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Yeraltı Suyu Akifer Parametre ve Özellikleri

Zekâi Şen

Su Vakfı

Bu parametreleri iyi bir biçimde kontrol 
edebilmemiz için arazide veya laboratuvar-
larda sürekli ölçümlerin yapılmasında yarar 
vardır. Bu bakımdan yeraltı suyu kaynakla-
rının hesaplanmalarındaki güvenirliliğin te-
mel parametre hesaplamalarındaki veya tes-
pitlerindeki güvenirlilikle doğrudan irtibatlı 
olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Diğer tara-
fından, bir yeraltı suyu uzmanının yapacağı 
yorum ve hesaplamaların başarısı, sadece 
bu parametrelerin tanımlarında değil, onla-
rın hidrolojik, jeolojik ve fiziksel olaylarla 
ilgili yönlerinin bilinmesi ile mümkündür.

2. Akifer parametreleri

Yeraltı sularının mekanik olarak değer-
lendirilmesi yerine gerekli bilim yorumları-
nın incelenen yere öz olarak yapılması için 
akifer parametrelerinin ayrıntılı olarak bi-
linmesi gereklidir.

2.1. Porozite (Gözeneklilik)

Bir kaya kütlesi hacminin tümünde bu-
lunan boşlukların sayısal olarak tesbit edil-
mesine porozite denir. Bu fizik olarak, kaya 
kütlesinin içerebileceği su miktarı ile ala-
kalı olup, matematik bakımından kayadaki 
boşluk hacminin toplam kaya hacmine oranı 
olarak tanımlanır. Porozitenin, n, basit ifa-
desi

1. Giriş

Bir yerdeki yeraltı suyu potansiyelinin 
iyice hesaplanabilmesi için değişik akifer 
parametrelerinin neler olduğunun tanımlan-
ması ve bunların akifer fiziksel özellikleri 
ile ilişkilendirilmesi gereklidir. Yeraltı suyu 
akış ve depolama özelliklerinin güvenilir 
biçimde yorumlanması, hesaplanabilmesi, 
sonuçlandırılması ve öngörülmesi, bu pa-
rametre değerlerinin ince bir şekilde tespit 
edilmesi ile olur. Ayrıca, yeraltı suyunun 
bölgesel ölçekte zamanla olan akış, dağılım 
ve özelliklerinin belirlenmesinde jeolojik 
yapının doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu-
nun sonucunda, akifer parametrelerinin de 
zaman, konum ve jeolojik tabaka özellikleri-
ne bağlı olacağı anlaşılır. Bereket versin ki, 
hidrojeolojik hesaplamalarda jeolojik bakı-
mında parametreler zamandan bağımsızdır. 
Bunlar jeolojik zamanlara bağlıdır ama bu 
zamanların insan ömrü ile kıyaslanmasında 
milyonlarca yıllar ile ifade edilmesi bakı-
mından hidrojeolojik parametrelerin zamana 
bağlı olmadıkları kabul edilir. Bu bakımdan, 
sadece konuma bağlı olan parametrelerin 
değişimlerini göstermek için daha sonra 
izah edileceği gibi izotropluk ve homojenlik 
kavramlarına değinilecektir. Şekil 1’de bir-
çok akiferin bir arada bulunduğu temsili bir 
kesit verilmiştir.
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n = 
 vv  
vT

 ×100 (1)

burada Vv ve VT sırası ile boşluk ve kaya ha-
cimlerini gösterir. İncelenen kayanın jeolo-
jik öz geçmişine göre, porozite birincil ve 
ikincil olmak üzere iki kısma ayrılır. Kayala-
rın daha sonra tektonik, volkanik, kimyasal 
vb. dış etkilere maruz kalmadan önce mey-
dana geldikleri andaki porozitelerine birin-
cil porozite adı verilir. Ancak, daha sonraki 
değişik çatlaklaşma, kıvrılma, faylanma, 
tektonik hareketler ve erime gibi olayların 
meydana getirdiği boşlukların porozitesine 
de ikincil porozite adı verilir. Aşağıdaki çi-
zelgede değişik kayaların poroziteleri hak-
kında değerler verilmiştir.

2.2. Yeraltı suyu hızı

Jeolojik tabakaların içinde bulunan yeral-
tı suyu uygun hidrolik eğimlerin ortaya çık-
ması ile boşluklarında akmaya başlar. Ye-
raltı suyu hızının önemi sadece yeraltı suyu 
potansiyeli hesaplamaları için değil, ayrıca 

Akifer A

Akifer B

Akifer  C

Girişim

Potansiyometrik yüzey B

Potansiyometrik yüzey C

Su tablası

Deniz Suyu

Sea

Yeryüzü

Akan kuyu

Doğrudan 
b l Doğrudan 

b l

Sızma
Sızma

Geçirimsiz zemin

Basınçlı kısım Aq(C)

Basınçs

Basınçlı Sızdır
l

Artezye

Basınçlı

Sızdır
l

Akifer B

Akım çizgisi

Şekil 1. Çoklu akiferler

Çizelge 1. Porozite değerleri (Şen, 1995)

Sediment sınıfları Porozite (%)

İyi karışmış kum ve çakıl 25-50

Karışmış kum ve çakıl 20-35

Buzul döküntüleri 10-20

Silt 35-50

Kil 33-60

Marn 47-50

Kireçtaşı 0,5-17

Mermer 0,1-0,2

Şist 1-10

Gre 4-26

Dolomit 3-5

Granit 0,02-15

Alçıtaşı 3-4

Bazalt 0,1-12
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yüzey çevre kirliliğinden, yeraltı hazneleri-
ne olabilecek kimyasal, biyolojik ve nükleer 
atık kirleticilerinin taşınması bakımından da 
önemlidir. Fizik bakımından, hız basitçe kat 
edilen mesafenin zamana oranı olarak ta-
nımlanır. Yeraltı suyu durumunda kat edilen 
mesafenin belirlenmesinde güçlükler var-
dır. Bunun sebebi jeolojik kayaçların içinde 
yeraltı suyunun hareketine müsaade edecek 
olan boşlukların gerek kendilerinin gerekse 
bunların birbiri ile ilintileri sonucunda or-
taya çıkan akış yollarının fazlaca rastgele-
lik içermesidir. Bunun tabii sonucu olarak, 
araştırmacılar yeraltı suyu hızının tarif edil-
mesi için üç farklı durumu incelemişlerdir. 
Bunlardan ilki, Vr olarak gösterilen hız olup 
Şekil 2’de gösterilen akım çizgisi uzunluğu-
nun zamana oranı şeklinde tanımlanır. Ger-
çek hız denilen bu tür akım çizgisi uzunluğu 
S’nin zamana, t’ye oranı olarak 

Vr = 
S 
t  (2)

tanımlanır.

A B

Akım çizgisi

Potansiyometrik 
seviye

Şekil 2. Gerçek yeraltı suyu hızı

İkinci türden yeraltı suyu hızı, akım çiz-
gisi uzunluğu yerine iki nokta arasında su 
molekülünün bir doğru ile birleştirilerek ta-
rif edilen hayali yol uzunluğunun zamana 
oranı olarak tarif edilir. (bak Şekil 3).

A B

Potansiyometrik seviye

D

Şekil 3. Gerçek yeraltı suyu hızı

Üçüncü türden yeraltı suyu hızına “filt-
rasyon”, “sızma” veya “Darcy” hızı adı veri-
lir. Buna ayrıca özgül debi adı da verilir. Bu 
akım çizgisine dik bir kesitin birim alanın-
dan geçen su debisi olarak tanımlanır (bak 
Şekil 4). Toplam geçen su debisini Q, kesit 
alanını da A ile gösterirsek filtre hızı

Vf = 
Q 
A   (3)

şeklinde tanımlanır. Bu tarifte dikkat edil-
mesi gerekli çok önemli bir nokta, yeraltı 
suyunun sanki göz önünde tutulan akış yö-
nüne dik kesitin tümünden hiç kaya kısmı 
yokmuş gibi akmasının düşünülmüş olması-
dır. Bu hız, porozitenin aracılığı ile gerçek 
hıza 

Vf = n Vr  (4)
ifadesi ile bağlıdır. Pratik uygulamalarda, 
boya veya izleyici maddeler vasıtası ile ger-
çek hız ölçülür.

H

B

Vf =

Şekil 4. Filtrasyon hızı
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2.3. Depolama ve özgül depolama katsayısı

Depolama veya depolama katsayısı, S, 
olarak Şekil 5’de basınçlı bir akifer için tarif 
edilen akifer parametresi aslında birim yü-
zey alanına sahip tüm akiferi kapsayan düşey 
bir prizmadan, piezometre seviyesinin birim 
(1 metre) düşmesi (artması) durumunda aki-
ferden alınabilecek (akifere verebilecek) 
toplam su miktarıdır. Buradaki piyezometre 
seviyesindeki birim artış veya azalışın, piye-
zometre yüzeyine dik olması gereklidir. 

Piyezometrik seviye 
değişimi

Geçirimsiz tabaka

∆ h = 1 birim

Basınçlı akifer

A = 1 birim

Şekil 5. Depolama tanımı

Basınçlı akiferlerin en önemli özelliği, su 
çekilmesi durumunda bile doygun bölge ka-
lınlığının sabit kalmasıdır. Basınçlı akifer-
lerde, depodaki su iki yolla bırakılır. Bunlar-
dan birinci kısım yeraltı suyunun üzerindeki 
basıncın azalması ile daha önceden sıkışarak 
hacmi küçülmüş olan suyun genişlemesi, di-
ğeri ise tıpkı basınçsız akiferlerden suyun 
atmosfer basıncı altında çekilmesine benzer. 
Basınçlı akiferlerde, 10-4<S<10-6 olup yakla-
şık olarak çekilen suyun %40’lık bir kısmı, 
suyun elastik genişlemesinden, geri kalanı 
ise boşluklardaki sudan ve akifer sıkışma-
sındandır (Bear, 1979). Diğer taraftan, Şen 
(1995) depolama katsayısını sudan arındırı-
lan akifer hacminin, VW, toplam akifer hac-
mine, VD oranı şeklinde tanımlamıştır. 

S = 
 vW  
vD

 (5)
Depolama katsayısı tarif olarak tüm aki-

fer doygun tabaka kalınlığı için geçerlidir. 

Bunun birim akifer kalınlığı için tarif edi-
len şekline ise özgül depolama katsayısı adı 
verilir. Depolama katsayısının birimi bulun-
mamasına rağmen, özgül depolama katsa-
yısı, SS’nin tanım icabı birimi ters uzunluk 
birimidir. 

SS = 
S 
H  (6)

Burada, H doygun tabaka kalınlığını gös-
terir. Fizik olarak, SS birim akifer hacminin 
birim hidrolik yük değişimi durumunda al-
dığı veya bıraktığı su hacmi olarak tanım-
lanır.

2.4. Özgül verim ve tutma

Özgül verim, Sy basınçsız akiferler için 
kullanılan bir depolama katsayısıdır ve aki-
ferin birim yüzey alanlı doygun tabaka yük-
sekliğinden birim hidrolik yük değişimi son-
rasında bırakabileceği veya alabileceği su 
hacmi olarak tanımlanabilir. Bu durum Şe-
kil 6’da gösterilmiştir. Kohezyon ve kapiler 
çekme kuvvetlerinin etkisi altında, basınçsız 
akiferin boşluklarındaki tüm su çekilemez. 
Bu kuvvetler vasıtası ile suyun bir kısmı 
boşluk yüzeylerinde tutulur. Bu bakımdan, 
özgül verim akiferin boşluklarındaki suyun 
yerçekimi etkisi altında alınabilen hacmi-
min toplam akifer hacmine oranı şeklinde de 
tarif edilebilir. Benzer olarak özgül tutmada, 
Sr de tanımlanır.

Su tablası 
değişimi

∆h= 1 birim

Basınçsız akifer

A = 1 birim

Şekil 6. Özgül verim tanımı
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Özgül verime ayrıca efektif yani etkin 
porozite adı da verilir. Bu bakımdan, poro-
zite özgül verim ve tutmanın toplamından 
ibarettir. Bunlar aşağıdaki denklem takımı 
ile matematik olarak ifade edilir.

n = Sy + Sr

Sy = 
 vW  
vT

 (7)

Sr = 
 vr  
vT

burada Vw drene edilebilir suyun, Vr tutulan 
suyun ve VT de akiferin toplam hacimlerini 
gösterir. Genel olarak, 0,01<Sy<0,3’dir (Fre-
eze and Cherry, 1979). Yüksek Sy değerleri 
basınçsız olan akiferlerde suyun çok önem-
li bir kısmının boşluklarda bulunan yeraltı 
suyunun drene edilmesi ile elde edildiğini 
gösterir. Basınçlı akiferlerde ise bu durum 
suyun üzerindeki basıncın bırakılması ile 
ikincil derecede önemli olan su genleşmesi 
veya akifer genleşmesinden elde edildiğini 
gösterir. Aynı verim basınçsız akiferlerde 
basınçlılara göre daha az hidrolik yük düş-
mesi ile elde edilir. 

6.5. Darcy kanunu

Darcy (1856) doygun ortamlardaki yeral-
tı suyu hızını ve akışını incelemek için Şekil 
7’de gösterilen deney düzeneğini kurmuştur. 

∆h

∆L

Q

Q

Şekil 7. Darcy cihazı kısımları

Buradan, akifer materyalinin homojen ve 
izotrop olduğunu kabullenerek akış doğrul-
tusuna dik olarak geçen toplam yeraltı suyu 
debisinin, iki kesit arasındaki hidrolik eğim-

le doğru orantılı olduğunu deneysel olarak 
tespit edebilmiştir. Yapılan deneysel çalış-
malar sonrasında aşağıdaki ifade elde edil-
miştir. 
Q 
A  = K dh 

dl  (8)

burada Q hacim olarak, A alanına sahip ke-
site dik geçen suyun debisini, K hidrolik ge-
çirgenlik olarak bilinen orantılılık katsayı-
sını, dh 

dl  ise hidrolik eğimi gösterir. Yapılan 
deneysel çalışmaların gayesi, aslında hidro-
lik geçirgenlik katsayısının değerini tespit 
etmek içindir. Darcy kanununun en önemli 
özelliği doğrusal bir ilişki şeklinde ortaya 
çıkması ve Şekil 8’de gösterilen durumda 
kullanılması gereklidir. Bu kanun, yeraltı 
suyu hareketi hesaplamalarında ve öngör-
melerinde sıkça kullanılır (De Wiest, 1969).

Akımsız 
bölge

Ön Darcy 
olmayan 
akım

Darcy doğrusal 
akım

Son Darcy 
olmayan 
laminer akım

Son Darcy 
olmayan 
türbülanslı 
akım

Hidrolik eğim

Akışın mikroskopik 
hızı

Tam Darcy akımı

Şekil 8. Değişik akım kısımları

Bir yeraltı kuyusunun hemen civarında 
hidrolik eğim çok dik olduğundan, akım 
laminer değil de türbülanslı haldedir. Aynı 
durum, kısmen akifere nüfus eden kuyulara 
doğru olan düşey akımın tesiri ile de ortaya 
çıkar. Bu kanunun geçerliliği kitabın sonraki 
bölümlerinde ayrıntılı olarak izah edilecek-
tir.

2.6. Hidrolik geçirgenlik

Bir akiferin yeraltı suyu bakımından po-
tansiyeli, depolama katsayısı ile suyun ha-
reketine müsaade edecek olan parametreler 
vasıtası ile hesaplanır. Su hareketini izah 
etmesi bakımından en önemli yeraltı suyu 
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parametresi hidrolik geçirgenliktir. Bu aki-
ferin efektif porozitesine bağlıdır. Efektif 
porozite ise akifer materyalinde bulunan 
boşlukların birbiri ile bağlantılı olmasının 
bir ölçüsüdür. Boşluklar arasındaki bağlantı 
ne kadar fazla ise, yeraltı suyunu hareketi o 
kadar kolay ve hidrolik geçirgenlik katsayısı 
da, o kadar büyük olur. Darcy kanunundan 
hidrolik geçirgenlik

K =  vf  
i  = 

Q 
Ai  = 

  Q   
WHi  (9)

şeklinde yazılabilir. Burada, Vf, özgül debi-
yi, i, hidrolik eğimi, Q hacim olarak akım 
debisini, W akifer genişliğini, H, doygun 
tabakanın kalınlığını ve A’da akım kesitinin 
alanını gösterir. Diğer bir ifade ile hidrolik 
geçirgenlik birim zamanda birim alandan bi-
rim hidrolik eğim altında akım doğrultusuna 
dik olarak geçen suyun miktarını gösterir 
(bak Şekil 9). Hidrolik geçirgenliğin birimi 
L3/T/L2 şeklindedir ama pratikte genel ola-
rak L/T kullanılır.

Basınçlı akifer

1 m

1 m

1 m

Piezometric level

Geçirimsiz tabaka

Geçirimsiz tabaka

Hidrolik 
geçirgenlik

Kuyu 1 Kuyu 2

1 m

Şekil 9. Hidrolik geçirgenlik tanımı

2.7. İletkenlik katsayısı 

Bir akiferdeki yeraltı suyunun hareke-
ti ile ilgili bir başka parametre iletkenlik 
katsayısıdır. Bunun hidrolik geçirgenlikten 
farkı, hidrolik geçirgenlik birim akifer ka-
lınlığı için geçerli olmasına karşılık bu pa-
rametre tüm akifer kalınlığı esasına dayanır. 
İşte bu bakımdan da tanım olarak hidrolik 
geçirgenliğin akifer kalınlığı daha doğrusu 

doygun tabaka kalınlığı ile çarpımına eşittir. 
Yeraltı suyu akımının doğrusal, yani Darcy 
kanununa göre olması durumunda iletkenlik 
katsayısı, T

T = K H =  
 Q  
Wi  (11)

olarak tanımlanır. Bu denklemdeki tüm no-
tasyonlar, önceki bölümlerde açıklanan an-
lamlara sahiptir. Diğer bir tabirle, T Şekil 
10’da gösterildiği gibi bir akiferin tüm ka-
lınlığından birim genişlikten, birim hidrolik 
eğim altında birim zamanda geçen su hacmi 
olarak da tanımlanabilir.

W

1 birim

H
Q

Geçirimsiz 
tabaka

Geçirimsiz 
tabaka

Doygun 
gözenekli 
ortam

Şekil 10. İletkenliğin tanımı

Bu tanımdan iletkenlik katsayısının biri-
minin L3/T/L olduğu ancak pratik uygulama-
larda genel olarak L2/T kullanıldığına dikkat 
edilmelidir. İletkenlik katsayısının bu tanımı 
sadece yatay doğrusal yeraltı suyu hareketi 
için geçerlidir. Yeraltı suyu akımının üç bo-
yutlu olması veya laminer akım olmaması 
halinde iletkenlik katsayısı bu tarifini kay-
beder (Bear,1979; Şen, 1996). 

Yukarıda verilen K ve T’nin tanımları 
üzerinde biraz düşünülürse, hidrolik geçi-
rimliliğin birim genişlik ve birim kalınlık 
için iletkenlik katsayısının ise birim genişlik 
ama tüm akifer derinliği için tanımlandığı 
kolayca anlaşılır. Bu düşünceden hareketle, 
tüm akifer genişliği ve kalınlığını işin içine 
katan başka bir iletme parametresinin tarif 
edilebileceği anlaşılır. Bu tanım yeraltı suyu 
hidroliği literatürüne ilk defa Şen(1995) ta-
rafından verilmiş olan “Toplam iletkenlik” 
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(Gross transmissivity) (GT) olarak tarif edi-
lerek Denklem (10)’dan yararlanarak

GT= K W H = 
Q 
i  (11)

şeklinde yazılabilir. Bu ifadede, W akifer 
genişliğini, H ise kalınlığını gösterir. Bura-
da, GT birim zamanda birim hidrolik eğim 
altında tüm akım kesitinden geçen suyun 
hacmi olarak belirlenir. GT’nin boyutu tıpkı 
debi boyutu gibi L3/T’dir. 

3. Homojenlik ve izotropluk

Akiferlerin iletkenlik özellikleri, jeolojik 
materyalin cinsine ve hidrolik geçirimliliği-
ne bağlı olarak değişir. Hidrolik geçirgenlik 
bir akiferin değişik noktalarında değişik de-
ğerler alabileceği gibi, aynı noktanın deği-
şik yönlerinde de değişik değerler alabilir. 
Bunlardan noktadan noktaya değişime hete-
rojenlik, ama aynı noktanın değişik yönlere 
göre değişimine ise anizotropluk adı verilir. 
Jeolojik kayaçların meydana gelmesi sıra-
sında bu geometrik özellikler konumla ilgili 
olarak ortaya çıkar. Tabiattaki sistemler bu 
iki özellikle örülmüştür. Yer kabuğundaki 
jeolojik kayaçlardan başlarsak, bu özellikler 
okyanuslarda da yüksek ve düşük tuzlanma 
bölgeleri olarak kendilerini gösterir. Atmos-
ferde de sıcaklık paketleri şeklinde veya 
sıcak bölgelerin başka sıcaklıktaki bölge-
lerle sınırlanması ile kendilerini gösterirler. 
Güneş yüzeyinde bulunan lekelerde bile bu 
özelliklerden bahsedilebilir. Yapılan bütün 
çalışmalarda genel olarak, hiçbir tabii ola-
yın ortaya çıkışında mutlak homojenlik ve/
ya izotropluğun bulunmadığı anlaşılmıştır. 
Jeolojik kayaçlarda heterojenlik ve anizot-
ropluğun bulunması bizim için yapılacak 
hesapların zorlaşması ve bazı kabullerin 
yapılması gerekliliğini doğurur. Ayrıca bu 
özellikler bir akifer materyalinde değişik öl-
çeklerde bulunabilir. Bölgesel yeraltı suyu 
akımlarının modellenebilmesi için mutlaka 
en azından bazı alt kısımlar için homojenlik 
ve izotropluk kabullerinin yapılması gerek-

lidir. Bu kabuller sayesinde yeraltı suyu ha-
reket denklemlerinin elde edilmesi mümkün 
olabilmektedir. 

Yeraltı suyu denklemleri, bu idealleştir-
melerin yapılarak gerçeklikten bazı taviz-
lerin verilmesi sureti ile çözülebildiklerin-
den elde edilen matematik model sonuçları 
gerçeğin ya büyük veya küçük miktarlarda 
öngörülmesine sebep olur. Araştırıcılar yap-
tıkları teorik çalışmalarda kaçınılmaz olarak 
homojenlik ve izotropluk kabullerini yapa-
rak klasik biçimde sorunlara çözüm ararlar 
ve bulurlar. Bulunan bu sonuçların yakla-
şık olmasından kaçınılmaz. Bunlar analitik 
çözüm olarak önümüzde bulunurlar ama 
homojen olmayan jeolojik yapılar dolayısı 
ile asla tam çözümleri göstermezler. Gerçe-
ğe yakın çözümlerin elde edilebilmesi için 
heterojenlik ve anizotropluğun da model-
lemelerde göz önünde tutulması gereklidir. 
Bu konularda ayrıntılı bilgiler Şen (1994), 
Schad ve Teutsch (1994), Knochenmus ve 
Robinson (1996) ve Meier, Carrera ve San-
chezvila (1998) gibi araştırıcılar tarafından 
verilmiştir. Şekil 11’de gösterildiği gibi ta-
biatta izotropi (anizotropi) ve/veya homo-
jenlik (heterojenlik) durumları söz konusu-
dur.

Heterojen-anizotrop

Homojen-izotrop Homojen-anizotrop

Heterojen-izotrop

Şekil 11. İzotropi ve homojenite
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4. Düşüm konisi

Bir akiferin yeraltı suyu haznesinden 
pompa vasıtası ile su çekilmeden önce, ye-
raltı suyu tablası veya piyezometrik yüzeyin 
yatay olduğu kabul edilir. Pompanın çalıştı-
rılması ile kuyudaki su seviyesi derhal dü-
şerek kuyu etrafındaki yeraltı suyunun da 
kuyuya girmesi ile civardaki piyezometrik 
seviyelerde düşümler ortaya çıkar. Böylece, 
kuyu civarındaki akiferde bulunan yeraltı 
suyu seviyesi ile kuyudaki su seviyesinin 
ani olarak azalması ile kuyuya doğru olan 
bir hidrolik eğim baş gösterir. Bu akiferdeki 
basıncın azalması anlamına gelir. 

İşte bu hidrolik yükler arasında kuyu et-
rafında kalacak biçimde düşen su seviyele-
rini birleştiren veya içeren bir yüzeyin dü-
şünülmesi ile ters ve yanal yüzeyi eğik olan 
bir konik şekil ortaya çıkar ki, buna düşüm 
konisi adı verilir. Aslında, pompa başlama-
dan önceki yatay yeraltı hidrolik yük seviye-
leri ile pompa çalışmasından sonra meydana 
gelen ters konik şeklindeki hidrolik yükler 
arasındaki kısma düşüm konisi adı verilir. 
Böyle bir koninin tepesi, ters olarak kuyu 
üzerinde tabanı ise pompaya başlamadan ön-
ceki yatay piyezometrik yüzey üzerindedir. 
Koninin yatay piyezometrik seviye üzerin-
deki taban alanına tesir alanı denir. Bunun 
dairesel olarak kabul edilmesi durumunda 
taban dairesinin yarıçapına tesir yarıçapı adı 
verilir. Tabii böyle bir dairenin meydana ge-
lebilmesi için akifer malzemesinin homojen 
ve izotrop olması gereklidir. Yani dairesel 
tesir alanı durumunda bu kabuller otomatik 
olarak yapılmıştır. Herhangi bir andaki ve 
mesafedeki düşüm konisinin düşümü s(r.t) 
ile gösterilirse, bunun başlangıçtaki statik 
su seviyesi (statik piyezometre seviyesi) ile 
pompa çalışması sonrasında meydana gelen 
dinamik piyezometre seviyesi arasındaki 
farka eşit olduğu görülür. Grafik olarak dü-
şüm konisinin biçimi Şekil 12’de verilmiştir.

Düşüm konisi

Geçirimsiz temel

Basınçlı akifer
Geçirimsiz tabaka

Piyezometre seviyesi

Yeryüzü
Q

Şekil 12. Düşüm konisi

Basınçlı akiferde düşüm konisi hayali, 
basınçlı akiferde ise fizik olarak gerçektir. 
Akifer malzemesi homojen, izotrop ve üni-
form kalınlıkta ise düşüm konisi tabanı da-
ireseldir. Düşüm konisinin her noktasında 
hidrolik eğim birbirinden farklıdır ama dı-
şarıya gidildikçe eğim azalır ve belirli me-
safeden sonra sıfıra ulaşır. İşte bu noktada 
düşüm sıfırdır. Bir bakıma tesir yarıçapı, 
kuyunun merkezi ile akifer içinde düşümü 
sıfır olan böyle bir nokta arasındaki yatay 
mesafedir diye de tanımlanabilir. Kuyudan 
suyun çekilmesine devam edildikçe düşün 
konisinin dışarıya doğru yayılması giderek 
azalan bir oranda artar. Teorik olarak, aki-
fere dışarıdan hiçbir beslenme yoksa düşüm 
konisinin bu artışı az da olsa hiç durmadan 
devam eder.

Düşüm konisini şeklinin hesaplanma-
sı akifer türü (basınçlı, basınçsız, sızmalı), 
jeolojik tabakaların malzemelerinin türü 
(homojen ve/ya heterojen, izotrop ve/ya ani-
zotrop) , ve bazı geometrik ilişkilere (deği-
şik hidrolik geçirimliliğe sahip tabakaların 
veya besleme sınırlarının bulunması, mer-
cek killerin bulunması) göre yapılır. Bir dü-
şüm konisinin yöne baglı konum ve zaman 
dinamikliği vardır. Yukarıda söylendiği gibi 
zamanla genişler ve değişik jeolojik yapı ve 
malzemeleri içerir. Düşüm konisinin geo-
metrik yapısına göre bir akiferin türü, sınırlı 
olup olmadığı, değişik su içeren tabakalar-
dan oluştuğu gibi değişik özellikleri hakkın-
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da bilgi edinilebilir. Yani akifer malzeme-
sinin heterojen veya izotrop olup olmadığı 
belirlenebilir. Yukarıda verilen tüm temel 
akifer parametre tanımları homojen ve izot-
rop akifer malzemeleri ve üniform yani sabit 
kalınlıkta ve yatay olan akiferler içindir.
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