
 

6. SINIF 

FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 

8. ÜNĐTE: YER KABUĞU 
NELERDEN OLUŞUR? 

 

KONU: TOPRAK VE TOPRAK EROZYONU 

 

ÇALIŞMA YAPRAĞI 

‘KONU ANLATIMI’ 

 

DERS: ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ 

MATERYALLERĐ GELĐŞTĐRME 

 

PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL 

 

GÜLDEN KAYA 

20338556 

ANKARA 



TOPRAK ve TOPRAK EROZYONU 

TOPRAK ve TOPRAK OLUŞUMU: 

Toprak, bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana 
deposudur.  

Toprak; kayaların ve organik maddelerin çeşitli 
derecedeki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, 
içinde geniş bir canlılar topluluğu barındıran, bitkilere 
durak yeri ve besin kaynağı olan ve katı yer 
kabuğunun, uzun zaman içerisinde belirli özellikler 
kazanan en üst kısmını saran doğal, dinamik bir 
yapıdır. 

Toprak, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer ile 
temas halinde bulunan yeryüzüne çıkmış, 
kayalar, mineraller ve organik maddelerden 
ibaret toprak ana materyalinin fiziksel 
parçalanma ve kimyasal ayrışması sonucunda 
oluşmaktadır. Bu oluşumda az çok birbirini 
izleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar 
büyük rol oynarlar.  

 

Fiziksel parçalanma olaylarının başında; 

♦ sıcaklık değişmeleri,  
♦ ıslanma,  
♦ kuruma,  
♦ donma-çözülme,  
♦ bitki köklerinin ve diğer canlıların mekanik etkileri  
♦ materyal üzerindeki basıncın azalması,  
♦ tuz bırakması ve tuzların hidrasyon, akarsu, buzul ve rüzgarların etkileri sayılabilir.  

Toprak oluşumuna hizmet eden kimyasal olayları da: 

♦ oksidasyon-redüksiyon,  
♦ hidroliz,  
♦ hidrasyon-dehidrasyon,  
♦ kompleksleşme,  
♦ karbonatlaşma 
♦ çözünme şeklinde sıralamak mümkündür.  

Biyolojik olaylar ise etkinliklerini parçalanma ve ayrışmaya katkıda bulunmak suretiyle 
gösterirler.  



Fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışma, belli koşullara sahip doğal bir çevrede (belli iklim 
ve bitki örtüsü) uzunca bir zaman süresi içerisinde, belli topografyaya sahip olan bir ana 
materyal üzerinde gerçekleşir. 

TOPRAĞIN KATMANLARI 
 
“Bir tarla toprağı derinlemesine kazıldığı zaman toprağın görüntüsü ortaya çıkar. Toprak 
görüntüsü toprağın dikine kesitinin yandan görünüşü demektir. Toprak görüntüsünü 
şehirlerarası yolların çıplak yamaçlarında görebiliriz. 
 

 
 
A Katmanı 
Toprağın en üst kısmındaki A katmanı toprağın yoğun olarak işlendiği kısmıdır. Humusu 
çok olduğu için rengi koyudur (Kahverengiden siyaha kadar). Bu katmanın üst kısmı taze 
organik maddece çok zengindir. A katmanı içerisinde bolca bitki kökü ve çeşitli 
organizmalar bulunur. Toprağın en aktif olan kısmı A katmanıdır. 
 
B Katmanı 
A katmanının altında yer almaktadır. B katmanı A katmanından daha açık renktedir. Çünkü 
içinde fazla humus yoktur. Fazla bitki kökü ve canlı bulunmaz. A horizonunun erozyonla 
kaybedilmesi nedeniyle ortaya çıkan bu tabakada tarım yapılırsa fazla ürün elde edilemez. Bu 
iki katman; fiziksel parçalanma, kimyasal ve biyolojik ayrışmalar sonucunda binlerce 
yılda ancak oluşmuş esas toprağı meydana getirirler. 
 
C Katmanı 
B katmanının altında yer almaktadır. C katmanı henüz ayrışmaya yeni başlamış olan ana 
materyaldir. Ana materyal toprağın oluştuğu ana maddedir. C katmanında hiç organik 
madde ya da mikroorganizma yoktur. Bitki kökü ve artıkları bulunmaz. Bu tabaka zamanla 
ayrışarak B katmanına dönüşür. 
 
D Katmanı 
Bazı topraklarda C katmanı altında D katmanı bulunabilmektedir. D Katmanı toprağın 
oluştuğu ana kayadır. Ana kaya tamamen katı ve henüz hiç ayrışmamıştır. Ana kaya 



zamanla parçalanıp, ayrışarak bazı değişikliklere uğrar ve önce C katmanını oluşturur. 
Ardından, süren değişikliklerle B katmanına ve en sonra da tarımsal toprak olan A 
katmanına dönüşür. Ancak bu değişiklikler çok uzun yıllarda gerçekleşmektedir. 
 
TOPRAK ÇEŞĐTLERĐ 

 
a)Kumlu topraklar: % 80 kum ihtiva ederler. KUM: 
Kaya ve kayaçların doğal etkenle parçalanmasıyla oluşan 
maddeye kum adı verilir. Çapı 0.06 ile 2 mm arasındadır. 
Çöllerde rastlanır. Kumsallarda da bulmak mümkündür. 
Đşlenmeleri kolaydır. Su tutmadıklarından bol sulama 
gerektirirler buda topraktaki besinin yıkanıp gitmesine 
neden olur. Besince fakir ve genelliklede asit topraklarıdır. 
Pamuk, karpuz gibi bazı bitkiler kumlu toprakları sever. 
 

 

b)Humuslu topraklar; “Humus toprak içindeki organik 
maddedir. Toprağa kahverengi ya da siyah rengi verir. 
Humusun bitkilerce kullanılabilir hale gelmesi için 
toprakta bir miktar kalker bulunması zorunludur. Kalker 
humustaki karbonun, karbonik asit haline geçmesini 
kolaylaştırdığı gibi, humustaki azotun da amonyak haline 
geçmesini sağlayarak, bitkilerin kullanabileceği nitrik 
asidi oluşturur. Kalker, toprağa alkali ya da başka bir 
deyişle Kalevi bir karakter verir. Toprakta kalker yoksa o 
toprak asit karakterlidir. Toprağın asit ya da alkali 
karakterli olmaları durumuna TOPRAK REAKSĐYONU 
ismi verilir. PH ile ifade edilir. Humus ülkemizde en çok 
Marmara Bölgesi’nde bulunur. Humuslu toprakta her bitki 
yetişir ama en çok asitle beslenen bitkiler vardır. 
Katırtırnağı, nemçe, saparnası ve süsen bulunur. 

 

c)Killi topraklar; Đçeriğinin yarıdan fazlasını kil 
oluşturur. KĐL: Kil doğada bol bulunan 
minerallerdendir. Fakat saf olarak bulması çok zordur. 
Kil sarımtrak, kırmızımtrak ve esmer gibi renklerde 
bulunur. Kilin yapısı nedeniyle su çekme özelliği vardır. 
Kilin üç özelliği vardır. Bunlar: Rötre, plastisite ve 
kohezyondur. 

♦ Plastisite: Ezilmiş kile uygun miktarda su 
karıştırıldığı zaman işlenebilme ve 
şekillendirilebilme özelliği kolaylaşır. 

♦ Kohezyon: Bu özellik kil kuruduğu zaman şeklini 
korumasını sağlar. 



♦ Rötre: Kilin kururken hacminin küçülmesine rötre denir. 
♦ Kil bu özelliklerden dolayı seramik ve çinicilikte kullanılır. Killi toprak, kilin hakim 

olduğu toprak çeşididir. Killi toprak bataklıklarda ve sazlıklarda bulunur. Killi toprak suyu 
emdiğinden dolayı bataklıklar ve sazlıklar çamurdur. Killi toprakta suda yetişen bitkilerin 
küçük bir kısmı yetişir. Genellikle atkuyruğu ve katırtırnağı bulunur. Killi toprak yumuşak 
olduğundan dolayı yerleşim bölgesi olarak tercih edilmez. Killi toprak verimsiz 
olduğundan çevredeki insanların geçim kaynakları farklıdır. 

d)Kireçli topraklar; Kil, kum, humus ve kireç ihtiva ederler. 
KĐREÇ: Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın 
maddesini oluşturan kalsiyum oksittir. Kalkerli kayaçların 
ufalanmasıyla oluşmuş açık renkli, biraz esmerce, gevşek 
yapıda topraklardır. Çok su emer, çabuk ısınırlar, organik 
maddeleri çabuk parçalarlar. En çok Karadeniz bölgesinde 
bulunur. Yapısında kireç bulunduğundan bitkilerin kök 
salmasını engeller. Bu nedenle üzerinde yetişen üzerinde 
bitkilerin sayısı pek fazla değildir. Kalın bir kaymak tabakası 
bağlarlar. Suyu geçirmezler. Zor işlenen bir toprak çeşididir.  

 
 
 

 
 
 
TOPRAK EROZYONU VE KORUNMA YOLU: 

 
EROZYON: Sadece 
toprağın üst kısmının 
diş kuvvetlerle 
aşındırılıp, taşınması 
olayıdır. Erozyonun en 
önemli nedeni, doğal 
bitki örtüsünün 
ortadan 
kaldırılmasıdır. 
 
Ülkemizde her yıl 500 
milyon ton toprak 
aşındırılmaktadır. 
Avrupa’da bu 320 
milyon tondur.  
            
 
 

 
 
 
 
 



Erozyonu Artıran Sebepler: 
 
1-Arazinin çok engebeli ve eğimli olması. 
2-Araziyi yanlış kullanma 
      -Toprağı eğimli aynı yönde sürme 
      -Ormanlarda tarla açma 
3-Doğal bitki örtüsünün yok edilmesi 
      -Yangınlar 
      -Aşırı otlatılma 
      -Tarla açma 
4-Đklimin etkisi – sağanak yağışlar 
5-Ana kayanın etkisi- dirençsiz tabakalar. 

 
 
Erozyon Sonuçları:  
 
1-Doğal dengenin bozulmasına  
2-Arazinin verim değerinin düşmesine 
3-Barajların dolmasına  
4-Tarım alanlarının kum ve çakıllarla 
kaplanmasına 
 
 
 
 
 
 
Erozyondan korunma yolları: 
 
1-Ülkemizdeki araziler yetenek sınıflarına göre 
kullanılmalıdır. 
2-Çiftçiler eğitilmelidir. 
3-Erken otlatılma önlenmelidir. 
4-Ağaçlandırma yapılmalıdır. 
5-Keçilerin otlatılması önlenmelidir. 
6-Dağınık alanlarda değişik yerleşmeyle birlikte ortaya 
çıkan tarla olayları engellenip, toplu köyler kurulmalıdır. 
7-TEMA vakfının çalışmaları desteklenmelidir. 
8-Doğayı ve doğal kaynakların koruma konusu devlet 
politikası olmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


