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Teraslama
•Teraslar, eğimli arazilerde, yamacın eș yükselti eğrileri boyunca kazılması ve çıkan toprağın
alt kısma yığılmasıyla olușturulan yapılardır. Teraslama ile eğim dikliği azaltılır, yamaç hafif
eğimli alçak basamaklara ayrılır.¹
•Teraslama toprak ve su varlıklarını koruma ve nüfus yoğunluğunun fazla, tarım alanının ise
az olduğu alanlarda tarım alanı elde etme amacıyla kullanılan en eski yöntemlerden biridir.²
•Teraslama çalıșmaları arazi eğiminin yüksek olduğu alanlarda yapılır. Genel olarak arazi
eğiminin %5’in üzerinde olması durumunda erozyon rizikosunun bașladığı kabul edilir. %5-%12
eğim durumunda arazi teraslama yöntemine gerek duymadan, eğime dik sürüm ile erozyondan korunmak mümkündür. Teraslama için gerekli eğim aralığı %15-%60 arasında geniș bir
aralıkta hayata geçirilebilir.³
•Yerel koșullar, terasların boyutlarını, șeklini ve etkinliğini belirler. Bir teras sisteminin verimliliği, uygun arazi hazırlığı (kontur sürme ve ekim), ekinlerin uygun șekilde yetiștirilmesi (șerit
dikim vs.) ve kalıcı bir toprak örtüsünün muhafaza edilmesi gibi ek koruma uygulamalarının
uygulanmasıyla artar.⁴
•Bölgenin bitki yetișme ortamı koșullarına bağlı olarak teraslar amaçlarına ve yapılıș șekillerine göre değișik isimler alır. Yağıșlı bölgelerde, yağıșlarla olușan yüzeysel su akıșının zararlarını azaltmak amacıyla olușturulan teraslara “eğimli teras” adı verilir. Kurak ve sıcak yetișme
ortamındaki koșulların olduğu bölgelerde uygulanan yüzeysel akıșı önleme ve toprak koruma
etkileri yanında, suyu tutma ve toprağı sızdırmayı amaçlayan teras șekline ise “eğimsiz teras”
adı verilir.⁵
•Teraslar kendine özgü bu yapıları sayesinde suyun yüzeyde hızlı akıșını önler ve toprağa
sızmasını kolaylaștırır fakat bakımı ihmal edilirse, toprak bozulmasını tetikleyebilir.⁶
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