240 kental 
İncir 2.000 0.15 kental 300 kental 
Badem 2.000 0.04 kental 80 kental 

e) M er' a ıslahı 

Yapılmamıştır. 

Zararlı suların tahribatı ile mücadele etmek için ne zaman kendileri
ne yeni bir metod teklif edilse buna mukavemet eden halka karşı 1950 
denberi ihtiyatla yapılmakta olan etüd ve propaganda çalışmaları da artık 
sona ermiştir. Perregaux şehrini bir an evvel korumak için kafi derecede 
inkişaf etmiş bulunan çalışmaları yıllık programa göre idare etmek netice
yi almak için kafidir. 

Şüphesiz idarenin takip ettiği gaye dışında mukayese yolu ile yerli 
arazi sahiplerine de kendi menfaatlarını göstermek ve izah etmeğe devam 
etmek lazımdır. Fakat bu gayenin açık bir şekilde tesbiti ve idarenin çalış
malarının bir mevzuata müst-enit olması lazımdır. Böylece çalışma sahala
rına ileride devlet tarafından el konması korkusu da ortadan kalkmış ola
caktır. 

Bu duruma göre Perregaux Toprak Muhafaza ve Islahı çalışmalarını 

Cezayir Toprak ıslahına ait olan 2 Şubat 1952 tarihli kanunun tatbikatın

dan ve 14 haziran 1949 kararnamesine göre amme menfaatından olduğu

nun ilan edilmesi lüzumlu görülmüştür. 

Örnek 3 

ORMAN 

TOPRAK MUHAFAZA VE ISLAm 

Vilayeti ............................................... . 

Mm takası 

Vilayet servisi 
Fiş No. 

Merkez servisi 

Tarih ....................................................... .. 

HAVZA DIŞI TOPRAK MUHAFAZA 

VE ISLAm ÇALIŞMALARI 

Mıntakası ............................................ . 

Arazi sahibi · .................. · ............ · ........ · 

Adresi ················································ 
idareci çiftçi, ortak çı ......................... .. 
Adres .................................................. . 



TANITMA ZABIT VARAKASI 

Mülkün adı: 

Parselin adı 

Köy, nahiye 

Yol durumu 

Muhtevası 

Sahanın hangi haritada görülebileceği : 

PARSELiN TAVSİFİ 

Topoğrafik durum, rakım, ekspozisyon : 

Toprak ve alt toprak : 

Avarız ve meyil: 

İklim (hakim rüzgarlar, yıllık yağış, suhunet, don tehlikeleri) : 

Mevcut nebat örtüsü, kültür tarzı : 

Erozyonların nevi : 
Kaymalar: 

İŞ PROJESİ (Arazi sahibi ile anlaşmalı) 

ÇALIŞMALARıN MEVZUU : 

I. TOPRAK MUHAFAZASI 

(Meyve ziraatı, ziraat, ağaçlandırma, mer.a ıslahı v.s.J 

ile iştirak halinde toprak muhafazası. 

Al ALıNACAK MUHAFAZA TEDBİRLERİ 
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1. Muhafaza çukurları (yağmur sularını toplamağa mahsus yüksek çukur

lar «ha. başına:l>, çukur adedi, meyil, arzani profil, um um uzunluk). 

2. Banketler (Aralık ve yükseklik farkları, ufki meyli, arzani profil, şebe· 

kenin umum uzunluğu) 

B/KULLANILACAK VASITALAR 

1) a. Tabii vasıtalar (el emeği, çift, adi traktörler, Angi-dozerli traktörler, rooter

ler, motor, grayderler v.s.). 

b. Toprağın önceden hazırlanması, muhtemel devam müddeti ve çalışmaların 

devamı. 

N o t : Parselin bir krokisi eklenecek, kroki üzerine yapılacak çalışmaların basit ve 
görülebilecek şekilde işaretleri konacaktır. 
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· · · · · ·· · · · ··· · · Saat/Traktör 

TAHMİNİ 
MASRAFLAR 

2l İş kategorileri itibari ile · · · · · · · · · ···· · · Iş günü · · · · · ··· · · · · · · · ·· · ·· · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · ·· ···· · · · 
tahmini masraflar · · · · · · · .. · .. · .. Çift günü . . . . . . . . . . . . . . . . · .. · .. · .. · .. · ..... · · ·· ..... 

B MASRAFLARI · · · ·. ·· .. · · · · ..... 

C/DERE YATAGI ISLAHI 
(baraj veya eşikler, örme 
çitler, gabiyon inşaatı, tav· 
sif ve miktar, maliyet) 

C MASRAFLAR! 

(B + C) MASRAFLARI · .. ·..... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

IL DİKİMLER (her durum için nevi, varyete, miktar, belli 
edilecek). 

DI Meyvelikler ......................................... . 

El Ağaçlandırma · · · ... · .. · .. ·. · · .. · · · · · · · .. · ·. · · · · ·. · · · 
F/Toprak tespiti ...................................... . 

Ağaçların 

değeri 

Dikim 
masraf

ları 

Yekün ····················· 
MASRAFLAR Il ····················· -·-----

MASRAF YEKUNU I + Il · · · · ·· · · · · · ··· ····· ·· 

Birinci sene masrafları (196 ) ..................... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · 
Muhtemel müteakip seneler · ..... · .. · · · · · ·· · · · ·· · ·· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

ÇALIŞMALARDAN BEKLENEN 

MUKAYESELi AVANTAJLAR VE TAVSİFLER 

1) Arazi sahibinin hususi menfaatleri bakımından (rakamlara müstenit hasılat artımı 
tahmini). 

2) Amme menfaatı bakımından (umuma mahsus tesislerin korunması, su rejiminin 
ıslahı). 

MINTAKA ŞEFİNİN MÜŞAHEDELERİ VE NİHAİ KANAATLARI 

Teklif olunan yardım miktarı · ................ . 

Yer ............... ·. · /Tarih · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Mıntaka. Şefi 
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ÇALIŞMA MÜSAADESİ VE YARDIM MİKTARI 

······ ··························DRS servis şefinin kanaat ve müşhedeleri. 

........................... ; ................. . 

Bay · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ······.'ın kararı 

Çalışmaların İcrasına müsaade edilmiştir. Yardım miktarı ........................................ .. 

lira olarak tesbit edilmiştir. 

ÇALIŞMALARıN İCRASI ÜZERİNE BİLGİLER 

Umumi Bilgiler ı Maliyet Fiatları 
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NETiCELER 

Başarı yüzdeleri, sathi akım müşahedeleri, erozyonlar, mahsul randımanı, feyazanlar 
ve tesirleri, sınai tesislerin korunması v.s. 

Kontrol 
Yapılan ınüşahedeler ve 

tarihleri 

Örnek 4 

CEZAYiR UMUM VALİLİGİ 
ORMAN 

TOPRAK MUHAFAZA VE ISLAHI SERVİSİ 

arazi sahibine yapılan ihtarlar 

TOPRAK MUHAFAZA VE ISLAHI ÇALIŞMALARI İÇİN 

ARAZİ SAHİPLERiNE YARDilVI KONTRATı 

Vilayeti: 

Kazası : 

Fiş No: 

Tarih 

Referans 

Vilayet servisi 

Merkez servisi 

Özel arazi sahibinin adı ve adresi : 

Korunacak arazinin tavsifi : 

İşlenecek saha : 

ı 

TANITMA ZABIT V ARAKASI HÜLASASI VE PROJE ÇALIŞMALARININ 
İZAID VE LÜZUMLU MALZEMELER 

A - Toprak hazırlama çalışınaları (teknik izahat ve kıymeti) 

B - Malzemeler (detay - kıyınetl 

C - Dere ıslahı ve ağaçlandırma çalışınaları (detay- kıyınet 

Projenin umumi gider tahmini : 

Çalışınaların icrasına izin veren kararın özeti : 

Verilen yardım miktarı : 
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II 

MASRAF VE İŞ TAKSiMi 

Muhafaza tesisleri Toprak Muhafaza ve Islahı Servisinin bedelsiz teknik yardımı 
ile yapılacaktır. 

Birinci sayfada gösterilen umum masrafın % ... si yardım şeklinde olacaktır. 

Çalışmalara ait tahminierin analizi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

İnşaatın malzemenin 
Masrafların taksimi 

veya 
Fiat 

cinsi 
Cezayir Hükümeti Bay ........... 

i 

1 

ı 

Toplam 

Yardım yüzdesine göre 
teorik taksim 

ı 
.......... . ............. 

Geriye kalan 
.. 

Al (1). Bay ........................... 'ye yapılacak olan ..................... ayni yardım aşağıda-
ki şekilde verilecektir. 

Umum masrafın % 80 i ..................... lira inşaat ve dikimierin tamamlandı-
ğını bildiren geçici zabıt varakasının kabulünden sonra. 

Geriye kalan % 20 ........................ lira çalışmaların kat'i kabul zabıt varaka-
sının kontrolünden sonra. 

Bl (1). Devlete olan .................. TL. borcun iadesi Merkez Toprak .Muhafaza ve Is· 
lahı Servisi Şefinin kararı ile aşağıdaki şekilde olacaktır. 
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Bu miktarın % 40 ı · · · · .. · · · ·. · · ... · · · ·. lira çalışmalara başlanmadan evvel, 

Geriye kalan % 60 ı ·· · · · · · · ·· ···. ·· ·· ·. · lira 2 Mayıs 1952 kararnamesinin 6. mad
desinin b paragrafında gösterilen şartlar dahilinde. 

NOT 1 - Temin edilen fidanların mukaveleliye tesliminden sonra bilahare bu fi. 
danların kalite ve tutmaları hakkında itiraz kabul edilmez. 

Fidanlar ancak toprak muhafaza ve ıslahı servisinin imkanları dahi
linde temin edilir. Bu servisce temin edilemeyen fidanları arazi sahipleri 
özel fidanlıklardan satın alınağa mecburdurlar. 

NOT 2 - İşi yapan kim olursa olsun daima ınuvakkat kabul zabıt varakası ve bir de 
kat'i kabul zabıt varakası yapılır. 

Geçici kabul zabıt varakasının tanziıni esnasında daima yapılacak iş

lerin bir mali blançosu yapılır. Bu blanço her iki tarafın yükleneceği mik
tarları gösterınesi bakımından yapılır. 

NOT 3 - Eğer çalışınalar mukavelenin imzası tarihinden itibaren ·········· ········ müd
det zarfında başlamazsa bu mukavele sadece hüküınsüz addedilecektir. 

Mıntaka şefince teklif olunmuş ve 
imza edilmiştir. 

III 

MÜSAADE KARARI 

Uygun görülmüş ve Merkez Servis Şefliğine sunulmuştur. 

Top. Muh. ve Islahı Servisi Şefi 

Yer ··············· Tarih ············ 

şartsız 

............... Top. Mu h. ve Islahı Servisi Şefinin kararı --- olarak tastik olunmuştur. 
şartlı 

Bu anlaşma tarihinden itibaren Bay ··· ··························· ve ······························ 
Mıntaka Şefini aşağıdaki şartları yerine getirmeğe mecbur kılar. 

Yer ............... Tarih ············ 

Top. Muh. ve Islahı Servisi Şefi 
Görülmüş ve tatbiki için Mıntaka Şefliğine sunulmuştur. 

IV 

TAAHHÜTNAME 

Yer ............... Tarih ············ 
Top. Muh. ve Islahı Servisi Şefi 

Aşağıda imzası bulunan ben ···························································· Arazi sahibi 

Adreste ikamet etmekte olup arazimin devlet 

yardımı ile korunmasını rica ederim. 
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········ ·········· Tarih ve ·················· No. lu çalışma proJesının teknik ve mali ahka· 
mını takabbül ettiğimi ve 2 Mayıs 1952 tarihli kararnamenin umumi hükümlerine; 
hususiyle 10. maddesi hükmüne riayet etmeği, beyan ederim . 

.................. ; ................. . 

Arazi sahibi 
Okumuş ve tasdik etmiştir 

Aşağıda imzası bulunan ·· .... · .. · ..... ·. ·.... ... . . . . . Toprak Muhafaza ve Islah ı Servisi 
şefi · · ··· ·· · · · · · · · · · · ·· ··· · ·· · · · · · Top. Mu h. ve Islah ı Servisi adına dosyadaki şartlar ve mev
zuata uygun olarak yapılacak işleri yapınağı veya yaptırmağı ve lüzumlu malzemeyi 
tedarik etmeyi beyan ederim. 

DRS lVIINT AKA Şefi 

Okumuş ve tasdik etmiştir 

V 

AC~AÇLARIN VEYA FİDANLARIN KABULÜ 

Ben ... ··· ... ·. · · · · · .. · ........... · .. · .. ·. · · .. · .. ·. · · · · · · · · .. ·.. arazinin sahibi, aşağıdaki liste muh-

teviyatı ağaçları ............ · ..... · .. · .. ·. · · · · ... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · · · · ·. · dan aldığımı tasdik ederim . 

.................. ; ................. . 
İmza 

VI 

ÇALIŞMALARıN MUVAKKAT KABUL ZABIT VARAKASI 

Aşağıda imzası bulunan ............ · ....................... ·. · ·. · ·. ·· · · · ··· · · · · · · · · Toprak muhafa-

~a ve ıslahı mıntaka şefi .............................. · ........ · · · ·. · · · · · · · · · ·· · · Bu kontrol yeri olan 
............................................. parseli gezdiğini ve kontrol mucibince yapılması iktiza 

eden işlerin muntazaman ve projede belirtilen telmik esaslara uygun olarak yapılmış 

olduğunu tastik ve teyit eder. 

MUHTELİF MÜŞAHEDELER - MALİ BLANÇO 

Mıntaka Şefi 

(Okunmuş ve tastik edilmiştir). 

tarihinde tanzim ve imza 

edilmiştir. 

VII 

KAT'İ KABUL ZABTI VARAKASI 

Aşağıda imzası bulunan ......... ·· ........... · ··.. Top. Mu h. ve Islahı Mıntaka Şefi 
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· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · .. · · · Bu kontratta belli edilen ............ ·.............. parseli tamamen 
gezdiğini · · · · ·. · ...... ··· · .... ···· ... . ...... ...... ...... ...... .. . . . . . muvakkat kabulünde olduğu gibi 
aşağıdaki hususları tesbit ettiğini tastik eder. 

MUHTELİF MÜŞAHEDELER 

Netice itibariyle Mıntaka Şefi aşağıdaki hususların uygun olacağı kanaatinde olup: 
- (1) Bay ············· ....................... e bir yıllık daha mühlet verildiği taktirde 

yukardaki hususatı yerine getirecek ve yeniden imza edecektir. 

Yukarıdaki konturatta bay ..................... e verilecek olan yardımın kalan 
kısmının kendisine ödenmesi, 

Bay . ... . ... .. . . . . . . .... ..... ... .. Konturatta açık beyanı ile teahhüt ettiği bütün 
mükellefiyetieri yerine getirmiştir. 

Arazi sahibi · 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tarihinde tanzim edilmiştir 

Mıntaka Şefi 

Görülmüştür 

yer tarih 

........................... ; .......................... . 

DRS Servis Şefi 


