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1. Giriş

Jacob doğru hat yöntemi, çıktığı Theis çö-
zümlemesinin dayandığı kabuller düşünül-
meden, arazi verilerine pratikte tatbik edi-
lir. Yarı-logaritmik eksen takımında ortaya 
çıkan her doğru, mutlaka Jacob yönteminin 
uygulanmasının mümkün olduğunu göster-
mez. Maalesef, bu konuda dünyada yeraltı 
suyu değerlendirmeleri ile uğraşan araştırıcı 
ve mühendislerin bir kısa görüşlülüğü var-
dır. Yapılan kabulleri ve/ya arazi şartlarını 
ve akım durumunu düşünmeden, Jacob doğ-
ru çizgi yönteminin uygulanılmasına meka-
nik olarak koyulurlar. Temel kabul ve şart-
lara uyduğu kontrolü yapılmayan mekanik 
bir Jacob yöntemi uygulanması sonucunda 
bulunan T ve S akifer parametreleri, ya faz-
la veya gerçekten az sayısal değerler alır. 
Bilhassa kuyu yakınlarında, hidrolik eğim 
fazla olduğundan akım laminer değil de tür-
bülanslı hale gelir. Hâlbuki Theis ve onun 
doğurduğu Jacob yönteminin esasındaki ka-
bullerden bir tanesi, tüm akifer akım şartları 
içinde Darcy lineer akım modelinin geçerli 
olduğu kabulüdür. Jacob yöntemlerinin ge-
çerli olması için teorik matematik gerekli-
liklerden bir diğeri de, gözlem kuyusunun 
mesafe olarak ana kuyuya yakın olmasıdır. 
Hâlbuki bu çok tezatlı bir durumdur. Çün-
kü r azaldıkça kuyuya yaklaşılır ve bura-
larda da türbülanslı akımlar meydana gelir. 
Bunun sonucunda da, kuyu yakınlarında la-

miner akıma göre daha fazla düşümler göz-
lenir. Bu gibi durumlarda, Jacob yöntemleri-
nin geçerliliğinden şüphe edilmelidir. Şekil 
1’den görüleceği üzere uzun zaman düşüm 
verileri yarı-logaritmik eksen takımında bir 
doğru olarak belirir ama bu doğrunun eğimi 
boyutsuz tip eğri durumunda 2,3’e eşittir.
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Şekil 1. Jacob doğrusu

Jacob yöntemlerinin geçerliliğinin kont-
rol edilmesi ilk önce literatürde Şen(1988) 
tarafından ileriye sürülmüş ve gerekli hesap-
lama adımları verilmiştir. Bunun için burada 
teorik ayrıntılarına girmeden, Şen tarafından 
yeni tabirler olarak, arazi boyutsuz zamanı, 
uf, ve boyutsuz düşümü, wf tarif edilmiştir. 
Bunların matematik tarifleri ancak geçerlili-
ğe bakmadan klasik olarak Jacob doğru çiz-
gi yönteminin uygulanması ile elde edilen 
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akifer S ve T değerlerinin tespitinden sonra 
yapılır. S ve T değerlerinin arazi ölçümle-
ri ile beraber elde olması halinde boyutsuz 
arazi büyüklükleri 

uf = 
 r2S  
4tfT

 ve wf = 4πT 
Q Sf (1)

hesaplanır. Burada, tf ve wf arazi zamanı ve 
buna karşılık gelen düşüm miktarıdır. Eğer 
bu boyutsuz arazi değişkenlerinin yarı-lo-
garitmik eksende işaretlenmesi ile bir doğru 
elde ediliyor ve bunun da eğimi 2,3’e eşit 
çıkıyorsa, Jacob doğru çizgi yöntemlerinden 
uygun olanı kullanılabilir. Aksi takdirde, 
eğim 2,3’e eşit değilse, Jacob doğru çizgi 
yönteminin kullanılmaması gerekir. Jacob 
yönteminden daha küçük eğimlerin çıkması 
durumunda, ya sızma veyahut serbest yü-
zeyli akifer halinde gecikmeli iç sızma veya 
beslenme veya bunların birkaçı bir arada 
bulunur. Küçük eğimler yüksek iletkenlik 
katsayısına, bu ise küçük düşümlerin ortaya 
çıkmasına sebep olur. Diğer taraftan, elde 
edilen doğrunun eğimi Jacob doğru çizgi-
sinin eğiminden daha büyük ise, ya lami-
ner olmayan mesela türbülanslı akım vardır 
veya yerel olarak geçirgenlikte azalma bulu-
nur. Bir başka sebepte, sınırlı su haznesinin 
bulunmasıdır. Büyük eğimler küçük iletken-
liklerin bulunduğuna delalet eder. Bu sebep-
le, boyutsuz doğru çizgi yönteminden aşağı-
daki faydalı sözel sonuçlar çıkarılabilir.

a) Boyutsuz arazi değişkenlerinden ya-
rı-logaritmik kâğıtta elde edilen doğ-
runun eğimi, 2,3’e eşitse Jacob doğru 
çizgi yöntemi güvenilirlikle kullanıla-
bilir.

b) Arazi boyutsuz değişkenleri ile elde 
edilen doğrunun eğimi, 2,3’den daha 
küçük ise sızma veya beslenme halleri 
mümkündür.

c) Arazi boyutsuz değişkenlerinden elde 
edilen eğim 2,3›den daha büyük ise 
türbülanslı akım vardır. Bunun bir baş-
ka sebebi de akifer malzemesinin ge-
çirgenlik katsayısının az olduğudur.

2. Sızdırmalı akifer Hantush-Jacob yöntemi

Theis yöntemi gibi analitik çözümler 
önce basınçlı akiferler için yapılmıştır. Ta-
biatta, saf basınçlı akifere çok nadir olarak 
geçirimsiz tabakaların kil, marn, şeyl veya 
siltli kil olması durumunda sadece sediman-
ter jeolojik kayaçlarda rastlanılır. Ancak, bu 
geçirimsiz tabakaların çatlaklı veya büyük 
taneli olmaları halinde esas akifere sızmalar 
şeklinde komşu akiferlerden su transfer edi-
lebilir. Bu durumda, sınırlayıcı geçirimsiz 
tabakalar yarı geçirgen rolü oynar. Bunun 
sonucunda, sızdırmalı akiferler ortaya çıkar. 
İşte böyle sızdırmalı akiferlerin, akifer para-
metrelerinin hesaplanması için öncekilerden 
farklı yöntemler geliştirilmelidir. Tam nüfus 
eden bir kuyu sızdırmalı akiferden Q debisi 
çekerse, bunun farklı iki kaynaktan geldiği 
söylenebilir.

a) Hidrolik yükteki kayıplar dolayısı ile 
kuyuya suyun sıkışma ve akifer mal-
zemesinin de elastik olması özellikle-
rinden dolayı doğrudan akiferden olan 
katkı,

b) Yarı geçirgen alt ve/ya üst tabakalar 
vasıtası ile komşu akiferlerden sızma 
yolu ile önce akifere oradan da kuyuya 
gelen sular.

Pompa ile su çekilmesinin ilk zamanla-
rında, kuyu debisinin hemen hepsi doğrudan 
akiferdeki yeraltı suyundan gelir ama zama-
nın artması ile artık sızma suları da akifere 
girmeye başlar. Uzun zaman sonra ortaya çı-
kan durağan akım durumunda ise artık sular 
tamamen sızma ile komşu akiferlerden gelir. 
İşte bu son durumdaki durağan akım halin-
de, esas akifer artık suyu yarı geçirimli taba-
kalardan kuyuya nakil eden bir ortam haline 
gelmiştir. 

Sızdırmalı akiferler hakkındaki ilk anali-
tik çözümlemeler Hantush and Jacob (1955) 
ve Hantush (1956, 1960) tarafından yapıl-
mıştır. Diğer taraftan, Neuman(1972) ve 
Neuman ve Witherspoon (1969a, 1969b) 
gibi araştırıcılarda sızdırmalı akifer teori-
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lerini genişletenler arasında yer almıştır. 
Komşu akiferlerden sızdırmaları da göz 
önünde tutarak durağan olmayan akım ha-
linde sızdırmalı akifer denklemi
∂2s(r,t) 

∂r2 +
1 
r

∂s(r,t) 
∂r +

s(r,t) 
L2  = 

S 
T

∂s(r,t) 
∂t  (2)

olur. Burada, L’ye sızdırma faktörü adı ve-
rilir. Bu denklemde kullanılan diğer notas-
yonlar Şekil 2’de gösterilmiştir. Sızdırma 
faktörü ise kısaca

Lu(r,t) = Ka 
ma

S(r,t) ve Ll(r,t) = K1 
m1

S(r,t)       (3)

şeklinde yazılır. Denklem(2)’nin çözümü, 
Hantush ve Jacob (1955) tarafından Theis 
çözümüne benzer olarak aşağıdaki ifade ile 
verilmiştir. 

W u, r
L







  = 4πT 
Q S(r,t) ve u =  r

2S  
4tT  (4)

QYeryüzü

Basınçsız akifer A

Basaınçlı akifer B

Basınçlı akifer C

Yarı geçirgen tabaka

Yarı geçirgen tabaka

Geçirimsiz temel

Su tablası A

Piyezometre yüzeyi C
Piyezometre yüzeyi B

r

ha (r, t)

s ( r,t)

Ho

Ku , mu

Ka ma

2rw

KL , mL

Şekil 2. Sızdırmali akifer sistemi

Burada, W(u, r/L) ve u sırası ile sızdır-
malı akifer kuyu fonksiyonu ve boyutsuz 
zaman faktörüdür. İlk olarak, Walton (1970) 
sızdırmalı akifer kuyu fonksiyonunun de-
ğişik r/L değerleri için u ile değişimini tip 
eğriler halinde sunmuştur (bak Şekil 3). Bu 
şekildeki her tip eğrinin üç ayrı kısmı vardır. 
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Şekil 3. Hantush sızdırmalı akifer tip eğrileri 
(Walton, 1970)

İlk kısım küçük zamanlarda geçerlidir ve 
tamamen Theis eğrisinin başlangıcı ile ça-
kışmaktadır. Bunun anlamı sızdırmalı akifer-
lerinde başlangıçta, basınçsız akiferler gibi 
zaman-düşüm eğrisi davranışı gösterdikle-
ridir. Gözlem kuyusu mesafesinin artması 
veya sızdırma faktörünün değerinin düşmesi 
ile bu kısmın süresi azalır. Tip eğrilerin ikin-
ci kısmı, Theis eğrisinden aşağıya doğru ya-
vaşça artan bir şekilde ayrılışlar gösterir ve 
sonunda yataylaşır. İşte bu kısım süresince 
kuyuya akifer ve komşu akiferlerden sızma 
ile sular gelir. Akifer parametrelerinin bir 
sızdırmalı akifer için değerlendirilmesinde, 
bu kısımdaki zaman-düşün verilerinin öne-
mi büyüktür. Üçüncü kısımda ise, tüm tip 
eğriler tamamen yataydır. Bunun anlamı, 
kuyudan çekilen suların artık sadece komşu 
akiferlerden sızma yolu ile gelmesidir.

Hantush-Jacob yönteminin kayıt edilen 
arazi verilerinden yararlanarak kullanılması 
sırasında aşağıdaki noktalara dikkat edilme-
lidir.

a) Önce zaman-düşüm verileri tıpkı The-
is yönteminde olduğu gibi çifte loga-
ritmik eksen takımında işaretlenir,

b) Arazi verileri, tip eğrilerle üst üste ça-
kıştırılarak, yatay ve düşey eksenler 
birbirine paralel kalacak biçimde ha-



4

reket ettirilirse sonunda arazi noktaları 
ile en iyi uyumu gösteren tip eğri be-
lirlenir,

c) İki kâğıt bu şekilde birbirine iyice tespit 
edildikten sonra ortak alanlarında keyfi 
olarak bir çakışma noktası alınır. İşte 
bu noktanın boyutsuz zaman ve sızdır-
malı akifer kuyu değerleri ile arazi kâ-
ğıdı üzerinde yine bu noktaya karşı ge-
len yatay ve düşey eksenler üzerindeki 
noktaların değerleri okunarak bir tarafa 
kayıt edilir. Ayrıca en iyi uyan eğrinin 
etiket değeri r/L’de okunur.

d) Bu değerlerin Denklem (4)’de yerine 
konulması ile depolama ve iletkenlik 
katsayılarının değerleri tahmin edilir

e) Ana kuyuya olan mesafenin arazi öl-
çümleri ile belli olması ile sızma fak-
törü L’nin değeri de hesaplanır. 

2.1. Hantush büküm noktası yöntemi

Hantush(1964) tip eğrilerin, Theis tip eğ-
risinden ayrılmaya başladığı nokta üzerinde 
durarak bu yöntemi geliştirmiştir. Daha son-
ra 1956’da, Hantush sızdırmalı akifer ara-
zi verilerinin t<ti/4 atalığına zaman olarak 
düşenlerin, Theis tip eğrisi ile yarı-logarit-
mik eksen takımında aynı olduğu sonucuna 
varmıştır. Burada, ti yarı-logaritmik kâğıtta 
eğilme noktasının zamanını gösterir. Bura-
dan, r/L değeri ne olursa olsun geçerli olan 
birtakım formülasyonlar bulmuştur. Bunlar

ui = 
 r2S  
4Tti

 = 
  r  
2L (5)

Δsi = 2,3Q 
4πT exp(-  r  

L
) (6)
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   (8)

dir. Burada, ui, ti, Δsi ve si sırası ile boyutsuz 
zaman faktörü, zaman değeri, yarı-logaritmik 
eksendeki eğim ve düşüm değerleridir. Bütün 
bu değerler büküm noktasında okunmalıdır. 
Denklem(8)’e eşdeğer bir yaklaşık ifade 

i

i

s
s+0,251=

r
2Llog

∆






   (9)

dir. Bu ifade r/L<0,01 için si/Δsi > 2’ye karşı 
gelir. Bu yöntemin uygulanabilmesi için bir 
gözlem kuyusunda yapılmış zaman-düşüm 
ölçümlerine gerek vardır. Ayrıca, büküm 
noktası düşey eksenden belirlenen en büyük 
düşüm (sm) değerinin yarısına eğri üzerinde 
karşı gelen nokta olarak tarif edilmiştir. Bu 
temsili en büyük düşümün, yarı-logaritmik 
kağıt üzerindeki noktalama ile tespitinin 
sağlıklı belirlenebilmesi için durağan akıma 
ulaşıncaya kadar uzun süreli su çekimlerine 
gerek vardır. Yarı-logaritmik kağıt üzerin-
de büküm noktası bu şekilde belirlendikten 
sonra onun yatay eksen üzerindeki zamanı, 
ti, ve düşümü, si, tespit edilir. Bu değerle-
rin, si ve Δsi olarak Denklem (8)’de yerine 
konulması ile r/L tahmini Çizelge 2’nin kul-
lanılması ile yapılır. Böylece bulunan r/L 
değeri ile eğim, Δsi, Denklem (6)’da yerine 
konulursa, akiferin iletkenlik katsayısı he-
saplanır. Son olarak da, Denklem (5)’den de, 
T, r/L ve ti değerlerinin yerine konulması ile 
akifer depolama katsayısının sayısal değeri 
bulunur. 

2.2. Hantush mesafe-eğim modeli

Bu yöntem ana kuyudan değişik yön ve me-
safelere yerleştirilmiş, en azından üç gözlem 
kuyusundan yapılan arazi verilerinin bulun-
ması durumunda kullanılır. Denklem (6)’nın 
iki tarafının logaritmasının alınması ile





 ∆ islog-

T4
2,3Qlog2,3L=r
π

  (10)

elde edilir. Her bir gözlem kuyusu za-
man-düşüm verilerinden eğimler, yarı-loga-
ritmik eksendeki büküm noktasından elde 
edilir. Denklem(10)’dan anlaşılacağı üzere 
eğimlerin gözlem kuyularının ana kuyudan 
olan r mesafelerine göre yarı-logaritmik ek-
sen takımında işaretlenmesi sonucunda elde 
edilen doğrunun eğimi

α = 2,3L (11)
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dir. Bu doğrunun r = 0’da kesim noktası, 
(Δsi)0 aşağıdaki ifade ile verilmiştir. 

(Δsi)0 = 2,3Q 
4πT  (12)

İletkenlik katsayısı, T, ve sızdırma faktö-
rü, L, sırası ile Denklem (12) ve (11)’den, de-
polama katsayısı S ise gerekli büyüklüklerin 
Denklem (5)’de yerine konulması ile bulunur. 

Çizelge 2 Sızdırmalı akiferde durağan akım olması duru-
munda parametre ilişkileri (Şen, 1995)

x Ko (x) K1 (x) Io (x) I1 (x)

0,01 4,7212 99,9739 1 0,005

0,02 4,0285 49,9547 1,0001 0,01

0,03 3,6235 33,2715 1,0002 0,015

0,04 3,3365 24,9233 1,0004 0,02

0,05 3,1142 19,9097 1,0006 0,025

0,06 2,9329 16,5637 1,0009 0,03

0,07 2,7798 14,1710 1,0012 0,035

0,08 2,6475 12,3742 1,0016 0,04

0,09 2,5310 10,9749 1,0020 0,0451

0,1 2,4271 9,8538 1,0025 0,0501

0,2 1,7527 4,7760 1,01 0,1005

0,3 1,3725 3,0560 1,0226 0,1517

0,4 1,1145 2,1843 1,0404 0,2040

0,5 0,9244 1,6564 1,0635 0,2579

0,6 0,7775 1,0283 1,0921 0,3137

0,7 0,6605 1,0503 1,1263 0,3719

0,8 0,5663 0,8618 1,1665 0,4327

0,9 0,4867 0,7165 1,213 0,4971

1 0,4210 0,6019 1,2661 0,5652

1,5 0,2138 0,2774 1,6467 0,9817

2 0,1139 0,1399 2,2796 1,5906

2,5 0,0624 0,0739 3,2898 3,5167

3 0,0347 0,0402 4,8808 3,9534

3,5 0,0196 0,222 7,3782 6,2058

4 0,0112 0,0125 11,3019 9,7595

4,5 0,0064 0,0071 17,4812 15,3892

5 0,0037 0,0040 27,2399 24,3356

2.4. Yükselim sınaması

Pompa tecrübesi sırasında en büyük dü-
şüm miktarına ulaşınca, pompa birden ka-
patılırsa veya kaçınılamayan bazı sebeplerle 
kapanırsa, yeraltı suyu seviyesi tekrar kendi 
başladığı ilk seviyeye gelmek için yükselme-
ye başlar. Bu yükselim esnasında ana veya 
gözlem kuyusunda yapılan zaman-yükselim 
ölçümleri, yükselim sınamasının değerlen-
dirilmesine yarar. Bu verilerden de yararla-
narak akifer parametreleri hesap edilebilir. 

Bu tür sınamalar akifer hidrojeolojik pa-
rametreleri hakkında sayısal olan ve olma-
yan bilgiler verir. Bu sınama sıklıkla kul-
lanılmamasına rağmen, başka yöntemlerle 
hesap edilmiş akifer parametrelerinin ba-
ğımsız bir yolla kontrol edilmesine yarar. 
Pompanın kapatılması ile düşüm konisi de 
geriye doğru yükselmeye başlar. Hidrolik 
eğim ana kuyunun civarında en büyük değe-
rine ulaşır ve bu kısımda akımın Darcy ka-
nununa uyup uymadığı da pek anlaşılamaz. 
Büyük bir ihtimalle, ana kuyu civarında en 
azından ilk dakikalarda akım türbülanslıdır. 
Analitik çözümler, Darcy kanununun geçerli 
olması durumunda kullanılabilir. Bu bakım-
dan geç zaman-düşüm verilerinin kullanıl-
ması daha sağlıklıdır.

Düşüm smax(r,tα),tα, pompa kapatma za-
manında en büyüktür. En büyük düşüm iki 
kısma ayrılabilir, 

a) Yükselen düşüm srec (r, t’): Bu en bü-
yük düşüm ile yükselim sırasında, t’, 
zamanında ölçülen düşüm arasındaki 
farka eşittir. 

b) Geri kalan düşüm sres (r, t’ ): Bu yük-
selim esnasında t’, zamanında ölçülen 
miktardır. 

smax(r,tα) = srec(r,t’)+sres(r,t’) (13)
Bu düşümlerin ikisi toplam düşümle be-

raber Şekil 4 ve 5’da gösterilmiştir. 
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Yükselim sınaması akifer sınamasından 
daha ekonomiktir. Ayrıca, teorik olarak çe-
kilen debinin geliştirilen matematik denk-
lemlerde sabit kalması kabulü bulunduğun-
da, yükselim sınamasında debi sıfıra eşit 
olduğundan sürekli olarak sabittir. Yükselim 
sınamasında geri kalan düşümler akifer pa-
rametrelerinin hesaplanması için kullanılır. 
Böylece akifer sınaması sırasında elde edi-
len arazi verilerinden bulunan parametrele-
rin yükselim sınaması ile kontrolü mümkün 
olur. Ancak, yükselim sınaması ile güvenilir 
akifer depolama katsayısı tahmini yapıla-
maz.

t0 t-

Pompaj süresi Yükselim süresi

srec (r, t)

sres (r, t)

sM (r, t)

Şekil 5. Pompa ve yükselim kısımlarının grafik gösterimi

Sanki-durağan akım durumunda genel 
olarak akım lineer olduğu için yani Darcy 
kanunu uygulanabildiği için toplama kuralı 
geçerlidir ve değişik düşümler uygun biçim-
de toplanabilirler. Cooper ve Jacob(1946)’ya 
göre yükselim sınaması sırasında sanal bir 
kuyu akiferi beslemeye devam eder. Bu bes-
lemenin debisi, akifer sınaması debisine 
eşittir. Eğer, t pompa çalışmaya başlamasın-
dan itibaren ve t’ ise pompa durdurulduğun-
dan beri geçen zamanı gösterirse, geri kalan 
düşüm, sres(r, t ), Theis yöntemine göre

sres(r,t) = 
 Q   
4πT  [W(u1)-W(u2)] (14)

olur. Burada

u1 = 
 r2S  
4Tti

 ve u2 =  
 r2S  
4Tt'i

 

dir. Jacob yönteminin, u<0,01 şartı ve büyük 
zamanlar için geçerli olduğu düşüncesi ile 

sres(r,t) = 













S
 tT2,25log-

S
 tT2,25log

T4
2,3Q

rr 2

©

2π
 

 (15)

r

sM (r,t)

srec (r,t)

sres (r,t)

sM (rw )

Piyesometre seviyesi

Yeryüzü Q

2rw

Basınçlı akifer

Geçirimsiz tabaka

Geçirimsiz temel kayalar

Şekil 4. Yükselim sınaması düzeneği
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veya

sres(r,t) = 2,3Q 
4πT log t  

t'
  (16)

bulunur. Geri kalan düşüm değişiminin,  t  
t'  

oranına karşı yarı-logaritmik eksen takımın-
da gösterilmesi ile eğimi, sres(r,t) olan bir 
doğru elde edilir. İşte bu eğim değerinin bi-
linmesi ile akifer iletkenlik katsayısı 

T = 2,3Q 
4πΔsr 

  (17)

olarak hesap edilir. 
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