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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 622B00209 

ALAN Tarım Teknolojileri 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Toprak bilgisi 

MODÜLÜN TANIMI 
Tekniğine uygun toprak yapısını inceleme ile ilgili bilgi 

ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Toprak yapısını incelemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine 

uygun olarak toprağı oluĢturan ana maddeleri ve toprak 

özelliklerini tanıyabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Yapı ve özelliklerine göre toprağı oluĢturan ana 

materyalleri tanıyabileceksiniz.  

2. Toprakların özelliklerini yapılarıyla 

tanıyabileceksiniz. 

3. Toprak analizi için toprak numunesi alabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık ortam 

Donanım: Toprak, kum, kil, çakıl, toprak canlıları, 

pHmetre, ECmetre, tansiyometre, toprak burgusu, metre, 

bel, kürek, kova, torba, etiket 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

 

Toprak, karada yaĢayan tüm canlıların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karĢılayan 

canlı bir maddedir. Toprağı sadece barınma ve beslenme alanı olarak düĢünmemek 

gereklidir. Dünyada yaĢayan insanlar için toprak aynı zamanda kutsal bir varlık olarak 

görülmüĢ ve yapılan savaĢlar sonucunda insanlar toprakları için hayatlarını feda etmiĢlerdir. 

Toprak oluĢumu çok uzun yıllar süren bir süreçtir. Bu süreç pek çok olayın etkisinde 

gerçekleĢir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak meydana gelen olaylar toprağı oluĢturur. 

ĠĢte bu sebeple yaĢadığımız toprağı tanımak ve korumak gerekir. 
 

Toprağı korumak için özelliklerini bilmek gereklidir. YetiĢtireceğimiz bitkilerin 

ihtiyacı olan bitki besin maddeleri nasıl bir toprakta bulunur sorusunun cevabını bilmeden 

yapılacak tarımsal faaliyetler bazen kâr yerine zarar getirebilir. 
 

Bu modülde toprağın oluĢum süreçleri, yapısında bulunan maddeler, toprağın fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özelliklerini öğreneceksiniz. Ayrıca toprağın içerdiği besin elementleri 

ve toprağın kimyasal yapısının bilinmesini sağlayan toprak numunesinin nasıl alınacağını 

öğrenecek ve öğrendiklerinizi uygulayabileceksiniz.    
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak yapı ve 

özelliklerine göre toprağı oluĢturan ana materyalleri tanıyabileceksiniz. 

 

 
 

 

 

 Çevrenizdeki toprakları inceleyiniz. 

 Toprakları renklerine göre inceleyiniz. 

 Toprak tiplerini araĢtırınız. 

 Toprak canlılarını gözlemleyiniz. 

 Elde ettiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

1. TOPRAK VE TOPRAĞI OLUġTURAN 

ANA MADDELER 
 

1.1. Toprağın Önemi, Tanımı ve OluĢumu 
 

Toprak dünya üzerindeki bütün canlıların ihtiyaçlarını karĢılama ve yaĢamlarını 

sürdürebilmeleri için önemli bir maddedir. Dünyanın oluĢumundan itibaren tüm canlılar 

toprağa bağlı kalarak yaĢamlarını sürdürmüĢlerdir. Ġnsanlar tarafından gıda maddesi olarak 

kullanılan tahıllar, sebzeler ve meyveler toprakta yetiĢtirilmektedir.  

 

Dolaylı olarak hayvansal gıdaların elde edilmesi için de toprağa ihtiyaç vardır. 

Günümüzde toprağın tarımsal, ekonomik, endüstriyel ve uluslararası iliĢkilerdeki önemi daha 

artmaktadır. Sanayide kullanılan ve baĢta petrol olmak üzere enerji kaynaklarının büyük 

çoğunluğu toprak altındadır. Ġnsanlık tarihinde toprağın asıl önemi tarımsal üretim üzerine 

olmuĢtur. Yapılan arkeolojik çalıĢmalarda tarımsal üretimin yaklaĢık olarak milattan önce en 

az 8000 yıllarında baĢladığı görülmüĢtür. Bu ilk tarımsal faaliyetlerde toprağa herhangi bir 

ıslah iĢlemi ve besin maddesi takviyesi yapılmamıĢtır. Fakat hızla artan dünya nüfusu 

beslenmeyi daha zor hâle getirmektedir. Bu sebeple toprak daha fazla önem kazanmıĢtır. 

 

Toprak, yeryüzündeki kayaların ve organik maddelerin parçalanması ile oluĢan, 

içerisinde geniĢ bir canlı grubunu barındıran, belirli oranlarda su ve hava kapasitesine sahip 

olan, aynı zamanda bitkilere durak ve besin kaynağı olan doğal bir madde olarak 

tanımlanmaktadır. 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Toprak, kayalar ve taĢların fiziksel ve kimyasal bazı olaylar sonucu çözülmesi ile 

oluĢur. Kayalar ve taĢlar, bu olayların etkisiyle zamanla değiĢikliğe uğrayarak paslanmıĢ, 

çürümüĢ gibi bir görünüm alır. Zaman geçtikçe mineral maddeler arasındaki bağ gevĢer, 

parçalara ayrılır, ufalanır ve sonunda toprak meydana gelir. Çözülmeye uğrayan kayalar 

zamanla ayrıĢmıĢ mineraller, organik maddeler ve mikroorganizmalardan oluĢan bir örtüyle 

kaplanır. Bu örtüye toprak denir. Toprak tabakası, yerkabuğu üzerinde yer alır. Toprak 

kalınlığı Ģartlara bağlı olarak birkaç cm ile 2–3 m arasında değiĢiklik gösterebilir. Olgun 

toprak tabakasında ana kaya, ayrıĢmıĢ kaya, ham toprak ve olgun toprak katları 

bulunmaktadır. Toprağın bu katlarına horizon denir. 

 

Resim 1.1: Toprağı oluĢturan taĢlar 

1.2. Toprağı OluĢturan Ana Maddeler 
 

Toprak katı, sıvı ve gaz hâlindeki maddelerden oluĢan bir yapıya sahiptir. Genel 

olarak toprağın yaklaĢık olarak % 50’si boĢluklardan, kalan % 50’si de katı maddelerden 

oluĢmuĢtur. BoĢluk kısım su ve gazdan ibarettir. Katı kısmının % 45’lik bölümü inorganik 

maddeler, yüzde % 5’i ise organik maddelerden oluĢmaktadır.  
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Resim 1.2: Toprağın içeriği 

1.2.1. Toprağın Ġnorganik Ana Maddeleri 
 

Topraktaki inorganik maddeleri büyüklük ve yapı bakımından birbirinden farklı kaya 

parçaları ve minerallerden meydana gelmiĢtir. Kayalar bir veya birden fazla sayıda 

mineralden meydana gelen yapılardır. Mineral maddeler doğal hâlde bulunan ve düzenli 

atomik yapıya sahip inorganik maddelerdir. Toprağın baĢlıca inorganik maddeleri kum, kil 

ve kalkerdir. Kum silisli kayaların parçalanmasıyla, kil püskürük ve metamorfik kayaların 

parçalanmasıyla ve kalker ise kalkerli kayaların ufalanıp parçalanması ile meydana gelmiĢtir.  
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Resim 1.3: Kayalar toprağın inorganik ana maddeleridir 

Kum toprakta diğer küçük elementlerin arasına girerek geçirgenliği artırır. Kalker yapı 

olarak iri taneli olabildiği gibi, çok ince taneli de olabilir. Suda kolay eridiğinden toprakta 

kalker tuzu olarak bulunur. Eriyik hâlindeki kalker toprağın pH dengesini sağlar. Kil ise 

içerdiği moleküllere göre farklı yapılardadır. Örnek olarak bazı kil çeĢitleri yaklaĢık % 50 

oranında gözeneğe sahiptir. Bu nedenle yaklaĢık yarı oranda da su tutar. Bazı kil çeĢitleri ise 

su geçirmemektedir. 
 

1.2.2. Toprağın Organik Maddeleri 
 

Bitkisel ve hayvansal atıklar toprağın organik maddesinin ana kaynağını oluĢturur. 

Organik maddeler toprağın fiziksel, biyolojik ve kimyasal özellikleri üzerinde büyük etkiye 

sahiptir. Toprağın su tutma kapasitesi, havalanması, iyi bir strüktüre (yapıya) sahip olması 

gibi pek çok açıdan organik maddelerin etkisi büyüktür. Organik maddeler toprak renginin 

oluĢumu üzerinde de etkilidir. Koyu renkli topraklar organik maddece zengin verimli 

topraklardır.  

  

Resim 1.4: Topraktaki organik maddeler 

Toprak organik maddelerinin baĢında humus gelmektedir. Humus homojen olmayan 

bir maddedir. Belirli bir kimyasal yapıya da sahip değildir. Humus, koyu renkli, bitkisel ve 
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hayvansal artıklar ile topraktaki mikroorganizmaların faaliyetleri sonucu meydana gelmiĢ 

organik bir yapıya sahiptir. 

 

Resim 1.5: Humuslu toprak 

1.2.3. Toprak Suyu 
 

Toprak bünyesinde bulunan önemli maddelerden bir tanesi de sudur. Su, toprağın sıvı 

hâldeki maddesidir. Topraktaki su sayesinde bitkiler canlılıklarını devam ettirebilir. Ayrıca 

fiziksel ve kimyasal olaylar içinde su vazgeçilemez bir maddedir. YağıĢlar ve sulama sonucu 

boĢluklardan toprağın alt kısımlarına doğru inen su burada farklı yönlerde hareketine devam 

eder. Toprak içerisinde aĢağı, yukarı ve yanlara doğru bir harekete sahiptir. 

 

Resim 1.6: Toprakta suyun hareketi 

Toprak içine giremeyen su ise toprak yüzeyinden akıp gider ve hatta yanında toprağın 

taĢınmasına neden olur. Suyun toprakta eksikliği ve fazlalığı bitki geliĢimini sınırlamaktadır. 

Böylece aĢırı veya eksik suya sahip topraklarda tarım yapmak neredeyse imkânsız hâle 

gelmektedir. 
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1.2.4. Toprak Canlıları 
 

Toprak oluĢumu için önemli etkenlerden bir tanesi de toprakta yaĢayan canlı 

organizmalardır. Toprakta bulunan canlılar birbirinden farklı özelliklere sahip geniĢ bir 

grubu içermektedir. Toprak, bakteri, mantar ve alg gibi bitkisel canlıların yanında, nematod, 

protozoa, solucan, çeĢitli böcek ve larvalar ile toprak altında yaĢayan bazı kemirgenler gibi 

hayvansal canlıları da barındırmaktadır.  

 

Resim 1.7: Toprak solucanı 

Toprak canlıları miktar itibariyle toprağın pek az bir kısmını oluĢturmakla beraber, 

çeĢitli organik bileĢikler ve salgılar üreterek toprakta sayısız dönüĢüm olayı gerçekleĢtirir. 

Böylece besin elementleri bitkiler için daha elveriĢli forma dönüĢtürülür. Ayrıca bitki için en 

uygun toprak formu sağlanır.  
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Resim 1.8: Toprak canlıların bir kesiti 

1.3. Toprak OluĢum Faktörleri 
 

Ana materyalin ufalanıp ayrıĢması ve belli oranlarda organik madde ile karıĢması 

sonucu meydana gelen toprak birçok faktörün etkisiyle oluĢmaktadır. Genel olarak ana 

materyal, iklim ve organizmalar, toprak oluĢturan faktörler olarak kabul edilir. Toprak, 

zamana bağlı olarak değiĢime uğrar ve belli bir geliĢme döneminden geçer. Bu sırada 

topoğrafya, özellikle erozyon ve su düzenini etkilemek suretiyle toprak oluĢumunda 

belirleyicidir. Toprak oluĢumunda etkili baĢlıca faktörler aĢağıda verilmiĢtir. 
 

1.3.1. Ana Materyal 
 

Toprağın meydana geldiği materyale ana materyal adı verilmektedir. Toprağı meydana 

getiren ana kaya ve ana materyal arasında yakın bir iliĢki vardır. Ana materyal ve ana 

kayanın toprak oluĢum hızı ve diğer faktörlerin toprağın oluĢumu üzerindeki tesislerine etkisi 

oldukça önemlidir. Toprak, iki çeĢit ana materyalden meydana gelmiĢtir. Bunlar inorganik 

(mineral) ve organik ana materyaldir. 
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Resim 1.9: Toprak ana materyali 

Mineral ana materyal sert kaya ve minerallerden meydana gelmiĢtir. Bunlar da kendi 

aralarında yerli ve taĢınmıĢ ana materyal olarak iki gruba ayrılmıĢtır.  

 

Resim 1.10: Sert kayalar 

Yerli ana materyal, sert kayaların yerinde ayrıĢması ile oluĢmuĢtur.  
 

TaĢınmıĢ ana materyal ise oluĢtukları yerden su, rüzgâr, buzullar ve yer çekimi 

etkisiyle taĢınmıĢ ve baĢka yerlerde birikmiĢ olan materyaldir. 
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Resim 1.11: TaĢınmıĢ ana materyal 

Organik ana materyal ise bitki çeĢitliliğinin fazla, fakat su veya düĢük ısı nedeniyle 

ayrıĢmanın yavaĢ olduğu bölgelerde yoğundur. Organik materyalin bir yerde birikmesine; 

yetersiz hava, düĢük sıcaklıklar, az oranda bulunan besin elementleri ve su azlığı neden 

olmaktadır. 

 

Resim 1.12: Topraktaki organik materyal kesidi 
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Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri o toprağı meydana getiren ana 

materyalin fiziksel ve kimyasal özelliğine bağlı olarak değiĢir. Örnek olarak bir toprak 

sadece mineral ana materyalden oluĢmuĢsa o toprağın mineral madde miktarı daha yüksektir. 

Fakat tam tersi olarak bir toprak sadece organik ana materyalden oluĢmuĢsa bu topraklar 

organik maddece zengin topraklardır. Yine bir toprak tortul kayadan oluĢmuĢ ise açık renkli, 

pH değeri nötr ve kalsiyum karbonat yönünden zengin topraklardır. Fakat ana materyali 

kumtaĢı olan bir toprak ise organik maddece zayıf, geçirgenliği fazla ve kum içeriği yüksek 

olan topraklar olarak belirlenmiĢtir.  

 

Resim 1.13: Topraktaki mineral ana materyal 

 

1.3.2. Ġklim 
 

Toprak oluĢumunda önemli faktörlerden biri de iklimdir. Ġklim toprak oluĢum 

faktörlerinin hemen hemen tamamını doğrudan veya dolaylı etkileyen bir faktördür. Bitki 

örtüsü, mikroorganizma faaliyetleri, yağıĢ Ģekilleri, sıcaklık vb. faktörler bölge iklimine 

bağlı olarak değiĢmektedir.  
 

Ġklimin toprak oluĢumuna etkisi özellikle yağıĢ ve sıcaklık açısından önem taĢır. 

Sıcaklık ve yağıĢlar kayaların ve organik materyallerin fiziksel ve kimyasal olarak 

parçalanma ve ayrıĢmasını hızlandırır. Yağan yağıĢın Ģiddeti ve süresi mevcut toprak 

yapısını değiĢtirebilir veya bir bölgeden diğer bir bölgeye taĢıyabilir.  
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Resim 1.14: YağıĢın toprak oluĢumuna etkisi 

Ġklimin bu etkilerine bakılarak sıcak iklime sahip ve yüksek yağıĢ alan bölgelerdeki 

toprakların hızlı bir süreçle oluĢtuğu, daha derin ve daha koyu renkli yapıya sahip olduğu 

söylenebilir. Buna karĢılık soğuk ve düĢük yağıĢ görülen bölgelerde toprak oluĢum süreçleri 

daha yavaĢtır ve topraklar daha az derinliğe sahiptir. 
 

1.3.3. Organizma (Canlılar) 
 

Toprak oluĢumunda organizmalar geniĢ bir alanı kapsamaktadır. Bu grup içerisinde 

mikroorganizmaların, insanların, hayvanların ve bitkilerin toprak oluĢumuna etkileri 

bulunmaktadır. 
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Resim 1.15: Topraktaki canlıların oranı 

Organizmalar bulundukları ortamda meydana getirdikleri fiziksel ve kimyasal olaylar 

sonucunda toprak oluĢumunda rol alır. Örnek olarak bakteri ve mantarlar gibi mikro 

organizmalar ile solucan ve toprak kurtları gibi makro organizmalar, yaptıkları faaliyetler 

sırasında salgıladıkları bazı enzim ve organik asitler sayesinde organik ana materyali 

parçalar. Böylece organik toprak oluĢumu ile inorganik ana materyalde ayrıĢma ve 

parçalanma faaliyetleri ile toprak oluĢumunu hızlandırır. Organizmaların faaliyeti çok 

yüksek ise o ortamda bulunan organik mineral ana materyalden toprak oluĢumu orantılı 

olarak hızlı ve derin olur. 

 

Resim 1.16: Toprakta organizma faaliyeti 
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Özellikle orman ağaçları kökleri aracılığıyla ana kaya içerisindeki çatlaklara girerek 

bir basınç meydana getirir ve kayaların parçalanmasına neden olur. Daha sonra bu 

bitkilerden ana kaya üzerine düĢen yapraklar ve bitkisel artıkların ayrıĢması ile ortaya çıkan 

asitler ana kayayı hidroliz ve çözünme yolu ile ayrıĢtırarak kimyasal ayrıĢmaya yol açar ve 

toprak oluĢumuna neden olur. 
 

1.3.4. Topoğrafya 
 

Topoğrafya, genel anlamda bir bölgedeki yükseklik farkları olarak tanımlanabilir. 

Yani bölgede alanda bulunan arazilerin yatay, düĢey, tepe, düz veya eğim farklılıkları 

incelemektedir.  
 

Topoğrafyanın toprak oluĢumuna etkisine bakıldığında genellikle dik yamaçlarda ve 

yüksek arazilerdeki toprak oluĢum sürecinin daha yavaĢ olduğu görülür. Bu durumdaki 

toprakların derinliği az ve rengi daha açık olur. Fazla yüksek olmayan bölgelerdeki topraklar 

ise daha çabuk oluĢur ve daha koyu bir renge sahiptir. 
 

 

Resim 1.17: Farklı topoğrafik Ģekiller 

 



 

 16 

Topoğrafyaya bağlı olarak arazi eğiminin yönü de toprak oluĢumunda etkilidir. 

Örneğin sürekli güneĢ alan güney yönlerinde meydana gelen topraklar daha çabuk oluĢur ve 

daha derindir. Buna karĢılık daha az güneĢ alan ve daha serin kuzey yönlerindeki topraklar 

ise daha yavaĢ oluĢur ve derinlikleri daha azdır. 
 

Yine topoğrafyaya bağlı olarak dik yamaçlarda erozyon dolayı toprak oluĢumu daha 

yavaĢtır. Ayrıca su ve taban suyu da toprak oluĢumunda etkilidir. Toprakta bulunan fazla 

sudan dolayı bitki materyali kolay parçalanmaz ve bu nedenle toprak oluĢumu gecikir.  
 

1.3.5. Zaman  
 

Toprak oluĢumu zor ve çok uzun süren bir süreçtir. Toprağın oluĢumu için gerekli 

olan fiziksel ve kimyasal reaksiyonların baĢlangıcından sonuna kadar tam olarak 

oluĢabilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç vardır. Toprağın oluĢum süreçlerinde bir reaksiyon 

olduğuna göre mineral veya organik ana materyalden toprak oluĢabilmesi için uzun bir 

zaman dilimine gerek vardır. Yani toprağın meydana gelmesinde, oluĢma süresi fazla ise 

meydana gelen toprakların daha olgun ve daha derin topraklar olduğu söylenebilir. Örneğin 

tropik bölgelerde bulunan volkanik küller üzerinde yaklaĢık yüz yılda toprak oluĢmaktadır. 

Buna karĢın serin bölgelerde kireç taĢı ana materyali üzerinde toprak oluĢum hızı çok 

düĢüktür. Genel olarak 1 cm kalınlıkta toprak oluĢumu için 200–1000 yıl süreye ihtiyaç 

vardır. 

 

Resim 1.18: Zamanın toprak oluĢumuna etkisi 

Zaman toprak ve çevre arasında denge sağlayan bir faktördür. Özelliği zamanla 

değiĢmeyen topraklar çevresiyle denge durumundaki topraklardır. Olgun topraklar çevresiyle 

denge durumundaki topraklara örnek verilebilir. Toprakların olgunluğu veya yaĢları genel 
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olarak horizonların farklılığı ile ölçülmektedir. Horizonların sayısı arttıkça ve kalınlığı 

fazlalaĢtıkça toprak daha olgun kabul edilir. 
 

1.3.6. Kimyasal AyrıĢma 
 

Ana kayayı oluĢturan unsurların zamanla eriyerek kimyasal bileĢimlerinin değiĢmesi 

sonucundaki parçalanma, ufalanma ve ayrıĢması olayına kimyasal ayrıĢma denir. Tüm bu 

kimyasal olayların gerçekleĢmesinde en önemli faktör sudur. Su ile beraber hava ve sıcaklık 

kimyasal ayrıĢmayı hızlandıran faktörlerdir. Kimyasal ayrıĢmaya uğrayan mineraller kısmen 

veya tamamen değiĢerek yeni mineraller meydana getirir. Toprak oluĢumu esnasında 

meydana gelen kimyasal olaylar Ģunlardır:   
 

 Oksidasyon: Oksijenin diğer bir elementle birleĢmesi veya herhangi bir 

bileĢikteki oksijen miktarının artmasına oksidasyon denir. Oksijenin bir 

elementin birleĢmesi sonucu, o maddede artan oksijen miktarı bileĢiğin 

dayanıklılığını azaltır. Oksidasyon demir sülfit, karbonat ve silikat içeren 

kayalarda görülür. Oksidasyona uğrayan kayalarda renk açılması görülür. Bu 

olay devam ettikçe mineraller tanınmaz renk ve Ģekillere dönüĢür, kayalar 

zayıflar ve dağılmaları kolaylaĢır.  
 

 Redüksiyon: Oksidasyonun tersine oksijenin az olduğu zamanlarda meydana 

gelen bir olaydır. Bir maddenin oksijen kaybetmesidir. Redüksiyon daha çok 

havalanmanın yetersiz olduğu, toprak altında ve toprak zerreleri arasındaki 

boĢlukların tamamen suyla dolu olduğu zayıf drenajlı topraklarda meydana 

gelir. 
 

 Hidrasyon ve dehidrasyon: Minerallerin ve kimyasal maddelerin bünyelerine 

su almaları ve bu suyu kimyasal olarak bünyelerine bağlamalarına hidrasyon 

denir. Hidrasyon mineraller üzerinde yumuĢatıcı ve gevĢetici bir etkiye sahiptir. 

Mineraller içlerine suyu aldıklarından hacimleri geniĢler ve ayrıĢmaya karĢı 

dayanıklılıkları azalır. Mineral ve kimyasal maddelerin bünyelerinden suyun 

ayrılmasına dehidrasyon denir. Daha farklı bir ifade ile hidrasyon etkisinde 

kalan maddelerin kurudukları zaman eski hâllerine dönme olayına dehidrasyon 

denir. Kil mineralleri ve organik maddeler hidrasyonun ve dehidrasyonun 

etkisinde çok kalan maddelerdir. 
 

 Hidroliz: Kimyasal olaylarda aktif bir madde olan sudaki hidrojen iyonlarının 

(OH-) minerallerdeki bazı iyonlarla yer değiĢtirerek minerallerin ayrıĢması 

olayına hidroliz denir. 
 

 KarbonatlaĢma: KarbonatlaĢma topraktaki minerallerin ayrıĢmasında oldukça 

etkili bir olaydır. Toprakta organik maddelerin çeĢitli mikroorganizma 

faaliyetleri sonucu ayrıĢması ve bitki köklerinin solunumu sonucu açığa çıkan 

karbondioksidin topraktaki bazlarla birleĢerek karbonatları meydana getirmesi 

olayına karbonatlaĢma denir.  
 

 Çözünme: Eritici özelliğe sahip olan suyun toprakta meydana gelen kimyasal 

olaylarda önemli etkisi bulunmaktadır. Su, toprakta sadece kolay eriyen 
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maddeleri değil, geç eriyen bileĢikleri de eritebilmektedir. Fakat saf su yalnız 

baĢına topraktaki mineraller için zayıf bir eriticidir. Bu nedenle suyun 

karbondioksit, organik veya inorganik asitlerle birleĢip eritici özelliğinin 

artması gereklidir. ĠĢte bu olaylara çözünme denir. 
 

1.4. Toprakların Sınıflandırılması 
 

Topraklar sınıflandırılırken tekstür, strüktür, renk, verimlilik ve genetik özellikler gibi 

kriterler göz önünde bulundurulur. Benzer özellikteki topraklar aynı kategori altında 

toplanmak sureti ile birçok sınıflandırma sistemi yapılmıĢtır.  
 

Toprak taksonomisi (toprak sınıflandırma sistemi) ülkemizde ve tüm dünyada, 

sınıflandırma konusunda birlik sağlanması amacıyla 1975 yılında son Ģekli verilen ve 

uygulanan sistemdir.  
 

Toprak taksonomisine göre topraklar aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılmıĢtır:  
 

 Entisoller: Bu tip topraklar sürekli olarak aĢınma ve birikme olaylarının 

meydana geldiği alanlardaki toprakları kapsamaktadır. Ülkemizde ovalarda 

rastlanan toprak tipidir. 

 

Resim 1.19: Entisol topraklar 

 Ġnceptisoller: Bu tip topraklar entisollere göre ayrıĢmanın biraz daha ilerlediği 

alanlarda görülür. Yani toprakta horizonlaĢmanın baĢladığı toprakları içerir. 

Ülkemizde bu tip topraklar alüviyal alanlarda görülür. 
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Resim 1.20: Ġnceptisol topraklar 

 Aridisoller: Bu tip topraklar kurak bölgelerin topraklarını kapsamaktadır. Bu 

topraklar az nem içerdiğinden yetiĢtiriciliğe pek uygun değildir. Ayrıca organik 

madde bakımından da fakir topraklardır. Çöl toprakları bu grup içerisinde yer 

alır. Ülkemizde Harran Ovası ve Ġç Anadolu Bölgesi’nin bazı kesimlerinde 

görülür. 

 

Resim 1.21: Aridisol topraklar 
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 Mollisoller: Bu tip topraklar orta enlem kuĢağında otsu vejetasyon altında 

geliĢme gösterir. Toprağın üst kısmı organik madde bakımından zengindir. 

Mollisol topraklar tarıma uygun topraklardır. Ülkemizde Ege Bölgesi ile Ġç 

Anadolu Bölgesi’ndeki eğimi az bölgelerde görülür. Ülkemiz tarım alanlarının 

büyük bir bölümü bu tip topraklardır. 

 

Resim 1.22: Mollisol topraklar 

 Spodosoller: Bu tip topraklar organik maddenin biriktiği toprakların yıkanarak 

asitleĢtiği, organik asitlerin ve kilin toprağın B horizonunda çimentolaĢarak sert 

bir katmanın oluĢtuğu toprakları kapsar. Besin maddelerince fakir topraklardır. 

Ülkemizde Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki dağlık alanlar ile Kuzey 

Anadolu dağlarının yüksek kesimlerinde yaygındır. Bu topraklar, asit yapısına 

sahiptir. 

 

Resim 1.23: Spodosol topraklar 
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 Alfisoller: Bu tip topraklar kilin A horizonundan B horizonuna taĢınarak 

biriktiği alanlarda meydana gelmiĢtir. Bu topraklar genellikle killi yapıya 

sahiptir. Ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde görülmektedir. 

 

Resim 1.24: Alfisol topraklar 

 Ultisoller: Bu tip topraklar fazla yağıĢ alan, aĢırı sıcaktan ayrıĢmanın fazla 

ilerlediği ve toprak oluĢumunun son safhada olduğu tropikal bölgelerde görülür. 

Ülkemizde Doğu Karadeniz Bölgesi’nin bazı kısımlarında görülmektedir. 

 

Resim 1.25: Ultisol topraklar 
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 Oksisoller: Bu tip topraklar özellikle demir oksit ve alüminyum oksit 

bakımından zengin bölgelerde görülür. Toprakta bulunan mineraller yüksek 

oranda ayrıĢıp yıkandığından besin maddelerince fakirdir. Ülkemizde bu tip 

topraklar görülmemektedir. 

 

Resim 1.26: Oksisol topraklar 

 Vertisoller: Bu tip topraklar genellikle çayır ve savan olarak adlandırılan 

bölgelerde görülmektedir. Killi bir yapıya sahip topraklardır. Bu kil nedeniyle 

su aldığında ĢiĢer, kuruduğunda ise derin çatlaklar oluĢur. Ülkemizde MuĢ, 

Harran, Karacabey ovaları ile Ergene Havzası’nda görülmektedir. 

 

Resim 1.27: Vertisol topraklar 

 Histosoller: Bu tip topraklar bitki artıklarının özellikle bataklık ve sazlık 

alanlarda biriktiği yerlerde görülür. Organik maddenin birikmesinden dolayı 

oluĢan bataklık toprakları, turba ve lif olarak adlandırılan organik maddeye 
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sahiptir. Ülkemizde Amik Ovası, Hatay-MaraĢ yöreleri ile MuĢ, Erzurum 

ovalarında ve Ġç Anadolu Bölgesi’nin eskiden bataklık olan kısımlarında 

görülmektedir. 

 

Resim 1.28: Histosol topraklar 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
 

 

Toprakla ilgili bilgileri araĢtırarak yapı ve özelliklerine göre toprağı oluĢturan ana 

maddeleri ve toprak özelliklerini inceleyiniz. 
 

 

ĠĢlem Basamakları 

 

Öneriler 

 Toprağı oluĢturan ana materyalleri 

inceleyiniz. 

 Kaya, taĢ gibi inorganik maddeleri 

inceleyiniz. 

 Organik maddeleri inceleyiniz. 

 Bölgedeki yağıĢ ve su durumunu 

inceleyiniz. 

 Toprakta bulunan canlıların hareketlerini 

inceleyiniz. 

 Toprağın oluĢumuna etki eden faktörlerin 

etkilerini inceleyiniz. 

 Bölgenizdeki ana materyal tiplerini 

inceleyiniz. 

 Bölgenizdeki iklim olaylarını araĢtırınız. 

 Toprakta bulunan canlı faaliyetlerini 

araĢtırınız. 

 Toprak rengine bakarak meydana gelmiĢ 

kimyasal olayları araĢtırınız. 

 Toprağı oluĢturan fiziksel faktörleri 

inceleyiniz. 

 Fiziksel faktörlerin ne olduğunu 

araĢtırınız. 

 Fiziksel faktörlerin bölgenizde görülme 

sıklığını araĢtırınız. 

 Toprak Ģekillerine bakarak fiziksel 

olayların etkilerini gözlemleyiniz.  

 Toprağı oluĢturan kimyasal faktörleri 

inceleyiniz. 

 Kimyasal faktörlerin ne olduğunu 

araĢtırınız. 

 Kimyasal faktörleri sağlayacak unsurları 

araĢtırınız. 

 Toprakların içerik ve renklerine göre 

kimyasal faktörleri gözlemleyiniz. 

 Toprak özelliklerindeki farklılaĢmaları 

inceleyiniz. 

 Yapı bakımından farklılıkları 

inceleyiniz. 

 Renk bakımından farklılıkları 

inceleyiniz. 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Toprağın tanımı, önemi ve oluĢumunu öğrendiniz mi?   

2 Toprak oluĢumunda ana materyalin etkisini öğrendiniz mi?   

3 Ġklimle toprak oluĢumu arasındaki bağlantıyı anlayabildiniz mi?   

4 Organizmaların toprak oluĢumuna etkisini öğrendiniz mi?   

5 Topoğrafyanın toprak oluĢumuna etkisini öğrendiniz mi?    

6 Zaman ve toprak oluĢumu arasındaki iliĢkiyi anlayabildiniz mi?   

7 Toprak oluĢumunda kimyasal ayrıĢmayı öğrendiniz mi?   

8 Toprakların sınıflandırmasını öğrendiniz mi?   

9 Toprak özelliklerindeki farklılaĢmaları öğrendiniz mi?   

10 Toprak taksonomisini öğrendiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Toprak kalınlığı Ģartlara bağlı olarak birkaç cm ile …. arasında değiĢiklik 

gösterebilir. 

2. Toprak organik maddelerinin baĢında ….. gelmektedir. 

3. Toprağın meydana geldiği materyale … …….. adı verilmektedir. 

4. Yerli ana materyal, …. ……… yerinde ayrıĢması ile oluĢmuĢtur. 

5. Soğuk ve düĢük yağıĢ görülen bölgelerde toprak oluĢum süreçlerinin daha ….. 

olmaktadır. 

6. Sürekli güneĢ alan güney yönlerinde meydana gelen topraklar daha çabuk oluĢur. 

7. Genel olarak 1 cm kalınlıkta toprak oluĢumu için …….. yıl süreye ihtiyaç vardır. 

8. Minerallerin ve kimyasal maddelerin bünyelerine su almaları ve bu suyu kimyasal 

olarak bünyelerine bağlamalarına ……… denir. 

9. Özellikle demir oksit ve alüminyum oksit bakımından zengin bölgelerde görülen 

topraklara ………….. denir. 

10. Aridisol topraklar, ….. bölgelerin topraklarını kapsamaktadır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak toprakların 

özelliklerini yapılarıyla tanıyabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Bölgenizdeki toprakların dıĢ yapılarını inceleyiniz. 

 Toprağı dikey Ģekilde kazarak profilini görmeye çalıĢınız. 

 Topraklarınızdaki su seviyesini araĢtırınız. 

 Bölgenizdeki toprakların genel olarak kimyasal yapısını araĢtırınız. 

 Toprağı kazarak gözle görülebilir toprak canlılarını inceleyiniz. 

 Bölgenizdeki koyu renkli toprakları inceleyerek organik toprak olup olmadığını 

araĢtırınız.  

 

2. TOPRAKLARIN ÖZELLĠKLERĠ 
 

2.1. Toprakların Fiziksel Özellikleri 
 

Toprakların fiziksel özellikleri; kavramı, toprakların katı kısmını oluĢturan maddelerin 

boyutları, bunların birbirlerine bağlanma durumları, agregat (parçacık) sistemleri, agregat 

veya toprak parçalarının diziliĢ ve duruĢ Ģekillerini içermektedir. Toprağın fiziksel 

özellikleri, havanın topraktaki etkilerini, suyun topraktaki etkilerini ve toprakta bitki besin 

maddelerinin tutulmasını belirlemektedir. Örneğin kil içerikli ince yapıya sahip toprağa hava 

ve suyun sızması diğer topraklara göre daha zor olmaktadır. Buna karĢılık kum içerikli 

topraklarda havalanma ve su dolaĢımı daha fazla olmaktadır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Toprak tabakası kesiti 

2.1.1. Toprak Tekstürü 
 

Toprağı oluĢturan tanelerin büyüklük bakımından oranları ve dağılıĢ durumlarına 

toprak tekstürü denir. Toprak tekstürü toprak bünyesi olarak da ifade edilebilir.  

 

Resim 2.2: Toprak tekstürü 

Toprak tekstür sınıflarına ayrılırken toprağın kimyasal yapısı, rengi, ağırlığı vb. 

özellikleri dikkate alınmaz. Sadece farklı boyutlardaki kum, kil ve mil gibi toprak 

unsurlarının toprakta bulunan parçaları esas alınmaktadır.  
 

Toprağı oluĢturan parçaların boyutu küçüldükçe 1 gram topraktaki parçacık sayısı 

artmakta ve parçaların yüzey alanları geniĢlemektedir. Örnek olarak kilin parçacık sayısı ve 

yüzey alanının aĢırı derecede geniĢ olmasına karĢın, kum daha büyük boyuta sahiptir ve aynı 

ağırlıktaki kil minerallerine göre geniĢ yüzeyi iĢgal etmektedir.  
 

Kum, toprağın fiziksel ve kimyasal aktivitesinde önemli bir rol oynar. Kum, toprak 

yapısında çatı vazifesi görür, hava ve suyun dolaĢımını kolaylaĢtıran bir özelliği vardır. 
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Mil, toprakta suyun yer çekimine karĢı tutulmasında rol oynar. Mil, toprak ayrıĢmasını 

hızlandırır ve bitkilerin büyümesi için eriyik hâldeki besin maddelerinin köklere ulaĢmasını 

sağlar.  
 

Kil ise toprağın su tutma kapasitesini artırır ve toprak çözeltisindeki besin 

maddelerinin tutulmasını sağlar.  
 

Kil oranı fazla olan topraklara ağır bünyeli, kum oranı fazla olan topraklara ise hafif 

bünyeli topraklar denir.  
 

Yukarıda anlatılan özelliklere göre toprak tekstürü, toprağın elastiklik, sertlik, 

geçirgenlik, kuraklık ve verimlilik gibi özelliklerini etkiler. 
 

Tarımsal faaliyetlerde toprak tekstürünün baĢlıca etkileri Ģunlardır: 
 

 Toprak tekstürü, toprağın besin maddelerini tutma kapasitesinin bilinmesini 

sağlar. 

 Toprak tekstürü, toprağın su tutma kapasitesini belirlenmesini sağlar. 

 Toprak tekstürü, toprağın sürüm Ģeklinin belirlenmesini sağlar. 

 Toprak tekstürü, toprağın su ve rüzgâr erozyonuna dayanıklılığını belirler. 

 Toprak tekstürü, toprağın geçirgenliğinin belirlenmesini sağlar.  

 Toprak tekstürü, toprağın havalanma kapasitesinin bilinmesini sağlar.  

 Toprak tekstürü, toprağın ısınma kapasitesinin belirlenmesini sağlar.  
 

 

Resim 2.3: Toprağın hava kapasitesi 
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2.1.2. Toprak Strüktürü 
 

Toprak parçalarının bir araya gelerek oluĢturduğu sıralanma ve bunların duruĢ 

Ģekillerine toprak strüktürü denir. Diğer bir ifadeyle toprak strüktürü, toprağın yapısı 

olarak tanımlanabilir. Toprağın strüktürü toprağın tekstürüne bağlı olarak değiĢir. 
 

 

Resim 2.4: Toprak strüktürü 

Topraktaki kum, kil ve mil gibi toprak tanecikleri birleĢip gruplar hâlinde bir araya 

gelir. Bunlar çeĢitli Ģekil ve büyüklükte agregat adı verilen doğal kümeler oluĢturur. ĠĢte bu 

kümelerin bir araya gelmesiyle toprağın strüktür yapısı oluĢur. 
 

Toprak strüktürü, levhamsı, prizmatik ve blokvari olmak üzere üç ana tipe ayrılır. 

Toprak strüktürü, topraktaki boĢlukların Ģekillenmesi açısından son derece önemli olup 

topraktaki su ve havanın dolaĢım ve hareketini belirleyici faktördür. 
 

Tarımsal faaliyetlerde toprak strüktürünün baĢlıca etkileri Ģunlardır: 
 

 Toprak strüktürü toprağın nem durumunun bilinmesini sağlar. 

 Toprak strüktürü toprağın havalanma durumunun bilinmesini sağlar.  

 Toprak strüktürü topraktaki mikroorganizma faaliyetlerinin bilinmesini sağlar. 

 Toprak strüktürü toprakta kök büyümesi üzerinde etkilidir.  

 Toprak strüktürü toprakta kök geliĢmesi üzerinde etkilidir.  

 Toprak strüktürü topraktaki besin maddelerinin bitkiler tarafından alınmasını 

etkilemektedir. 
 

Toprak tekstürü ve strüktürüne bağlı olarak, toprağın sürülmeye ve iĢlenmeye, toprak 

rutubeti bakımından en uygun olduğu duruma toprak tavı adı verilir. Tavlı topraklar ne çok 

rutubetli ne de çok kuru olmalıdır. Toprağın tavında olup olmadığını basit bir yöntemle 

anlayabiliriz. Bu yöntemde bir miktar toprak parçası avuç içine alınıp sıkılır. Sıkılan bu 

toprak parçası avuç açıldığında ne dağılmalı, ne de sıkıĢıp kalmalıdır. GevĢek bir Ģekilde 

avucumuzda kalıyorsa toprak tavında demektir.  
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Resim 2.5: Uygun toprak tavı 

2.1.3. Toprağın Özgül Ağırlığı 
 

Topraktaki zerreler arası boĢluklar hesaba katılmadan toprak katı zerreleri ağırlığının 

eĢit hacim ve +4 ºC suyun ağırlığına oranına toprağın özgül ağırlığı denir. Diğer bir 

ifadeyle boĢluklar hesaba katılmadan belirli miktardaki toprak kuru ağırlığının toprak 

parçacıklarının kapladığı hacme oranına denir. Toprağın özgül ağırlığı gram/cm³ olarak 

birimlendirilir. 
 

Toprak parçacıkları arasındaki hava ve su oranı toprağın özgül ağırlığını etkilemez. 

Toprak özgül ağırlığı, boĢluk hacminin hesaplamasında kullanılan bir yöntemdir.  
 

Mineral toprakların özgül ağırlıkları 2,60–2,75 arsında değiĢir. Organik maddece 

zengin olan mineral topraklarda ise özgül ağırlık 2,40 kadar düĢer. 
 

2.1.4. Toprağın Volüm Ağırlığı 
 

Toprağın volüm ağırlığı aynı zamanda hacim ağırlığı anlamına gelmektedir. Toprak 

boĢlukları da hesaba katılarak 1 cm³ hacminde ve doğal yapıdaki toprağın kuru ağırlığının 

kapladığı hacme oranına toprağın volüm ağırlığı denir. Toprak parçacıkları arasındaki hava 

ve su oranı toprağın volüm ağırlığını etkiler.  
 

Genel olarak kumlu topraklar ile kumlu tınlı toprakların volüm ağırlığı 1,20–1,80 

arasında değiĢir. SıkıĢmıĢ yapıdaki alt topraklarda ise volüm ağırlığı 2 g/cm³ civarındadır. 
 

2.1.5. Toprak Profili 
 

Topraklar doğal koĢullarda yüzeyden aĢağı doğru değiĢen ve horizon olarak 

adlandırılan farklı özelliklere sahip kısımlardan oluĢmuĢtur. Horizonlar yeryüzüne paralel 

tabakalar hâlindedir. Toprak yüzeyinden ana materyale kadar olan dikine kesitine toprak 
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profili denir. Toprak profili toprağın bütün genetik horizonlarını, ana materyali ve toprağın 

meydana gelmesine etki eden tabakaları içermektedir.  
 

Toprak profilleri çoğu yönden farklılık göstermektedir. Fakat bu profiller iki veya 

daha fazla horizon tarafından karakterize edilmektedir. Genel olarak topraklar A, B ve C 

olarak adlandırılan üç ana horizondan meydana gelmiĢtir. Bazen toprağın en üst tabakası O 

horizonu olarak adlandırılmaktadır.   

 

Resim 2.6: Toprak profilleri 

 A horizonu: A horizonu kök, yaprak ve sap gibi bitki artıkları ile diğer organik 

maddeleri içeren horizondur. 
 

 B horizonu: B horizonuna birikme horizonu da denir. A horizonunda yıkanan 

humus, kil, demir ve alüminyum gibi bazı maddelerin oluĢturduğu horizondur. 
 

 C horizonu: C horizonu toprak ana materyalinden ibaret bir horizondur. 

GevĢemiĢ ve dağılmıĢ bir yapıya sahiptir. 
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Resim 2.7: Toprak profili 

Bu üç horizon arasında içerdikleri farklı organik ve inorganik maddelere göre farklı 

sınıflar bulunmaktadır. 
 

2.1.6. Toprak Rengi 
 

Toprakta bulunan organik ve inorganik maddeler toprak rengini belirleyici 

faktörlerdir. Toprak rengi, toprak oluĢurken meydana gelen ayrıĢma olaylarının Ģiddet ve 

seyrini yansıtmaktadır. Toprak oluĢumunun ilk aĢamalarında renk, ana materyalin rengine 

benzer. Topraktaki ayrıĢmanın ilerlemesi, oksidasyonun artması ve organik maddelerin 

toprağa karıĢması ile toprağın rengi koyulaĢmaktadır. Renk, toprağın en belirgin ve en kolay 

tayin edilebilecek özelliğidir.  
 

Toprak rengini organik maddeler ile demir ve manganez gibi toprağa renk veren çeĢitli 

bileĢikler belirlemektedir. Organik maddece zengin topraklarda, toprağın rengi koyulaĢmakta 

ve koyu siyah renkli olmaktadır. Demir minerallerinin yoğunlukta olduğu topraklarda ise 

esmer, kırmızı ve sarımsı renkler hâkim olmaktadır. Toprakta görülen yeĢilimsi ve mavimsi 

renkler kötü bir drenaja sahip ve iyi havalanmamıĢ toprak olduğunu ifade etmektedir. Ferro 

demirin fazla olması durumunda toprak mavimsi renk almaktadır. Manganez bileĢikleri 

toprağın esmer ve siyah renk almasını sağlamaktadır. 
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Resim 2.8: Koyu renkli topraklar 

Farklı profillerde toprak rengi de değiĢmektedir. Ġçerdiği organik maddelerden dolayı 

A horizonu koyu renklidir. Diğer horizonlarda ise renk daha açık bir hâl almaktadır. Farklı 

iklime sahip bölgelerde toprak rengi farklı olmaktadır. Örneğin kurak bölgelerde açık renkli, 

kurak ve sıcak bölgelerde kırmızımsı renkli topraklar, yağıĢlı ılıman kuĢaklarda koyu renkli, 

sıcak ve nemli tropikal ve ekvatoral bölgelerde kırmızı renkli topraklar yer almaktadır. 

 

Resim 2.9: Kırmızı renkli toprak 

Topraktaki nem miktarı da toprak rengini etkileyen faktörlerden biridir. Nemli 

topraklar daha koyu renge sahiptir. 
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2.1.7. Toprak Sıcaklığı 
 

Toprak sıcaklığı, bitki geliĢimi, mikroorganizma faaliyeti, organik ve inorganik 

maddelerin parçalanması ile topraktaki kimyasal olayların devam etmesi için en önemli 

faktörlerden biridir. Toprak güneĢten gelen ıĢınları emerek ısı Ģeklinde depo eder. 
 

Yeter derecedeki sıcaklıklarda topraktaki biyolojik ve kimyasal faaliyetler devam 

eder. Topraktaki sıcaklık düĢtüğü durumlarda ise bu faaliyetlerde durur. Bitkilerin iyi bir 

geliĢim göstermesi için uygun toprak sıcaklığı 15–25 °C’ler arasında olmalıdır. 
 

Toprak sıcaklığı, güneĢten gelen ıĢınların toprak tarafından tutulmasına bağlı olarak 

değiĢir. Organik maddece zengin koyu renkli topraklar güneĢten gelen enerjinin % 80’ini, 

açık renkli topraklar ise yaklaĢık % 30’unu tutmaktadır. Toprakta tutulan sıcaklık suyun 

buharlaĢması, toprak yüzeyindeki havanın ısıtılması, toprağın ısıtılması ve uzun dalga ıĢınlar 

hâlinde tekrar atmosfere dönmesi Ģeklinde kullanılır. 

 

Resim 2.10: Açık ve koyu renkli topraklar 

Toprağın ısınma ve soğuma kapasitesi, toprakta bulunan su miktarına, toprağın 

yüzeyini örten organik madde ve bitki örtüsüne bağlıdır. 
 

2.1.8. Toprak Suyu 
 

Toprak suyu, kimyasal olaylar, bitki geliĢimi, mikroorganizma faaliyetleri, çeĢitli 

ayrıĢma ve özellikle iyon alıĢveriĢinin sağlanması bakımından son derece önemlidir. 
 

Su toprakta adhezyon ve kohezyon kuvvetleri ile tutulmaktadır. Adhezyon, katı toprak 

yüzeylerinin suyu çekme kuvvetidir. Kohezyon ise su moleküllerinin birbirini çekmesi 

olarak tanımlanabilir. 
 

Toprak suyu sızan su ve tutulan su olarak iki bölümde incelenebilir. 
 

 Sızan su: Su ile doymuĢ bir topraktaki fazla su yer çekimi kuvvetinin etkisiyle 

boĢluklardan toprağın alt tabakalarına doğru iner. ĠĢte bu suya sızan su adı 

verilir. Sızan sular iyi bir drenajın sağlanması ve besin elementlerinin taĢınması 
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açısından önem taĢımaktadır. Sızan sular alt tabakalara doğru inerken önemli 

miktarda bitki besin elementini de taĢırlar. Bu nedenle toprağın veriminde bazı 

sıkıntılar meydana gelmektedir. 
 

 Tutulan su: Farklı basınçlarla toprak tarafından tutulan suya verilen addır. 

Tutulan su üç ana baĢlıkta incelenebilir. Bunlar: 
 

 Kristal su: Kristal yapıda olan topraklara kimyasal olarak bağlanmıĢ 

suya denir. Kristal su bitki tarafından kullanılamaz. Kil içerikli 

topraklardaki su buna örnek verilebilir. 
 

 Kapillar su: Yer çekimi etkisiyle topraktan sızan su, topraktan tamamen 

ayrıldıktan sonra, toprakta kalan suya kapillar su denir. Kapillar suya 

tarla kapasitesi adı da verilmektedir. Kapillar su toprakta adhezyon ve 

kohezyon kuvvetleri tarafından 1/3 ile 31 atmosfer basınç altında 

tutulmaktadır. Toprakta uzun süre kalabilen ve hareket edebilen su 

olduğundan fiziksel ve kimyasal olaylarda önemli rolü vardır. 
 

 Higroskopik su: Toprak zerreleri tarafından 31 atmosfer veya daha 

yüksek basınçla tutulan suya higroskopik su denmektedir. Higroskopik 

su toprak tanelerinin iç ve dıĢ yüzeylerini çok ince bir tabaka hâlinde 

kaplar. Higroskopik su, sıvı özelliğini ve akıĢkanlığını kaybettiğinden 

dolayı bitkiye herhangi bir faydası yoktur. 
 

Tarımsal açıdan toprak suyunun baĢlıca faydaları Ģunlardır: 
 

 Toprak suyu, bitkiler için iyi bir besin maddesidir. 

 Toprak suyu, toprakta bulunan bitki besin maddelerini eriten ve taĢıyan bir 

özelliğe sahiptir. 

 Toprak suyu, toprak oluĢumu için gereklidir. 

 Toprak suyu, toprağın tava gelmesini sağlar. 

 Toprak suyu, bitki geliĢimi ve toprak verimliliği açısından büyük önemi olan 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik reaksiyonlarda rol alır. Reaksiyona girerek veya 

katalizör görevi görerek reaksiyonların oluĢmasını sağlar. 
 

YağıĢ olarak yeryüzüne düĢen veya yeryüzünde bulunan suların, yer çekimi etkisiyle 

toprak altına sızıp geçirimsiz bir tabakayla karĢılaĢıp orada birikmesiyle oluĢan sulara taban 

suları denir. Taban suyunun oluĢabilmesi için beslenme ve depolanma koĢullarının uygun 

olması gerekir. Taban suyunun oluĢmasını ve devamlılığını etkileyen en önemli faktör 

yağıĢlardır. Depolama koĢulları ise yüzeyin eğimine, bitki örtüsüne ve yüzeyin geçirgenlik 

özelliğine bağlıdır. 
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Resim 2.11: Taban suyu 

Bitkilerin kurak ve yarı kurak iklimlerde geliĢimini sınırlandıran en önemli faktör kök 

bölgesinde bulunan yarayıĢlı suyun eksikliğidir. Bitkilerin normal geliĢmeleri için ihtiyaç 

duydukları suyun % 80’inin alındığı kök derinliğine etkili kök bölgesi derinliği denir. Bu 

değer sulamada ıslatılacak toprak derinliğini oluĢturur ve bitki çeĢidine göre değiĢir. Etkili 

kök bölgesi derinliği 30–180 cm arasında değiĢir.  
 

 

Resim 2.12: Etkili kök bölgesi derinliği 
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2.1.9. Toprak Havası 
 

Topraktaki boĢluklar arasında bulunan havaya toprak havası denir. Toprak havası, 

atmosfer havasının devamı Ģeklindedir ve sürekli yenilenmekte ve değiĢmektedir. Bu 

nedenle toprak içerisinde yaĢayan bitkiler ve canlılar için oldukça önemlidir. 
 

Toprak havası toprak tipine göre değiĢiklik göstermektedir. Kumlu topraklarda 

boĢluklar fazla olduğundan bol miktarda hava bulunmaktadır. Tam tersi olarak kil içeren 

topraklarda tanecikler arasındaki boĢluklar küçük olduğundan hava az bulunur. Bu sebeple 

killi topraklarda yetiĢtiricilik yapmak daha zordur. Bu tip toprakları yetiĢtiriciliğe elveriĢli 

hâle getirmek amacıyla çiftlik gübresi veya organik gübre vermek gerekir. 

 

Resim 2.11: Topraktaki boĢluklar 

Topraktaki hava miktarını etkileyen diğer koĢullar ise toprak iĢleme ve iklim 

koĢullarıdır. Doğru zamanda, doğru aletler ve belirli aralıklarla yapılacak toprak iĢleme, sıkı 

yapılı toprağın hava kapasitesini artırır. Fakat toprak iĢleme yaparken aĢırıya kaçılmamalıdır. 

AĢırı toprak iĢleme toprak tanelerini küçülteceği için hava kapasitesinin de düĢmesine neden 

olur. 
 

2.2. Toprakların Kimyasal Özellikleri 
 

Toprakların kimyasal kısmını oluĢturan maddeleri içeren özelliklerdir. 
 

2.2.1. Toprak Reaksiyonu 
 

Toprak reaksiyonu, toprağın sulu çözeltisinde yer alan hidrojen iyonlarını temsil eder.  

pH (potansiyel hidrojen) olarak ifade edilir. Toprak reaksiyonu, toprağın asit, baz (alkali) 

veya nötr durumunun belirlenmesini sağlar. Topraktaki pH değeri 7 ise o toprak nötr 

durumdadır. Eğer pH < 7 ise asit, pH > 7 ise alkali toprak denilebilir. Toprak reaksiyonu 
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yetiĢtirilecek bitki türü açısında önem taĢımaktadır. Örneğin asit yapıdaki bir toprakta yonca, 

Ģeker pancarı gibi bitkiler yetiĢtirecek olursak bazı olumsuz sonuçlarla karĢılaĢabiliriz. 
 

Toprak reaksiyonunun toprak verimliliği üzerine olan baĢlıca etkileri Ģunlardır: 
 

 Toprak reaksiyonu bitki geliĢimi üzerine etkilidir. 

 Toprak reaksiyonu topraktaki mikroorganizma faaliyetleri üzerine etkilidir. 

 Toprak reaksiyonu bitki besin elementlerinin çözünürlüğü üzerine etkilidir. 
 

Toprak reaksiyonunu etkileyen baĢlıca faktör iklimdir. YağıĢlı bölgelerde bulunan 

topraklar aĢırı yıkanmaya maruz kaldığından topraktaki bazlar önemli ölçüde uzaklaĢmıĢtır. 

Bu nedenle toprak asidik bir yapıya kavuĢmuĢtur. Kurak bölgelerde ise tam tersi olarak 

topraktaki bazların yıkanması son derece sınırlı olmaktadır. Bu sebeple kurak bölgelerde yer 

alan topraklar genellikle bazik reaksiyon göstermektedir. 

 

Resim 2.12: YağıĢlı bölgeler 

YetiĢtiricilik yapacağımız toprağın reaksiyon özelliklerini bilmek oldukça önemlidir. 

Bu nedenle toprak analizlerinin önemli bir kısmını oluĢturan toprak reaksiyonunun ölçülmesi 

gereklidir. Toprak reaksiyonunun ölçülmesinde iki yöntem uygulanmaktadır. Bunlar: 
 

 Kolorimetrik (renk) yöntem: Bu yöntemde temel amaç, belli pH 

derecelerinde, belirli renkler veren bazı boya maddeleri ve indikatörleri 

kullanmaktır. 
 

 Elektrometrik yöntem: Bu yöntem, daha hassas pH ölçümleri için 

kullanılmaktadır. Bu yöntem “pHmetre” denilen ölçüm cihazları kullanılarak 

yapılmaktadır. 
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Resim 2.13: pH metre 

2.2.2. Toprağın Besin Maddeleri 
 

Bitkiler geliĢimleri için gerekli besin maddelerini topraktan sağlar. Bitkiler topraktan 

çok farklı besin elementleri alır. Bu besin maddelerinden bir veya daha fazlasının eksik 

olması bitki geliĢimini engeller veya tamamen durdurabilir. 
 

Bitki geliĢmesi için gerekli olan besin elementleri yaklaĢık 16 tanedir. Bu besin 

elementlerinden karbondioksit (CO2), hidrojen (H) ve oksijeni (O) bitkiler havadan temin 

eder. Bitkiler karbondioksit ve oksijenin büyük bir bölümünü havadan doğrudan doğruya 

fotosentezle alır. Hidrojen ise doğrudan ve dolaylı olarak sudan alınmaktadır. Topraktan ise 

kökleri yardımıyla makro ve mikro element olarak sınıflandırılan besin maddelerini alır. 

Azot (N), fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg) ve kükürt (S) 

topraktan aldıkları makro besin maddeleridir. Topraktan aldıkları ve iz elementler olarak 

adlandırılan maddeler ise demir (Fe), manganez (Mn), bor (B), molibden (Mo), bakır (Cu), 

çinko (Zn) ve klordur (Cl). Toprakta bulunan bu besin maddelerini kısaca inceleyecek 

olursak:  
 

 Makro elementler: Makro besin maddeleri olan azot, fosfor, potasyum, 

kalsiyum, magnezyum ve kükürt bitkiler tarafından en fazla kullanılan 

elementlerdir. Bu elementler bitkilerin vejetatif ve generatif geliĢimlerinin 

yanında, verim, renk, aroma, tat gibi pazar değerini artıran nicel ve nitel 

özelliklerini de etkilemektedir. Bu besin maddelerinden bir veya birkaçının 
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eksik olması veya bitki tarafından alınma imkânının olmaması sonucunda, 

bitkiler normal geliĢimlerini tamamlayamaz ve normal ürün veremez. 
 

 Mikro elementler: Toprakta az miktarda bulunan ve bitkiler tarafından az 

alındığında bitki geliĢimini engelleyen bu maddelere iz elementleri de denir. 

BaĢlıca mikro besin maddeleri demir, manganez, bakır, bor, çinko, molibden ve 

klordur. Mikro besin maddeleri toprakta yeterli miktarda bulunmuyorsa mutlaka 

gübre Ģeklinde verilmeli ve bitkilerin ihtiyacı karĢılanmalıdır. 
 

2.3. Toprakların Biyolojik Özellikleri 
 

Toprakların canlı kısmını oluĢturan maddeleri içeren özelliklerdir. 
 

2.3.1. Bitkisel Küçük Canlılar 
 

Toprakta yer alan, bitki beslenmesi ve toprak oluĢumu için gerekli baĢlıca bitkisel 

küçük canlılar Ģunlardır: 
 

 Bakteriler: Toprakta en fazla bulunan grubu bakteriler oluĢturur. Bakteriler tek 

hücreli bitkisel canlılardır. Sayısı ortam Ģartlarına göre değiĢiklik gösterir. 

Uygun Ģartlar altında toprak kümeleri etrafında koloniler oluĢturur. ġartlar yok 

oluğunda ise spor denilen yapılar oluĢturarak yaĢamaya devam ederler. 

Toprakta yaĢayan bakteriler beslenmelerine göre ikiye ayrılır. Ortamda bulunan 

organik maddeleri ayrıĢtırarak hem kendi besinlerini hem de madde döngüsü 

sağlayan bakterilere heterotrof bakteriler denir. Ġnorganik maddeleri okside 

ederek enerji elde eden bakterilere de ototrof bakteriler adı verilir. 

 

Resim 2.14: Toprak bakterileri 

 Mantarlar:  Mantarlar yeĢil renk (klorofil) içermeyen ve enerji olarak organik 

maddeleri kullanan bitkisel canlılardır. Mantarlar salgıladıkları bazı kimyasal 

maddeler ile organik bileĢikleri ayrıĢtırır. Ayrıca toprak strüktürünün 

oluĢumunda küf mantarlarının önemli etkileri bulunmaktadır. Genellikle asit 

reaksiyona sahip topraklarda bulunur. 
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Resim 2.15: Toprak mantarları 

 Aktinomisetler: Aktinomisetler tek hücreli canlılardır. Vücut yapıları küf 

mantarlarını andırır. ġartların uygun olması hâlinde toprakta fazla miktarda 

bulunur. Asitli toprakları pek sevmez. Topraktaki organik atıkları parçalama 

yetenekleri diğer bitkisel organizmalara göre daha yüksektir. Aktinomisetler 

toprak strüktürünün oluĢumunda daha aktif canlılardır. 

 

Resim 2.16: Topraktaki aktinomisetler 

 Algler: Algler klorofil içeren mikroskobik canlılardır. Bu nedenle kendi 

besinlerini sentezleyebilir. Algler verimliliği yüksek topraklarda en uygun 

Ģekilde geliĢir. Toprakta bulunan azot ve minerallerin organik maddeye 

dönüĢmesini sağlar. Ayrıca organik maddelerin ayrıĢtırılmasına katılarak bazı 

kayaları ve mineralleri çözerek toprak oluĢumunu da sağlar. Alglerin varlığı 

kimyasal gübre kullanılan topraklarda toprak yüzeyinde meydana gelen yeĢil 

renkli alg oluĢumu ile gözlemlenebilir.  
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Resim 2.17: Algler 

2.3.2. Hayvanlar 
 

 Nematodlar: Nematodlar toprakta bol miktarda bulunan simetrik, segmentsiz 

ve vücut boĢluğu olmayan çok küçük canlılardır. Su bulunan koĢullarda 

nematodların yaĢaması için en uygun ortamlardır. Topraktaki organik maddeleri 

parçalayarak inorganik maddeler ile karıĢtırır. Ayrıca toprağın havalanmasını da 

sağlar. Nematodlar yetiĢtiricilikte çok büyük zararlara neden olabilen 

canlılardır.  

 

Resim 2.18: Nematod 

 Protozoalar: Toprakta yaĢayan tek hücreli canlılardır. Genel olarak nemli ve 

organik maddece zengin topraklarda yaĢar. Diğer canlılara göre toprakta 
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oldukça az sayıda bulunur. Hazır besin alan bu canlılar, diğer protozoaları veya 

bakterileri parçalayarak enerji elde eder. 

 

Resim 2.19: Protozoa 

 Solucanlar: Tarımsal açıdan büyük öneme sahip toprak canlılarıdır. Solucanlar 

organik maddece zengin ve bol miktarda kalsiyum içeren topraklarda yaĢar. 

Solucanların toprak oluĢumunda ve verimliliğinde oldukça önemli etkileri 

vardır. Topraktaki hareketleri ile toprağın havalanma ve su tutma Ģartlarını 

düzene sokan canlılardır. 

 

Resim 2.20: Toprak solucanı 
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 Diğer hayvansal organizmalar: Toprakta yukarıda anlatılan canlıların dıĢında 

salyangoz, karınca, örümcek, kırkayak, tarla fareleri ve kör fareler de 

yaĢamaktadır. Bu canlılarda toprağın havalanma, parçalanma ve yer 

değiĢtirmesinde rol oynar.  
 

2.4. Organik Topraklar 
 

Bünyesinde yaklaĢık % 20’den fazla organik madde bulunan topraklara organik 

topraklar denir. Bu oranın altında organik madde içeren topraklar ise mineral toprak olarak 

tanımlanır. 
 

 

Resim 2.21: Organik toprak 

2.4.1. Organik Toprakların OluĢumu 
 

Organik topraklar, taban suyu yüksek ve dıĢarıya akıntısı bulunmayan, içbükey 

topoğrafyaya sahip alanlarda veya eski sığ göllerde oluĢmuĢtur. Saz ve kamıĢ gibi suyu fazla 

seven bazı bitkilerin kök, sap ve yaprak kalıntılarının yüksek taban suyu içerisinde ve 

havasız koĢullarda yavaĢ parçalanarak birikmesi sonucu organik topraklar oluĢur. Organik 

topraklarda bitki artıkları çoğunlukla ayırt edilemeyecek derecede ayrıĢmıĢtır. Organik 

toprakları siyah veya koyu gri renktedir. Organik toprakların bazı kısımlarında, yüzeyde tuz 

kristalleri görülmektedir. Organik topraklar içerisinde ince mineral katlar bulunmaktadır.  
 

Organik topraklar genellikle bir çayır örtüsü ile kaplıdır. Organik topraklarda tarım 

pek yapılmaz. Buna karĢılık çayırla kaplı olduğu için hayvancılık faaliyetleri yoğun olarak 

yapılmaktadır. Bu toprakların tarım alanı hâline getirilebilmeleri için ıslah edilmeleri gerekir. 
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Resim 2.22: Çayırla kaplı organik toprak 

Organik toprakların oluĢumunda jeogenetik ve pedogenetik adı verilen iki farklı iĢlem 

sayesinde gerçekleĢir. Jeogenetik iĢlemler, organik ana materyalin birikimi su ile yoğun olan 

çevre koĢullarında olur. Organik materyalin birikiminde iklim, topoğrafya ve hidrolojik 

koĢullar etkilidir. Pedogenetik iĢlemler ile toprak oluĢumunda, suyun çekilmesiyle organik 

ana materyalde çatlaklar meydana gelir ve bu çatlaklar arasına hava girer. Çatlaklar arttıkça 

da geçirgenlik artmaktadır. Bunun sonucunda havanın artmasıyla birlikte oksidasyon artar. 

Karbonhidrat ve proteinler parçalanır. Organik madde artık ileri derecede ayrıĢır ve organik 

topraklar oluĢur. 
 

2.4.2. Organik Toprakların Sınıflandırılması 
 

Organik topraklar, turba toprakları ve bataklık topraklar olarak iki Ģekilde 

sınıflandırılabilir. 
 

 Turba topraklar: Bu topraklarda organik madde kısmen ayrıĢmıĢ ve bir 

yığılma göstermiĢtir. Turba topraklar çökelti, lifli ve odunsu turbalar olarak üç 

grupta incelenebilir. Çökelti turbalar, tatlı su göllerinde suda yaĢayan bitki 

kalıntılarının ve küçük canlı kalıntılarının su altında tabaka hâlinde birikmesi ile 

meydana gelir. Lifli turbalar; sazlıklar, kamıĢlar ve yosunların ayrıĢması sonucu 

meydana gelen topraklardır. Odunsu turbalar ise lifli turbalar üzerinde geliĢen 

ağaçların dökülen yapraklarının ayrıĢması ile meydana gelir. 
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Resim 2.23: Turba toprağı 

 Bataklık topraklar: Bataklık topraklarda organik madde tamamen çürümüĢ ve 

yığılma göstermiĢtir. AyrıĢma ileri derecede olduğu için organik maddenin 

kaynağı bilinmemektedir.  
 

2.4.3. Toprak Organik Maddelerinin BileĢimi 
 

Topraktaki organik maddeler, içerdikleri bitkisel ve hayvansal kalıntılara bağlı olarak 

değiĢmektedir. Toprak organik maddeleri içerik olarak oldukça zengindir. Toprak organik 

maddelerinin bileĢiminde karbonhidrat, Ģeker, niĢasta, selüloz, lignin, tanen, çeĢitli yağlar, 

reçineler ve proteinler gibi organik maddeler ile kalsiyum, fosfor, kükürt, demir, magnezyum 

ve potasyum gibi elementler bulunmaktadır. 
 

2.4.4. Organik Toprakların Özellikleri ve Kullanım Alanları 
 

Organik toprakların baĢlıca özellikleri Ģunlardır: 
 

 Organik topraklar yüksek su tutma kapasitesine sahiptir. 

 Organik toprakların hacim ağırlıkları düĢüktür. 

 Organik toprakların toprak strüktürü iyidir. 

 Organik topraklar asidik yapılı topraklardır. 

 Organik topraklar azot, kükürt ve kalsiyum bakımından zengin topraklardır. 

 Organik topraklar fosfor ve potasyum bakımından fakir topraklardır.  

 Organik toprakların katyon tutma ve değiĢtirme kapasitesi yüksektir. 
 

Organik topraklar içerdikleri bitki besin elementleri bakımından zengin topraklardır. 

Bu nedenle geniĢ bir kullanım alanına sahiptir. Organik topraklar besin elementince zayıf 

toprakların yapısını düzeltmede, mineral toprakların fiziki yapısını düzeltmede ve toprakların 

su tutma kapasitelerini artırmada kullanılmaktadır. Organik topraklar daha çok fidanlıklar, 

seralar, çim ve golf sahalarında kullanılmaktadır.  
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Resim 2.24: Serada kullanılan organik toprak 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
 

Gerekli araĢtırmaları yaparak toprakların özelliklerini yapılarıyla inceleyiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kök bölgesi toprak derinliğini tespit 

ediniz. 

 Bitki türünü tespit ediniz. 

 Bitkinin su ihtiyacını belirleyiniz. 

 Bitki türüne göre kök bölgesi toprak 

derinliğini belirleyiniz.  

 Toprak pH’ını tespit ediniz. 

 Topraktaki madde çeĢitliliğini öğreniniz. 

 Topraktaki su durumunu öğreniniz. 

 Toprakta pH derecesini ölçen aletler 

kullanınız. 

 Toprak yapısını tespit ediniz. 

 Topraktaki inorganik madde miktarını 

belirleyiniz. 

 Topraktaki organik madde miktarını 

belirleyiniz. 

 Toprakta yaĢayan canlı organizmaları 

belirleyiniz.  

 Bu faktörlere göre toprak yapısını 

belirleyiniz. 

 Taban suyu yüksekliğini tespit ediniz. 

 Toprak derinliğini belirleyiniz. 

 Arazinin taban suyu miktarını öğreniniz. 

 Taban suyunun bitkilere zararlarını 

inceleyiniz. 

 Toprak tekstürünü inceleyiniz. 

 Toprak tanelerini büyüklüklerine göre 

inceleyiniz. 

 Toprak tanelerinin dağılıĢ durumlarını 

inceleyiniz. 

 Toprağı oluĢturan kum, kil, gibi farklı 

unsurları inceleyiniz. 

 Toprak tekstürünün toprağa olan 

etkilerini inceleyiniz. 

 Toprak strüktürünü inceleyiniz. 

 Toprak parçalarının sıralanma Ģekillerini 

araĢtırınız. 

 Toprak parçalarının duruĢ Ģekillerini 

araĢtırınız. 

 Toprak parçalarının meydana getirdiği 

Ģekilleri inceleyiniz. 

 Toprağın strüktür Ģekillerini inceleyiniz.  

 Toprak tavını inceleyiniz. 

 Toprağın rutubet durumunu inceleyiniz. 

 Toprağın kuruluk durumunu inceleyiniz. 

 Toprağı avuç içine alıp sıkınız. 

 Toprağın durumuna göre tavında olup 

olmadığına karar veriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 Toprak rengini inceleyiniz. 

 Topraktaki inorganik maddeleri 

öğreniniz. 

 Topraktaki organik maddeleri öğreniniz. 

 Bölgenin sıcaklık ve yağıĢ durumunu 

araĢtırınız. 

 Bölgedeki bitki örtüsünü araĢtırınız. 

 Bu verilere göre toprak rengi hakkında 

yorum yapınız. 

 Organik maddelerin bileĢimini 

inceleyiniz. 

 Bölgenin iklim Ģartlarını araĢtırınız. 

 Bölgedeki bitki örtüsünün zenginliğini 

araĢtırınız. 

 Bölgedeki su kaynaklarını araĢtırınız. 

 Organik toprakların meydana geliĢ 

Ģekillerini araĢtırınız. 

 AraĢtırdığınız sonuçlara göre yorum 

yapınız.  

 Organik maddelerin ayrıĢma ürünlerini 

inceleyiniz. 

 Topraktaki mikroorganizma 

faaliyetlerini araĢtırınız. 

 Gaz hâline geçen ayrıĢma ürünlerini 

inceleyiniz. 

 Katı hâlde kalan ayrıĢma ürünlerini 

inceleyiniz. 

 AyrıĢma sonucu oluĢan humusu 

inceleyiniz. 

 Toprak canlılarını inceleyiniz. 

 Farklı topraklardan kesitler alınız. 

 Bu topraklardaki hayvansal canlıları 

inceleyiniz. 

 Bitkisel canlıları inceleyiniz. 

 Toprakta bulunan canlıları sınıflandırınız. 

 Bitkisel canlıları inceleyiniz. 

 Bitkisel canlıları özelliklerine göre 

sınıflandırınız. 

 Hayvansal canlıları inceleyiniz. 

 Hayvansal canlıları özelliklerine göre 

sınıflandırınız. 

 Toprak organizmalarının yaĢam 

koĢullarını inceleyiniz. 

 Organizmaların besin yönünden 

ihtiyaçlarını araĢtırınız. 

 Organizmaların su ihtiyaçlarını 

araĢtırınız. 

 Organizmaların hava yönünden 

ihtiyaçlarını araĢtırınız.  

 Organizmaların toprak verimliğine 

katkılarını inceleyiniz. 

 Toprağın organik madde içeriğine 

katkısını araĢtırınız. 

 Toprak oluĢumuna katkısını araĢtırınız. 

 Toprağın geçirgenliği üzerine katkısını 

araĢtırınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Toprak tekstürü ve strüktürünü öğrendiniz mi?   

2 Toprağın özgül ve volüm ağırlığı arasındaki farkı öğrendiniz mi?   

3 Toprak profilini öğrendiniz mi?   

4 Toprak renginin oluĢumuna etki eden faktörleri öğrendiniz mi?   

5 Toprak suyu, sıcaklığı ve havası arasındaki bağı öğrendiniz mi?   

6 Bitki yetiĢtiriciliğinde toprak reaksiyonunun önemini öğrendiniz mi?   

7 Topraktaki besin maddelerini öğrendiniz mi?   

8 Toprak canlılarını sınıflandırmayı öğrendiniz mi?    

9 Organik toprakların oluĢumunu öğrendiniz mi?   

10 Organik toprakların özelliklerini öğrendiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Toprağı oluĢturan tanelerin büyüklük bakımından oranları ve dağılıĢ durumlarına 

…… …….. denir. 

2. Toprak parçalarının bir araya gelerek oluĢturduğu sıralanma ve bunların duruĢ 

Ģekillerine …… ……… denir. 

3. Mineral toprakların özgül ağırlıkları ……… arasında değiĢir. 

4. Horizonlar, yeryüzüne ……. tabakalar hâlindedir. 

5. Ġçerdiği organik maddelerden dolayı A horizonu …. renklidir. 

6. Bitkilerin iyi bir geliĢim göstermesi için uygun toprak sıcaklığı ….. °C’ler arasında 

olmalıdır. 

7. Yer çekimi etkisiyle topraktan sızan su, topraktan tamamen ayrıldıktan sonra, 

toprakta kalan suya …….. .. denir. 

8. Topraktaki pH değeri 7 ise o toprak …. durumdadır. 

9. Toprakta az miktarda bulunan ve bitkiler tarafından az alındığında bitki geliĢimini 

engelleyen maddelere .. ……….. denir. 

10. Bünyesinde yaklaĢık …….. fazla organik madde bulunan topraklara organik 

topraklar denir. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak toprak analizi 

için toprak numunesi alabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Toprak numunesi almada kullanılan aletleri inceleyiniz. 

 Numune alınmayacak arazi özelliklerini gözlemleyiniz. 

 Arazilerden nasıl numune alındığını araĢtırınız.  

 Numune almanın faydalarını araĢtırınız.  

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. TOPRAK NUMUNESĠ ALMA 
 

3.1. Numune Almanın Önemi 
 

Tarımsal üretimde temel unsurların baĢında toprak gelmektedir. Toprak numunesi 

alma, toprakta bulunan besin elementlerinin miktarını tespit edip üretimi yapılacak bitkilerin 

ihtiyaç duyduğu gübrelerin tekniğine uygun Ģekil ve zamanda toprağa verilmesini 

amaçlamaktadır. Böylece bitkinin dengeli beslenmesi sağlanarak elde edilecek ürünün 

miktar ve kalitesi artırılmaktadır. 
 

Analiz amacıyla topraktan numune alınırken örneklemenin doğru alınması gereklidir. 

Aksi takdirde analizden istenen sonucun alınması mümkün olmaz. Uygun bir Ģekilde 

alınmayan toprak numunelerinin analizi ile ortaya çıkan yanlıĢ ve yararsız sonuçlar zaman, 

iĢçilik ve ürün kaybına neden olacaktır. 
 

Yapısında pek çok besin maddesini bulunduran topraktaki bu elementler her zaman 

yeterli gelmeyebilir. Yoğun (entansif) tarım yapılan alanlarda, toprak zaman içerisinde besin 

maddeleri bakımından fakirleĢir. Üretimden istediğimiz miktar ve kalitede ürün alabilmemiz, 

toprakta eksilen besin maddelerinin takviye edilmesine bağlıdır. Aksi durumda bitkilerde bir 

takım beslenme bozuklukları ve verim düĢüĢleri görülür. Burada bilinmesi gereken en 

önemli nokta toprağa hangi gübreden, ne miktarda, ne zaman ve ne Ģekilde vereceğini 

bilmektir. ĠĢte topraktan numune alarak analiz yapılması bu noktada önem kazanmaktadır. 
 

Analiz yapmadan yapılacak bir besin takviyesi ile yanlıĢ zamanda ve gerekli olan 

gübreden daha az gübre kullanılması durumunda verim ve kalite de düĢüĢler görülür. Benzer 

Ģekilde gereğinden fazla gübre kullanımında, masraf artar ve bitkiler olumsuz etkilenir. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Toprak analizleri ile toprakta eksilen besin maddelerinin tespiti, toprağa hangi 

gübreden, ne miktarda verileceğinin belirlenmesi ve toprakta bitkiler tarafından alınabilir 

besin elementi miktarını öğrenmek mümkün olmaktadır. Ayrıca yapılacak toprak analizleri 

ile toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ve besin maddelerinin miktarları 

belirlenmektedir. 
 

3.2. Numune Alma Zamanı 
 

Topraktan numune alma zamanı öncelikle iklim Ģartlarına bağlıdır. Sıcaklık ve nemin 

uygun olması Ģartı ile yıl içerisinde herhangi bir zaman diliminde topraktan numune 

alınabilir. Toprağın don hâlinde olduğu veya çok çamurlu olduğu zamanlarda numune 

alınmamalıdır. Genel olarak toprak numunesi ekim dikimden veya gübreleme tarihinden 

yaklaĢık 1,5–2 ay önce alınmalıdır. 

 

Resim 3.1: Ekim öncesi numune alma 

3.3. Numune Alınacak ve Alınmayacak Yerler 
 

Arazi içerisinde toprak numunesinin alınacağı yerlerin taĢıması gereken bazı özellikler 

bulunmaktadır. Numune alınacak yerler Ģunlardır: 
 

Arazide organik madde ve bazı bileĢiklerinden kaynaklanan ve farklı renklere sahip 

topraklardan; 
 

 Arazinin bütününü temsil edecek bölgelerden, 

 Arazide dengeli bir meyil ve yüksekliğe sahip alanlardan, 

 Kum, tın ve kil gibi tekstür özelliklerinin uygun olduğu yerlerden,  

 Uygun derinliğe sahip topraklardan, 

 Farklı verime sahip alanlardan,  

 Farklı gübrelerin kullanıldığı alanlardan, 

 Toprak iĢleme farkı olan yerlerden toprak numunesi alınmalıdır. 
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Resim 3.2: Numune alınacak arazi 

Arazi içerisinde toprak numunesi alınmayacak yerlerin taĢıdığı bazı özellikler vardır. 

Arazide numune alınmayacak yerler Ģunlardır: 
 

 Arazi içerisinde önceki yıllarda gübre konmuĢ yerler 
 

 

Resim 3.3: Gübre yığılı alan  

 Arazinin tümsek ve çukur kısımları 

 Arazi içerisinde farklı eğime sahip yerlerden 

 Sap, kök ve yabancı otların yığılarak yakıldığı yerlerden 

 Arazi içerisinde meyve bahçeleri haricindeki fazla ağaçlık yerler ve ağaç 

diplerinden  

 Dere, orman, kanal, su arkı, çit veya yollara yakın olan yerlerden 

 Tarla sınırlarından  

 Ekimin sıraya yapıldığı tarlalarda, sıra üzerindeki yerlerden  
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Resim 3.4: Sıra üzeri 

 Arazide su biriken kısımlar ile akarsu ve sel basmıĢ yerlerden 

 

Resim 3.5: Su birikmiĢ alan 

 Arazide çakıllı ve fazla kumlu yerlerden 

 Daha önce hafriyat dökülmüĢ ve arazi tesviyesi yapılan yerlerden 

 Tarlada harman yeri olarak kullanılan yerlerden 

 Arazide hayvanların sıklıkla otladığı ve yattığı yerlerden 
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Resim 3.6: Otlayan hayvanlar 

 Karınca ve köstebeklerin toprak yığdığı yerlerden toprak numunesi alınmaz.  

 

Resim 3.7: Karınca yuvası 

3.4. Numunenin Alınması 
 

Toprak numuneleri alınırken örnek alınacak alanın özelliklerini tam olarak yansıtması 

için arazinin Ģekline uygun olarak zikzaklar çizecek Ģekilde arazide dolaĢılarak örnek 

alınmasına dikkat edilmelidir. 
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Resim 3.8: Arazide zikzak çizimi 

Numune alınacak toprağın özellikleri aynı ise tarla bitkilerinin yetiĢtirildiği yerlerde 

40 dekar, bahçe bitkileri yetiĢtirilen yerlerde ise 20 dekar büyüklüğündeki alanlardan 

numune alınmalıdır. Alınacak numuneler 8–10 veya daha fazla yerden ve uygun 

derinliklerden alınmalıdır. Alınan toprak numuneleri karıĢtırılarak karma örnek hâline 

getirilmelidir.  
 

Numune alınacak toprağın özellikleri birbirinden farklı ise ayrı ayrı bölgelerden 

numune alınmalıdır. Örnek olarak aynı tarla içinde farklı renge sahip yerler, farklı toprak 

derinliğine sahip yerler, farklı miktarda ürün kaldıran yerler ve farklı toprak iĢleme ve bakım 

iĢlerinin yapıldığı yerler varsa ayrı numune alınmalıdır. 
 

Toprak numunesi alma zamanı yetiĢtiricilik Ģekline göre değiĢiklik gösterir. Tek yıllık 

bitki ve sera yetiĢtiriciliği yapılan yerlerde ekim veya dikimden önce alınmalıdır. Bu 

alanlarda numuneler 30 cm derinlikten alınmalıdır. Meyve bahçelerinde ise gübreleme 

zamanından yaklaĢık 1–1,5 ay önce toprak numunesi alınmalıdır. Meyve bahçelerinden 

numune alınırken ağaçların büyüklüğüne bakılarak ağaç taç iz düĢümünden 4–8 farklı 

noktadan numune alınmalıdır. Numune alınacak derinlikler ise 0–20 cm, 20–40 cm, 40–60 

cm gibi farklı derinlikte olabilir.    
 

Toprak numunesi alımında çeĢitli aletler kullanılmaktadır. Bu aletler toprak burgusu, 

toprak sondası ve kürektir. Toprak çok nemli veya kuru değilse toprak sondası, toprak kuru 

ise toprak burgusu ile numune alınmalıdır.  
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Resim 3.9: Numune alımında kullanılan aletler 

 Eğer bu aletlerin her ikisi de yoksa kürek ile numune alınmalıdır. 
 

 

Resim 3.10: Kürek 
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3.4.1. Burgu ile Numune Alınması 
 

 

Resim 3.11: Burgu tipleri 

Burgu ile numune alınacak toprağın kuru olması gereklidir. Toprak burgusu dik olarak 

ve elle dönderilerek toprağa batırılmalıdır.  

 

Resim 3.12: Burgu ile numune alma 

Toprak burgusu ile numune derinliği yaklaĢık olarak 30 cm olmalıdır. 
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Resim 3.13: Numune alma derinliği 

Alınan numune, burgunun 1/3’lük alt kısmından alınmalıdır. Örnek olarak 30 cm’lik 

uzunluğa sahip burgunun alt kısmından 10 cm’lik toprak parçası örnek alınmalıdır. 

 

Resim 3.14: Alınacak numune örneği 

3.4.2. El ile Numune Alınması 
 

Numune el ile alınacaksa yapılması gereken iĢlemler Ģunlardır: 
 

 Örnek alınacak toprağın üzerindeki ot, sap gibi Ģeyler el ile temizlenir. 
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Resim 3.15: TemizlenmiĢ arazi yüzeyi 

 Daha sonra temizlenen bölgeye kürek 20 cm derinlikte batırılır ve V Ģeklinde 

çukurlar açılır.  
 

 

Resim 3.16: V Ģeklinde açılmıĢ çukur 

 Çukurdan çıkarılan bu ilk toprak, açılan çukurun hemen yanına konur. 

 Açılan çukur içine kenarlardan dökülen toprak el ile temizlenir. 

 Sonra çukurun düzgün yüzeyinden 3–4 cm kalınlığında ve 18–20 cm boyunda 

bir toprak parçası alınır. 
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Resim 3.17: Numune alma 

 Alınan parçanın kürek üzerinde yalnızca yan taraflarından düzeltilerek kova, 

bez veya torba üzerine konur.  
 

 

Resim 3.18: Kovaya boĢaltılmıĢ numune 

 Bu Ģekilde bir adet toprak örneği alınmıĢ olur. 

 Arazinin büyüklüğüne yaklaĢık 10–20 adet farklı örnek aynı Ģekilde alınarak 

kovaya konur. 

 Kovadaki bu topraklar iyice karıĢtırılır ve 1–1,5 kg toprak alınarak torbaya 

konur. 
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Resim 3.19: KarıĢım topraklar 

 Alınan numune etiketlenir ve analiz için laboratuvara gönderilir. 
 

 

Resim 3.20: Numunenin poĢetlenmesi 

3.4.3. Etiketleme 
 

Alınan toprak numunesine ait bilgilerin bilinmesi amacıyla etiketlenmesi gereklidir. 

Etiket üzerine yazılacak bilgiler için kurĢun kalem kullanılmalı ve aĢağıdaki bilgiler 

yazılmalıdır: 
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Resim 3.21: Etiketlenecek numune 

 Arazi sahibinin adı, soyadı ve adresi 

 Arazinin mevkisi ve büyüklüğü 

 Numunenin alındığı derinlik 

 Araziye önceki sene ekilen bitki veya bitkilerin adı 

 Araziye önceki sene verilen gübre miktarları 

 Araziden önceki sene dekardan alınan verim 

 Arazide yetiĢtirilmesi düĢünülen bitki türü 

 Numune meyve bahçesinden alınmıĢ ise ağaçların türü, yaĢı ve anaç çeĢidi 

 Arazide yeni meyve tesisi kurulacaksa yetiĢtirilmesi düĢünülen türler 

 Arazinin sulama durumu 

 Yapılacak sulama sistemi 

 Numuneyi alan kiĢinin bilgileri 

 Numunenin alındığı tarih 

 Numuneye verilen numara  
 

Hazırlanan bu etiket torbanın içine bırakılır. Aynı etiketten bir tane de torbanın dıĢına 

yapıĢtırılır. Daha sonra alınan bu numune analiz amacıyla en yakın toprak laboratuvarına 

gönderilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Gerekli malzeme ve bilgileri temin ederek toprak analizi için toprak numunesi alınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Numune alınacak malzemeleri 

hazırlayınız. 

 Kürekleri hazırlayınız. 

 Toprak burgusunu hazırlayınız. 

 Kova, naylon ve torbaları hazırlayınız. 

 Naylon poĢet ve etiketleri hazırlayınız. 

 Numune alınacak yerleri belirleyiniz. 

 Numune alınacak yerlerin özelliklerini 

belirleyiniz. 

 Zikzaklar çizerek bu alanları 

iĢaretleyiniz.  

 Bu alanları temizleyiniz. 

 Tekniğine uygun Ģekilde numune alınız. 

 Numune alınacak derinliği belirleyiniz. 

 Numune alınacak arazide yetiĢtirilen 

ürün tipine göre derinliğe karar veriniz. 

 Kullanılacak gübre çeĢidine derinliğe 

karar veriniz. 

 Sulama sistemine göre derinliğe karar 

veriniz. 

 Benzer numunelerden karıĢım yapınız. 

 Numuneleri dikkatli Ģekilde çıkarınız. 

 Numuneleri bir kova içerisine 

doldurunuz. 

 Numune alınacak toprağı temizleyiniz. 

 Kovadaki numuneleri iyice karıĢtırınız. 

 Bu karıĢımdan yaklaĢık 1–1,5 kg alarak 

analize gönderiniz. 

 Numuneyi torbaya koyunuz. 

 Yeterli miktarda numune alınız. 

 Küçük bir kürek yardımıyla numuneyi 

torbaya koyunuz. 

 Numuneyi torbaya koyarken dikkatli 

olunuz. 

 Etiket hazırlayınız. 

 KurĢun kalem kullanınız. 

 Numune ile ilgili gerekli bilgileri 

yazınız. 

 Ġki adet etiket hazırlayınız. 

 Numuneyi etiketleyiniz. 

 Etiketi torbanın içine yerleĢtiriniz. 

 Ġkinci etiketi torbanın dıĢ yüzeyine 

bağlayınız. 

 Etiketlerin yıpranmamasına dikkat 

ediniz. 

 Numuneleri laboratuvara gönderiniz. 

 Numuneleri dikkatli Ģekilde muhafaza 

ediniz. 

 Numuneleri en yakın laboratuvara 

gönderiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Toprak numunesi almanın önemini kavradınız mı?   

2 Topraktan numune alma zamanını öğrendiniz mi?   

3 Topraktan numune alınacak yerleri tespit edebilir misiniz?   

4 Topraktan numune alınmayacak yerleri tespit edebilir misiniz?   

5 Toprak numunesi almada kullanılan aletleri öğrendiniz mi?   

6 
Topraktan ne kadar ve hangi derinlikte numune alınması gerektiğini 

öğrendiniz mi? 

  

7 Burgu ile numune alabilir misiniz?   

8 El ile toprak numunesi alabilir misiniz?   

9 Toprak numunesinin nasıl hazırlanacağını öğrendiniz mi?   

10 Toprak numunesi için etiket hazırlayabilir misiniz?    
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Genel olarak toprak numunesi ekim dikimden veya gübreleme tarihinden yaklaĢık 

…… …... önce alınmalıdır. 

2. Arazi içerisinde önceki yıllarda ……... konmuĢ yerlerden numune alınmaz. 

3. Tek yıllık bitki ve sera yetiĢtiriciliği yapılan yerlerde numuneler ….. ... derinlikten 

alınmalıdır. 

4. Meyve bahçelerinde gübreleme zamanından yaklaĢık ….. .. önce toprak numunesi 

alınmalıdır. 

5. Burgu ile numune alınacak toprağın …….. olması gereklidir. 

6. Toprak burgusu ile numune derinliği yaklaĢık olarak ……... olmalıdır. 

7. El ile numune alınırken arazinin büyüklüğüne yaklaĢık ….. adet farklı örnek aynı 

Ģekilde alınarak kovaya konur. 

8. El ile numune alınırken kovadaki topraklar iyice karıĢtırılır ve ….. .. toprak alınarak 

torbaya konur. 

9. Alınan toprak numunesine ait bilgilerin bilinmesi amacıyla …………. gereklidir. 

10. Etiket üzerine yazılacak bilgiler için …… ….. kullanılmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi toprağı oluĢturan ana maddelerden biri değildir? 

A) Toprak suyu    B) Toprak canlıları 

C) Toprak tekstürü   D) Toprağın organik maddeleri 
 

2. Bitki artıkları ve organik madde içeren horizon aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) A horizonu    B) B horizonu 

C) C horizonu     D) Hiçbiri  
 

3. AĢağıdakilerden hangisi tutulan su değildir? 

A) Kristal su   B) Kapillar su  

C)  Higroskopik su  D) Saf su 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi numune etiketine yazılamaz? 

 A) Arazi sahibinin adı    B) Yapılacak sulama sistemi 

 C) Numune alınan kovanın markası   D) Numunenin alındığı derinlik 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

5. Yeryüzündeki kayaların ve organik maddelerin parçalanması ile oluĢan, 

içerisinde geniĢ bir canlı grubunu barındıran, belirli oranlarda su ve hava 

kapasitesine sahip olan, aynı zamanda bitkilere durak ve besin kaynağı olan 

doğal maddeye ………………. denir.  

6. B horizonuna ……. horizonu da denir. 

7. AĢırı toprak iĢleme toprak tanelerini küçülteceği için hava kapasitesinin de 

………………… neden olur. 

8. Numune alınacak toprağın özellikleri birbirinden farklı ise …. …. bölgelerden 

numune alınmalıdır. 

9. Toprak çok nemli veya kuru değilse …… ……. ile numune alınmalıdır. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

10. (….) Toprak katı, sıvı ve gaz hâlindeki maddelerden oluĢan bir yapıya sahiptir.  

11. (….) Kahverengi orman toprakları Akdeniz iklimine sahip bölgelerde çoğunlukla 

kızılçam ormanları ile maki örtüsünün sahip olduğu alanlarda oluĢmuĢtur.  

12. (….) Toprak oluĢumunun ilk aĢamalarında renk, ana materyalin rengine benzer.  

13. (….) Bataklık topraklarda organik madde kısmen ayrıĢmıĢ ve bir yığılma göstermiĢtir.  

14. (….) Meyve bahçelerinde gübreleme zamanından yaklaĢık 1–1,5 hafta önce toprak 

numunesi alınmalıdır.  

15. (….) Etiket üzerine yazılacak bilgiler için kurĢunkalem kullanılmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 2–3 m 

2 humus 

3 ana materyal 

4 sert kayaların 

5 yavaĢ 

6 çabuk 

7 200–1000 

8 hidrasyon 

9 oksisoller 

10 kurak 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 toprak tekstürü 

2 
toprak 

strüktürü 

3 2,60–2,75 

4 paralel 

5 koyu 

6 15–25 

7 kapillar su 

8 nötr 

9 iz elementleri 

10 % 20’den 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 1,5–2 ay 

2 gübre 

3 30 cm 

4 1–1,5 ay 

5 kuru 

6 30 cm 

7 10–20 

8 1–1,5 kg 

9 etiketlenmesi 

10 kurĢun kalem 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 D 

4 C 

5 toprak 

6 birikme 

7 düĢmesine 

8 ayrı ayrı 

9 toprak sondası 

10 Doğru 

11 YanlıĢ 

12 Doğru 

13 YanlıĢ 

14 YanlıĢ 

15 Doğru 
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