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Toprak, insan yaĢamı için çok 

önemlidir. 

 

Besinlerin elde edilebilmesi, 

öncelikli olarak toprağa 

bağlıdır. 

 

Toprak, sadece insanlar için 

değil, tüm canlı yaĢamı için 

önemlidir. 





KAYAÇ ÇEVRİMİ 

Bozunma, 

taĢınma ve 

tortullaĢma 

Çimentolanma ve 

tıkızlaĢma 

(Taşlaşma) 

Isı ve Basınç 

(Başkalaşım) 

Ergime 

Soğuma ve KatılaĢma 

(Kristallenme) 



REGOLİT : 

Bozunma ve ayrışma 

ile oluşan, mineral-

kayaç parçaları içeren 

ve toprağı da kapsayan 

kırıntılı örtüdür 



Parçacıkların Adı Tane Çapı (mm.) 

Çakıl 2.00’den daha büyük 

Çok kaba kum                               2.00-1.00 

Kaba kum                                       1.00-0.50 

Orta kum                                          0.50-0.25 

Ġnce kum                                          0.25-0.10 

Çok ince kum                                 0.10-0.05 

Silt                                                   0.05-0.002 

Kil   0.002 den daha Küçük 

Tane Boyu Sınıflaması 



TOPRAK : 

Cansız dünya ve yaşam arasında bir 

köprüdür. Mineral, organik malzeme, 

toprak canlıları, su ve hava 

karışımından oluşur. 

Yeryüzeyini kaplayan, ince tanecikli, 

gevşek yapılı örtü şeklinde yer alan 

katmandır. 



5403  Sayılı kanunun 7. maddesinin 7.1.1. bendine 

göre; 

   

Toprak Nedir?  

Toprak, yer kabuğunun en üst kısmında yer alan ve 

kara bitkilerine besin, rutubet ve barınak sağlayan 

pekiĢmemiĢ mineral ve organik materyaldir. BaĢka 

bir deyiĢle toprak, dünya yüzeyinin bazı kısımlarını 

kaplayan, bitkileri besleyen ve rölyefe bağlı olarak, 

zaman içinde ana madde üzerinde etkili olan iklim ve 

canlıların birlikte etkisine bağlı özelliklere sahip 

doğal varlıkların toplamıdır. 

TOPRAK : 
(Yasal mevzuata göre tanımı) 



a) Katı Maddeler (Organik ve/veya inorganik) 

b)Taneler arası boşluk 

c) Toprak suyu 

d)Toprak havası 

Bu bileşenlerin oranları, toprağın 

özelliğine göre değişiklik gösterir 



Havalanma Zonu 

Su Tablası 

Doygunluk Zonu 

Hava 

Film 

SU Kum 

Tanesi 

Kum 

Tanesi 

Su 



HAVA 

SU 

MĠNERAL 

İDEAL BİR TOPRAK BİLEŞİMİ : 

% 25 Hava 

% 25 Su 

% 45 Mineral 

%  5 Organik   Madde 

 



TOPRAK OLUŞUMUNU KONTROL EDEN FAKTÖRLER : 

Ana materyal 

Zaman 

İklim 

Canlı etkileri 

Topoğrafik özellikler 



TOPRAK PROFĠLĠ 

D
e
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m
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Toprak Havası 

Organik Madde 

Mineral Madde 

Toprak Suyu 



TOPRAK PROFİLİ 

0 Zonu 

A Zonu 

B Zonu 

C Zonu 

Ana Kayaç 



0 ZONU 

A ZONU 

B ZONU 

TOPRAK 

ZONLARI 



O zonu : 

Toprağın, büyük 
oranda organik 
madde içeren ve 
atmosfer ile 
doğrudan temas 
halinde olan en üst 
katmanıdır. 



A zonu : 

Büyük oranda 
mineral madde 
içerir. Biyolojik 
aktivite 
yüksektir. Humus 
oranı %30’dan 
fazladır. 



B zonu : 

Birikme zonu 
olarak da 
adlandırılır. 
Süzülen killerin ve 
tuzların birikimi 
söz konusudur. 
Yarı toprak olarak 
da nitelendirilir. 



C zonu : 

Çok az organik 
madde içeren veya 
hiç içermeyen en alt 
zondur.  
Bu zon, ana kayacın 
kısmen altere 
olduğu (bozunduğu) 
kısımdır. 



ĠLGĠLĠ MEVZUAT 

1. TOPRAK KORUMA VE ARAZĠ KULLANIMI KANUNU 

(Resmi gazete: 19 Temmuz 2005  - Sayı : 25880) 

 

2. TOPRAK KORUMA VE ARAZĠ KULLANIMI KANUNU 

UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ 

(Resmi gazete : 15.12.2005 Sayı : 26024)  



FĠZĠKSEL ĠÇERĠĞĠNE GÖRE 

TOPRAK ÇEġĠTLERĠ 
1-TaĢlı topraklar 

2-Kumlu topraklar 

3-Tınlı topraklar 

4-Killi topraklar 

5-Marnlı topraklar 

6-Humuslu topraklar 

7- Kireçli topraklar 



1. Taşlı topraklar: İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur. Kolay 

havalanırlar. Fakat su tutma kapasiteleri ve besin ihtiyaçları azdır. 

2. Kumlu topraklar: % 80 kum ihtiva ederler. İşlenmeleri kolaydır. Su 

tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda topaktaki besinin 

yıkanıp gitmesine neden olur. besince fakir ve genelliklede asit 

topraklarıdır. 

3. Tınlı topraklar: yarıdan fazlası kum ve % 30–50 arasıda kilden 

meydana gelirler. Tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım 

için elverişli topraklardır. 

4. Killi topraklar: İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur. Su tutma 

kapasiteleri yüksektir. Bu nedenle geç tava gelirler. Tava gelmeden 

işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür. Ağır topraklar olup 

işlenmeleri zordur. Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır. 

5. Marnlı topraklar. İçinde kum, kil,çakıl ve humus bulunur. Bağcılık 

bakımından uygun topraklardır. 

6. Humuslu topraklar: Toprak sadece oluştuğu kayanın mineralleri değil 

bitkilerin dal kök yaprak gibi kısımlarıda içerirse böyle toprağa humuslu 

toprak denir. Siyah renkte bir topraktır. Koyu renk olduğu için çabuk 

ısınıp kolay tava gelirler.su tutma kapasiteleri iyidir.Besin maddelerince 

zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler. 

7. Kireçli topraklar: kil,kum humus ve kireç ihtiva ederler.kalın bir kaymak 

tabakası bağlarlar.suyu geçirmezler.zor işlenen bir toprak çeşididir. 



OLUġUM MEKANĠZMASINA GÖRE TOPRAK ÇEġĠTLERĠ 

A.TAġINMIġ TOPRAKLAR (AZONAL): 

Alüvyon: Eğimli sahalardan akarsu ve sel sularının aĢındırarak taĢıdığı 

ince malzemelerin akarsuların eğiminin ve taĢıma gücünün azaldığı 

alanlarda birikmesiyle meydana gelirler. Mineral bakımından zengin 

topraklardır. GeniĢ tabanlı vadilerde, deltalarda ve ova tabanlarında 

yaygın olarak bulunurlar. Tarımsal değeri büyüktür. Yurdumuzun en 

verimli tarım alanları alüvyonların bulunduğu alanlardır. 

Lös: Rüzgârların taĢıdıkları kurak ve yarı kurak bölgelerde bulunan 

topraklardır. 

Moren: Buzulların taĢıdığı topraklardır. Yüksek dağlık alanlarda ve kutup 

bölgelerinde bulunan topraklardır. En az bulunan toprak çeĢididir. 

Kolüvyal Topraklar: Dağlık alanlarda ayrıĢan materyalin dağ eteklerinde 

birikmelerine bağlı olarak oluĢan topraklardır. 

Litosol: Kolüvyal alanlarda ince malzemelerin taĢınmasıyla geriye kalan 

taĢlı topraklardır. 

Regosol: Volkanik arazilerde kolüvyal depolar üzerinde oluĢan kumlu 

topraklardır. 



OLUġUM MEKANĠZMASINA GÖRE TOPRAK ÇEġĠTLERĠ 

B.YERLĠ TOPRAKLARI (ZONAL):   
1.NEMLĠ BÖLGE TOPRAKLARI: 

Laterit Topraklar: Ekvator ve dönenceler arasındaki sıcak ve nemli iklim bölgelerinde 

oluĢurlar. Fazla yıkanma nedeniyle humus miktarı az verim düĢüktür.  

Tundra Toprağı: Kutup altı bölgelerinde görülür. Büyük oranda donmuĢ haldedir. Yaz 

mevsiminde erimelere bağlı olarak bataklık halini alır, tarıma elveriĢli topraklar değildirler.  

Podzol Toprağı: Tundra kuĢağının güneyinde, soğuk ve nemli bölgelerde iğne yapraklı 

ormanların yaygın olduğu alanlarda oluĢmuĢlardır. AĢırı yıkanmaya bağlı olarak besin 

bakımından fakir, verim değeri düĢük olan topraklardır.  

Kahverengi Orman Toprağı: Orta kuĢağın nemli, ılıman ve geniĢ yapraklı ormanlarla kaplı 

sahalarında oluĢmuĢ topraklardır. Humusça zengin, verimli topraklardır.  

Terra-Rossa Toprakları: Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgelerde, kalkerli araziler 

üzerinde oluĢan topraklardır. Kalkerin içerdiği demir oksit nedeniyle kırmızı renklidirler.  

2.KURAK VE YARI KURAK BÖLGE TOPRAKLARI: 

Çernozyomlar (Kara Topraklar): Orta kuĢakta, yarı nemli step sahalarında görülür. Esmer 

renkli, humus bakımından zengin çok verimli topraklardır.  

Kestane ve Kahve Renkli Step Toprakları: Orta kuĢakta karaların iç kesimlerinde, az yağıĢ 

alan step sahalarında oluĢur. Humus birikimi az, verimi düĢüktür. Özellikle tahıl tarımı için 

uygundur.  

Çöl Toprakları: Humus bakımından fakir topraklardır. Kuraklık ve buharlaĢma nedeniyle 

tuz ve kireç toprak yüzeyini kaplamıĢtır. Verimsiz topraklardır.  



OLUġUM MEKANĠZMASINA GÖRE TOPRAK ÇEġĠTLERĠ 

C.ĠNTRAZONAL(ANA KAYANIN ETKĠLĠ OLDUĞU TOPRAKLAR): 

Kalsimorfik topraklar: 

—Vertisoller: Killi ve kireçli, iĢlenmesi zor ve su tutma kapasitesi yüksek 

olan topraklardır. 

—Rendzina: Kireç bakımından zengin, koyu renkli ve iĢlenmesi kolay 

olan topraklardır. 

Kumlu Topraklar: Volkanik, baĢkalaĢım veya gevĢek kum taĢlarının 

bulunduğu alanlarda oluĢan topraklardır. Su tutma kapasiteleri 

düĢüktür. 

Tuzlu(Halomorfik) Topraklar: Kurak ve yarı kurak bölgelerde yeraltı 

sularında eriyik halde gelen tuz ve karbonatların, suyun buharlaĢması 

sonucunda birikmesiyle oluĢan toraklardır. Yüzeylerinde tuzun 

meydana getirdiği beyaz bir kabuk bulunur. 

Bataklık (Hidromorfik)Topraklar: Su akıĢının olmadığı bataklık ve sazlık 

alanlarında toprak sürekli olarak su altında kalır. Su altında hidrojen ve 

iyon yoğunluğu arttığından topraklarda asitleĢme meydana gelir.  



PEDALFER 

PEDOKAL 

LATERİT 

KĠMYASAL YAPISINA GÖRE 

TOPRAK ÇEġĠTLERĠ 



PEDALFER 

Al ve Fe bakımından zengin 
topraklardır. Bu elementlerin 
oksitlerinin B zonunda birikmesi ile 
oluşurlar. Yıllık yağışın 63 cm’den 
çok olduğu yörelerde görülen 
kahverengi, kızıl renkli ve organik 
madde bakımından zengin 
topraklardır. 



PEDOKAL 

Yıllık yağışın 63 cm’den az olduğu 
kuru iklim bölgelerinde CaCO3 
birikimi ile karakteristik açık renkli 
topraklardır. Pedalfer tipi topraklara 
oranla daha az kil görülür. 
Tuzlanma riski yüksektir. 



TUZLANMA 





LATERİT 

Kimyasal bozunma-ayrışmanın çok 
yoğun geliştiği sıcak nemli tropikal 
iklimlerde oluşur. Yıkanma ve 
süzülme olayları ile Al ve Fe oranı 
artar, demir bu toprağa kırmızı bir 
renk verir. Al çok zenginleşmiş ise 
“BOKSİT” türü lateritler oluşur. 



LATERİT 



LATERİT 



EROZYON NEDENLERİ 



Toprak degradasyonu : Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerinin, toprağın verim gücünü olumsuz yönde etkileyecek 

düzeyde bozulmasını ifade eder.  

 

Erozyon, asitleşme, alkalileşme, tuzlulaşma, ağır metallerin 

birikimi, bitki besin maddelerinin tükenişi, organik madde 

miktarının azalışı, sıkışma, kaymak tabakası ve suyla doygunluk, 

toprak degradasyonuna neden olan başlıca etmenlerdir.  

 

Toprak degradasyonunun hızı, toprakların amacına uygun 

olmayan bir biçimde kullanılmasıyla da doğrudan ilişkilidir. Bu 

sebepten dolayı, toprak degradasyonunun azaltılabilmesi için 

toprakların amacına uygun kullanılması ve korunması 

gerekmektedir. 



SU EROZYONU 

1 
Hiç veya  

hafif erozyon 

Erozyon zararı yok veya sürülen katın veya A    horizonunun %25'inden azı 

gitmiş 

2 Orta erozyon Sürülen katın veya A horizonunun %25-75 gitmiş 

3 
ġiddetli 

erozyon   
A horizonunun %75 den fazla veya B horizonunun %25’i gitmiş 

4 

Çok Ģiddetli 

(yarıntılı) 

erozyon 

B horizonunun %25-75'i gitmiş veya galiler çıkmış 

RÜZGAR EROZYONU 

1 
Hafif R 

erozyonu 
Üst toprağın %25-75 rüzgarla gitmiş veya 60 cm. den az depo 

2 
Orta R 

erozyonu 
Üst toprağın tamamı, alt toprağın bir kısmı veya 60 cm.den fazla depo 

3 
ġiddetli R 

erozyonu 
Profilin büyük bir kısmı rüzgarla gitmiş veya mevzii kum tepecikleri 

5403 Sayılı kanununa göre Su ve rüzgar erozyonuna ait sınıflar  





EROZYON 

Bitki örtüsüyle korumalı olmayan ve yamaç eğimi 

yüksek olan alanlarda erozyon hızlı geliĢir. 



EROZYON 



EROZYON 

Erozyon, tarımsal alanlarda verimli toprakların kaybına yol açtığı gibi, 

çeĢitli mühendislik yapılarının da ekonomik kullanım ömürlerini kısaltır 

Baraj gölünde biriken toprak 



EROZYON 

Seller ve taĢkınlar da erozyon hızını ve Ģiddetini artırıcı 

yönde etki eder 



EROZYON 

YÜZEY AKINTILARI 



EROZYON 

YÜZEY AKINTILARI 



EROZYON 

RÜZGAR ETKİSİ 



EROZYON 

MEKANİK 
PARÇALANMA 



Toprak kirliliği, toprağın faydalı kullanılabilirliğinin 

ortadan kalkmasıdır 

Kirletici Kaynaklar : 

-ġehir çöplükleri 

-Sanayi atıkları 

-Arıtma tesisi çamurları 

-Sıva atıkların yüzey drenajı ve foseptikler 

-Tarım ilaçları ve gübreleme 

-Atmosferdeki kirletici toz ve partiküller 

-Uygun olmayan sulama 



Bir kentsel alandaki temel kirletici unsurlar 



Çöp döküm alanlarının yer seçimiyle ilgili 

olarak göz önünde tutulması gereken 

hususlar 

1- Hidrolojik faktörler 

2- Toprakla ilgili diğer faktörler 

 olmak üzere iki ana kategoride 

 incelenebilir. 





1- Yer altı su tablasının derinliği 

2- Su tablasının mevsimsel değiĢimi 

3- Yeraltı suyu akım yönü 

4- Yeraltı suyu kullanım amacı ve Ģekli 

5- Yer altı suyu kalitesi 

6- Yüzey ve Yer altı suyu etkileĢimi/giriĢimi 

7- Yüzey sularının ekolojisi 

8- Zemin özellikleri (Toprak ve taban kayacı 

     özellikleri) 



1- Zeminin genel fiziksel özellikleri 

2- Zeminin kil yüzdesi/oranı 

3- Killerin mineralojisi 

4- Toprağın yoğunluğu 

5- Toprağın boĢluk oranı 

6- Toprak nemi 



Kirleticilerin taşınması 



Madencilik Faaliyetlerinin Etkileri 

Açık maden iĢletmesi 

Biriktirme 

havuzundaki 

kirlenmiĢ su 

Süzdürme 

alanı 



2010 Ekim Macaristan 



Termik santral küllerinin toplandığı alanda (kül 

depolarında) oluĢan Radon gazı (Ra222) havaya 

ulaĢmaktadır. 

 

Bu küllerin üzeri toprakla örtülse dahi toprağın 

gözeneklerinden geçen Ra222 havaya karıĢır.  

 

Ra222 3.8 günlük bir süre içinde Polonyum’a (Po210) 

ve aktif kurĢuna (Pb210) dönüĢebilmektedir.  

 

Bu nedenle kül yığınları çevreye radyoaktivite yayar. 

 

Bacadan atılan maddelerin içinde belki de en önemlisi, 

linyitte bulunan ve yanma ile açığa çıkarak etrafa 

yayılan uranyumdur. Küllerdeki uranyum da ayrı bir 

sorun yaratmaktadır. 



Asit yağmurunun toprağa düĢmesi sonucu 

toprağın asiditesi artar ve bu kuvvetli asidik 

çözeltiler topraktaki Ca++ , Mg+ , K+ gibi 

minerallerin kaybına neden olur. Bu mineraller 

ağaçların büyümesi ve kendilerini yenilemeleri 

için yaĢamsal öneme sahiptirler.  

 

Toprakta PH %5’ in altına düĢerse toprak sıvısı 

içinde alüminyum ve ağır metallerin 

konsantrasyonu artar.  Kurak mevsimlerde 

topraktaki nemin azalması sonucu bu maddeler 

iyice yoğunlaĢır ve bitki kökleri için öldürücü 

etki gösterirler. 



Sanayi atıkları toprağa verilmeden önce 

göz önünde bulundurulması ve 

incelenmesi gereken hususlar 

1- Zehirli bileĢikler 

2- Söz konusu sanayi atıklarıyla ilgili yönetmelikler 

3- Ön arıtma gerekliliği 

4- Muhtelif depolama ve/veya bertaraf tekniklerinin 

    ve alternatiflerinin incelenmesi 

5- Sonradan ortaya çıkabilecek kirleticilerin 

    belirlenmesi 

6- Atık bileĢiklerinin konsantrasyonları 







Endüstriyel atıkların bileĢiminde genel 

olarak bulunması muhtemel ve özellikle 

dikkat edilmesi gereken bileĢikler 

1- Radyoaktif atıklar 

2- Patojenler 

3- Kanserojen maddeler 

4- Patlayıcılar 

5- Ağır metaller 

6- Zehirli organik bileĢikler 

7- Bozunma ile ileride ortaya çıkabilecek 

    diğer zehirli maddeler 



Arıtma tesisi çamurları sonuçta, nihai bertaraf 

için toprağa atılırlar. Toprağa verilmeden önce 

organik olarak çürütülmelidirler. Çamurun 

içeriğine ve verileceği toprağın özelliğine göre, 

tarımda değiĢik oranlarda kullanılabilirler. 

Toprağa verilecek çamur yükü: 

1- Çamurun azot konsantrasyonuna 

2- Toprağın veya yöre tarımının azot 

     gereksinimine 

3- Toprağın diğer genel özelliklerine 

  bağlıdır. 







Usulüne uygun yapılmadığı veya iĢletilmediği 

takdirde; 

 

 Toprak, 

 Yer altı suyu ve 

 Yüzey Suları 

 

  kirliliğine yol açar 





Sıvı atıklar, bazen toprağa atılabilir. Atığın 

türüne ve içeriğine bağlı olarak, sulama suyu 

olarak da kullanılabilir. 

Sıvı atıkların toprağa verilebilmesi için; 

1- Sıvı atık debisi (Güncel ve gelecekteki 

    debiler, minimum ve maximum) 

2- Sıvı atık proses tesisleri 

3- BileĢimi 

 bilinmelidir 





Toprağa verilecek sıvı atıklarda 

özellikle incelenmesi gereken 

bileĢenler 

1- Toplam çözünmüĢ katı madde (TÇK) 

2- Askıdaki katı maddeler (AKM) ve türleri 

3- Organik maddeler (BOI, KOI, TOK) 

4- Azot bileĢikleri (Amonyak ve organik azot) 

5- Fosfor 

6- Ağır ve eser elementler 

    (Al, As, Be, Co, Cu, Fl, Fe, Pb, Mo, Ni, Zn)  

7- Bakteriyolojik Özellikler 



Toprağa verilecek sıvı atıkların 

bakteriyolojik özellikleri önemlidir.  

Bu kapsamda atık içindeki bakterilerin; 

-- Tipleri ve miktarları 

-- Toprak koşullarında yaşam süreleri 

 önemlidir 

Bakterilere etki eden faktörler: 

-Nem 

-Isı 

-pH 

Organik Madde içeriği 

Diğer organizmalar 




