
TOPRAK ve SU ÖRNEĞİ
NASIL ALINIR?

Toprak Profili Nedir? Toprak Profili Neden Açılır? Toprak Profili Nerelerde Açılmaz?

Toprağı incelemek ve toprak örneği almak
amacı ile toprağın üst yüzünden ana kayaya
doğru açılmış olan düşük kesite “Toprak
Profili” denir.

- Toprağın fiziksel ve kimyasal
özelliklerinin belirlenmesi
- İskelet miktarının belirlenmesi
- Kök yoğunluğunun belirlenmesi
- Toprak suyunun belirlenmesi
- Toprak derinliğinin belirlenmesi
Toprak drenajının belirlenmes

Toprak Analizi Nedir ve Niçin
Yapılır?
Bir proje sahası topraklarının fiziksel ve
kimyasal özelliklerinin laboratuvar
koşullarında farklı yöntemlerle
belirlenmesidir. Buradan elde edilen
bulgularla uygulamacıya ışık tutacak veriler
sunulmaktadır.
Böylece toprağın türü (kumlu, killi,balçık)
pH, kireç,tuz,organik madde miktarlarıyla,
azot, fosfor, potasyum v.d. besin
elementleri düzeyleri belirlenir.

Toprak Profili Açılacak Yerlerin
Seçiminde Nelere Dikkat Edilir?
1) Arazide, anakayaya, bitki örtüsü,
toprak rengi, topoğrafya gibi özelliklerin
değişimleri dikkate alınarak profil yerleri
tesbit edilmelidir.
2) Düz alanlarda (Allüviyal,
Kollüviyal sahalar) yukarıdaki kriterler
dikkate alınarak sahayı temsil edecek
sayıda profil açılmalıdır.
3) Eğimli alanlarda üst yamaç, orta
yamaç, alt yamaç ve etekte ayrı ayrı profil
açılmalıdır.

Toprak Örneklerinin Alınmasında
Gerekli Olan Malzemeler
- Şaşula ( küçük el küreği)
- Naylon torba
- Kurşun kalem
- Etiket

1) Yol, kanal, su arkı, dere kenarı ile
sınır yerlerde
2) Hayvan yatmış yerler ile karınca,
köstebek, tarla faresi v.b. yuvaları ve
civarında.
3) Kompost, ahır gübresi, kireç, kum,
fabrika ve inşaat artıklarının yığıldığı
yerlerde.
4) Arazinin, mevzii olarak su
birikmiş, dere ve sel baskınına uğramış
kısımlarında.
Toprak Profili Nasıl Açılır?
1) 75 cm eninde, 100 cm uzunluğunda,
derinliği ise anakayanın bulunduğu
derinliğe bağlı olarak değişen dikdörtgenler
prizması şeklinde açılır. Anakaya 120-150
cm’den daha derinde ise, profil 120-150 cm
derinliğe kadar açılır. Anakaya 120 cm’den
daha sığsa anakayaya kadar açılır.
2) Arazi eğimli ise, profil çukurunun
uzun kenarı tesviye eğrisine paralel olacak
şekilde kazılır ve çukurdan çıkan toprak
incelenecek profil yüzeyinin ters tarafına
atılır.
3) Toprak örneğinin alınacağı profil
aynasının bozulmaması için, profilin bu
kenarına basılmamalıdır.
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Açılan Profilden Toprak Örneği
Nasıl Alınır?

Toprak Profil Tanıtım Formundaki
Kavramlar Toprak Profili Tanıtım Formu

Bir toprak profili incelendiğinde, bu
profilin renk, tekstür (tanecik), strüktür
(tanelerin dizilişi ve bağlanma şekli) vb.
özellikler bakımından farklı olan ve birbiri
üzerinde yatan yatay tabakalardan oluştuğu
görülür. Bu yatay tabakalara birikinti
topraklarda (allüviyal, kolluviyal)
“katman”, diğer toprak gruplarında ise
“horizon” denir.
Profil boyunca horizon veya katmanların
sınırları birbirinden kolayca ayırt
edilebiliyor ise, bu horizonlardan veya
katmanların her birinden ayrı torbalara,
derinlikleri de belirtilerek 1kg kadar toprak
örneği alınır.
Toprak profilinde horizonlaşma veya
katmanlaşma belirgin değil ise, 30’ar cm
aralıklarla (0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm,
90-120 cm gibi) her bir derinlikten 1 kg
kadar toprak örneği alınıp, ayrı torbalara
doldurulur.
Toprak örneği alınırken, bulaşma
olmamasına dikkat edilmelidir. Bunun için
örnek alımı profilin alt horizonundan üst
horizonlara doğru yapılmalıdır. Her bir
örnek için 2 adet etiket kurşun kalemle
doldurulur. Biri katlanarak torba içine,
diğeri dışına yapıştırılır.

Etiketin Üzerinde Bulunması Gereken
Bilgiler

Bölge Müdürlüğü :

İşletme Müdürlüğü :

İşletme Şefliği :

Serisi :

Bölme No :

Profil No :

Derinlik (cm) :

Örneği alanın adı soyadı
Alındığı Tarih

Toprak profili açıldıktan sonra toprak
örneklerinin alınmasından sonra her toprak
profili için tanıtım formu doldurulmalıdır.
1-Toprak Derinliği: Toprak derinliği
denilince, genel olarak yüzeyden ankayaya
kadar olan kısım anlaşılır Buna “Mutlak
Toprak Derinliği” deniriken bitki köklerinin
inebildiği derinliğe “Fizyolojik Toprak
Derinliği” denir.
2-Toprak Taşlılığı veya İskelet Miktarı:
Toprak taşlılığı veya iskelet miktarı
denilince, profil aynasının birim alanında
(örn; 10cmx10cm) yer alan (blok, taş ve
çakıl gibi) hacim olarak oranı anlaşılır.

%25 %30              %50

İskelet Miktarı (%)             Sınıflaması
0-25 Az taşlı

26-50 Orta taşlı
51-80 Çok taşlı
81-100 Litosolik

3-Toprak Suyu: Toprak profil
incelemelerinde önem arz eden üç çeşit
toprak suyu bulunmaktadır.
a) Yamaç Sızıntı Suyu: Geniş
gözeneklerden hızla, dar-kaba gözeneklerden
yavaş olarak yerçekimi kuvveti altında meyil
yönünde hareket eden sudur. Örneğin; profil
açıldığı zaman, profil yüzünde gözlenebilir,
arazide yol şevlerinde görülebilir.
b) Taban Suyu: Toprak içerisindeki
boşlukları tamamen dolduran, yerçekimi
etkisi altında meydana gelmiş olan, eğime ve
farklı basınç potansiyellerine göre hareket
eden sudur.

c) Durgun Su: Toprağın üst yüzü ile 130
cm toprak derinliği arasında bulunan ve
geçici bir zaman için meydana gelen
hareketsiz taban suyuna durgun su denir.
Suyun durgunlaşması az geçirgen bir tabaka
veya anakayanın varlığı ile meydana
gelebilir.
4- Drenaj: Toprağın su tutma kapasitesini
aşan fazla suyun, toprak içinde yanlara ve
aşağıya doğru sızıp gitme hareketidir. Buna
“Toprağın Geçirgenliği” de denir.
Drenajın bozuk olduğu durumlarda
havasızlık nedeni ile toprak profilinde bazı
lekelenmeler oluşur.
5--Profildeki Kök Yoğunluğu Nedir?

Profil yüzeyinde 1 dm2 ( 10 cmx10

cm) deki 2 mm’den küçük köklerin

yoğunluğunu verir.

1 dm2’deki ince
kök sayısı

Tanım

1-2 Çok az
2-5 Az

5-10 Orta
10-20 Fazla
20-50 Çok fazla
> 50 Kök ağı

Bu Bilgilerin Uygulamacıya Faydası
Nedir?
- Hangi metodun uygulanacağı (Dikim,
doğal gençleştirme, mevcut haliyle bırakma
v.s.)
- Toprak verimliliği ve ağaçlandırılmaya
uygunluğu
- Uygun tür ve orijin seçimi.
- Toprak işleme zamanı ile ekipman
seçimi.
- Dikim ve bakım zamanı v.d.
belirlenmesinde rol oynar.

Profil No :
Bölge Müdürlüğü :
İşletme Müdürlüğü
İşletme Şefliği

:
:

Serisi :
Bölme No :
- Alanı (Ha) :
- Rakım (m) :
- Eğim :
- Bakı :

Profil Yeri ve Civarının Özellikleri
1- Derinlik Mutlak     Fizyolojik

0-30 cm
31-60 cm
61-120 cm
> 120 cm

2- İskelet Miktar (%)
0-25
26-50
51-80
81-100

3- Toprak Suyu:
Yamaç Sızıntı Suyu
Taban Suyu
Durgun Su

4- Drenaj Bozukluğunun Olduğu
Derinlik (Lekelenmeler)

0-30 cm 91-120
31-60 cm > 120 cm
61-90 cm

6- Bitki Örtüsü:
Türü : Çapı :
Boyu : Kapalılığı :

7- Düşünülen Tür/Türler:
8- Düşünülen Tür/Türler Arazi üzerinde
veya yakınında mevcut mu?
9- Arazi üzerinde daha önce yapılan
faaliyetler varmı?
Suni Gençleştirme :

Evet Tür:
Hayır

Doğal Gençleştirme
Evet Tür:
Hayır

Ağaçlandırma
Evet Tür:
Hayır



Arazide Toprak pH’sı nasıl Ölçülür?
Arazide pH kitleri yardımıyla ölçülür.
Piyasada çok çeşitli pH kitleri
bulunmaktadır.
Bazı ağaç türlerinin pH aralıkları farklıdır.
Bu nedenle başka tür getirilecekse,
Araştırma Müdürlükleri veya Orman
Fakültelerinden gerekli bilgi alınmalıdır.
Toprak pH’sının (Reaksiyonunu)
sınıfları
4.5- ≤ Ekstrem 6.6-7.3 Nötr
4.6-5.0 Çok şiddetli

asit
7.4-7.8 Hafif alkali

5.1-5.5 Şiddetli asit 7.9-8.4 Orta alkali
5.6-6.0 Orta şiddetli

asit
8.5-9.0 Şiddetli

alkali
6.1-6.5 Hafif asit > 9.0 Çok şiddetli

alkali

Arazide Kireç Tayini Nasıl Yapılır?
%10’lük HCL kullanılarak, profil başında
toprak ve anametaryalin kireç durumu
belirlenebilir. 5-6 damla HCL damlatılır ve
köpürme durumuna bakılarak kireç
yoğunluğu hakkında karar verilebilir.

Kabarma Şekli ve
süresi

Kireç Varlığı

Kabarma Yok Kireçsiz
Çok Zayıf Reaksiyon Pek az kireçli
Zayıf, Devamlı
Olmayan Kabarma

Az kireçli

Belirgin, Fakat
devamlı olmayan
kabarma

Kireçli

Kuvvetli, devamlı
kabarma

Çok Kireçli

Çok kuvvetli ve
devamlı kabarma

Pek çok kireçli

Bazı türler kirece karşı hassas
olduklarından doğal türün haricinde başka
tür getirilecekse, (örnek; sahilçamı)
Araştırma Müdürlükleri veya Orman
Fakültelerine danışılması uygun olur.

Sulama Suyu Örneğinin Alınma Tekniği
Su tahlillerinden beklenilen faydanın temin
edilebilmesi için gerek sulama suyu
örneklerinin alınmasında ve gerekse
örneklerin ambalaj ve sevkinde bazı esaslar
dahilinde hareket edilmesi lazımdır.
Numune alınacak şişeler, mantar veya lastik
tapalı, kalın camlı, renksiz veya açık renkli
olmalıdır. Suyun fiziksel özelliklerini
etkileyecek özellikte olmamalıdır. Şişelerin
0,5-1 litrelik olması yeterlidir, kullanılmadan
evvel şişe numune alınacak su ile 3-4 defa
çalkalanmalıdır. Şişelerin hiç hava boşluğu
kalmaksızın doldurulması ve hemen ağzının
kapatılması ve izolasyon sağlamak amacı ile
şişe ağzının bantlanması gerekir.
Alınan sulama suyu örneğinin, maksimum

20 0C’de muhafaza edilerek, 12 saat
içerisinde laboratuvara ulaştırılması
gerekmektedir.
Akarsularda suyun durgun kısımlarından,
kenar ve kavşak noktalarından mümkün
olduğu kadar kaçınılmalı, hızlı aktığı orta bir
yerinden alınmalıdır. Şişe, ağzı kapalı olarak
su sathının 40-50 cm. altına daldırılır, tıpa
açılarak suyun şişe içerisine dolması temin
edilir. Böylece su yüzeyinde birikmiş
yabancı cisimlerin örnek ile birlikte
alınmasının da önüne geçilmiş olur.
Keson kuyulardan, şişenin boyuna bir ip
bağlıyarak sarkıtılmak surtiyle, artezyen
kuyularından ise, motor 15 dakika
çalıştırarak su berraklaştırıldıktan sonra
örnek alınır.
Kaynak sularından örnek almada ise; ekseri
hallerde örnek şişesinin sığabileceği
büyüklükte bir çukur açılması gerekir.
Meydana gelen bulanıklık tamamen geçene
kadar beklenir ve yukarıda belirtildiği şekilde
örnek alınır.

SULAMA SUYU TANITIM ETİKETİ
Bölge Müdürlüğü :
İşletme Müdürlüğü :
İşletme Şefliği :

Alınan  Sulama Suyu Cinsi
Artezyen (Sondaj  (    ) Derinlik (m)     (     )
Kuyu (   ) Derinlik (m)     (     )

Kaynak  Suyu (    ) (     )
Çeşme Suyu (    ) (     )
Sulama Kanalı Suyu (    ) (     )
Göl (    ) (     )
Baraj Suyu (    ) (    )
Havuz (Dinlendirilmiş Su) (    ) (     )
Dere (    ) (     )
Nehir ( ) (     )
Irmak (    ) (     )
Sulama Suyunun Alınış Tarih:

Sulama Suyunu Alan Kişinin Adı Soyadı:

Sulama Suyunu Alan Kişinin  Görevi :

Etiketleme örneği

SULAMA SUYU ŞİŞE ETİKETİ

Bölge Müdürlüğü :

İşletme Müdürlüğü :

İşletme Şefliği :
Su kaynağı Cinsi :

Örneği Alan Kişi :

Görevi :

Örnek No :
Örneğin Alınış Tarihi ve

Saati :
NOT: Örnek numaralarandırılırken şişenin

üzerine asetatlı kalemle, etikete

kurşunkalemle aynı numara yazılmalıdır.


