
Diyarbakır Ovasının Yeraltısu 
Potansiyeli ve Su Kalitesinin  

Değerlendirilmesi 

Dr. RECEP ÇELİK 



İnceleme Alanının Tanıtılması  

Diyarbakır ilinde yüzey 
şekilleri oldukça sadedir. 
Çevresi yüksekliklerle 
kuşatılmıştır. Ortası çukur bir 
havza durumundadır. 
Diyarbakır havzası denen bu 
çukur alanın eksenini batı-
doğu doğrultulu geniş Dicle 
Vadisi oluşturur. Kuzeyden 
Güneydoğu Toroslar yayı ile 
kuşatılmıştır. Bu dağlar Doğu 
Anadolu Bölgesi'yle 
Güneydoğu Anadolu'ya 
birbirinden ayırır. Diyarbakır 
havzasının güneybatısında 
ise Karacadağ 
yükselir. 
 



Genel olarak ele alındığında Diyarbakır bölgesinde dağlık ve ovalık 
araziler bir arada bulunmaktadır. Dağlık araziler Kuzeyden başlayıp ve 
kuzeye Batıya uzanırlar. İlin kuzeyi genel olarak dağlıktır. 



 Statik su seviyesi: Su tablası veya 
piyezometrik yüzeyin pompaj veya 
beslemeden etkilenmediği andaki kotu  

 
 Dinamik Su Seviyesi: Kuyudan belirli bir 

hızda su çekilmesi sırasında suyun sabit 
kaldığı düzey.  

 
 Pompa Verim: Dinamik su seviyesinden 

pompa ile düzenli alınan su miktarı. 
 



Bölge Nehir ve Derelerin Dağılımı 



Sondaj verilerin Dağılımı, Çalışma Alanı 



İNCELEME ALANININ JEOLOJİK HARİTASI 





Karstik kireçtaşlarından oluşan Midyat formasyonu yeraltı 
suyunun beslenmesi ve depolanması açısından inceleme 
alanının en verimli formasyonudur. Karstik akifer niteliğindeki 
bu formasyondan son yıllarda açılan sondaj kuyularıyla bol 
miktarda su çekilmektedir. Midyat formasyonunu üstleyen 
Germik ve şelmo formasyonları, içerdikleri killi düzeylerden 
dolayı Midyat akiferi için geçirimsiz bir örtü kaya özelliğinde 
olmakla birlikte kumlu, çakıllı ve yer yer marnlı ve kalkerli 
seviyelerinden yeraltı suyu üretilebilmektedir. Midyat akiferi 
Diyarbakır Merkezi'nde altta ve derinlerde yer aldığından, bu 
formasyona erişilinceye kadar yüzeyden 
itibaren bazen bazalt akiferi daha sonra da sırasıyla şelmo ve 
Germik formasyonları geçilerek bu Karstik akiferden 
yararlanılmaktadır. Bu nedenle açılan derin sondaj kuyularının 
çoğunda yukarıda değinilen şelmo ve Germik formasyonlarının 
da su içeren düzeyleri filtre ile teçhiz edilmekte ve çoğu zaman 
şelmo-Germik-Midyat akiferlerinden ve bazalt-şelmo-Germik-
Midyat akiferinden ortak akifer suları elde edilmektedir. 

JEOLOJİK YAPI 



Actual Average Values in Long Period (1970 - 2011) 

Months 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Tempera

ture(0C) 
1,6 3,6 8,6 13,8 19,2 26,3 31,2 30,3 24,7 17,1 9,0 3,7 

High 

Tempera

ture(0C) 

6,6 9,0 14,7 20,2 26,5 33,7 38,5 38,1 33,3 25,3 15,9 9,0 

Low 

Tempera

ture(0C) 

-2,5 -1,2 2,7 7,1 11,3 16,9 21,7 21,0 16,0 10,1 3,6 -0,5 

Sunshin

e 

Hours(h

our/day) 

3,6 4,5 5,4 6,6 9,4 12,1 12,3 11,4 9,6 7,2 5,2 3,5 

Rainy 

Days 
11,7 11,6 11,4 11,9 8,9 3,0 0,4 0,3 1,2 5,8 8,0 10,8 

Monthly 

Precipita

tion(kg/

m2) 

62,8 67,8 67,3 67,7 39,6 9,0 0,4 0,4 4,3 32,1 51,1 67,4 

Diyarbakır Ovası Meteorolojik veriler( ortalama değerler) 



Statik Su Seviye Haritası 



Pompa Verim Haritası (L/s) Haritası 



Diyarbakır Havzasının Dinamik Su Seviyesi 



WATER QUALITY TEMATIC 

MAPS 



Diyarbakır EC map 



Diyarbakır pH map 



Diyarbakır TDS map 



SONUÇ VE ÖNERİLER 
 



Reference/region Static water level 
depth from 
ground(meter) 

dynamic water 
level depth from 
ground(meter) 

Pump efficiency 
(liter/sec) 

Çölgüzeli 35 71 5 

Uçkuyu 31 69 3 

Yaytaş 83 120 4 

Sancak 59 121 3,6 

Guldalı 121 161 10 

Uzunbahçe 40 110 11 

Taşhelvası 60 135 18 

Kolludere 50 98 6 



 Diyarbakır Ovasi Yeraltısuyunu besleyen unsurlar, 
Kuzeyde Toroslara ve Batı Kısmında Karacadağ’a 
düşen yağışların ova kısımlara yeraltı akışlarıdır.  

 

 Etüt sahasında bulunan alüvyonlar, bazaltlar, Şelmo 
Formasyonu, Silvan Kalkerleri, alt miyosen 
formasyonları ve eosen kalkerleri sondajlarla 
ulaşılabilen akiferlerdir. 

 

 Havaalanı çevresi Yeniköy civarında 19-40 L/s pompa 
işletmeli bazalt akifer alanı vardır. buralarda 2-65 m 
arasında değişen dinamik su seviye değerlerine karşın 
1-18 m. Arasında değişen statik yer altısu seviyesi 
vardır. 

 

 



 Serapgüzeli bazalt akifer bölgesi şehir içindeki en verimli 
alanlardandır. Buralarda 70-80 m. Derinliklerde 28-74 L/s 
bir verimle su alınabilmektedir. Bu bölgenin dinamik su 
seviyesi 12-50 m arasında değişmektedir. Statik yer altı 
seviyesi ise 1-18 m. Arasında değişmektedir. 

 

 Sur bölgesi Buçuktepe – hanefiköy arasında kalan bölgede, 
28-50 L/s debi,  yakınlarında Hızırilyas –Kartaltepe 
köylerinde 20-30L/s. işletme alanları mevcuttur. Buralarda 
dinamik su seviye 80-125 m arasında değişirken, statik su 
seviyesi de 18-43 m. Arasında değişmektedir. 

 

 Suriçi merkez, Bağıvar, Çarıklı’dan Kırmasırt’a  ulaşan 
bölgeyle doğuya Sati taraflarına giden bölgede 11-22 lt/s 
arasında derin kuyularla su alınabilmektedir. Bu bölgelerde 
dinamik su seviye 60-83 m, statik seviyeler de 1-18 m. 
Arasında değişmektedir. 

 



 Dicle Üniversitesi ile Dicle vadisi bölgelerinde Midyat 
formasyonundan 22-32 L/s debi yer altı su alınabilir. 
Buralarda dinamik su seviye 150-286 m arasında 
değişirken, statik su seviye 50-120 m arasında 
değişmektedir. 

  

 Dokuzçeltik-Yolaltı- alpu-Sancar bölgelerine doğru sığ 
sondajlarla 1-6Lt/s verimle su bulunabilir. Bu bölgede 
dinamik seviye 90-140 m. Arasında değişirken statik 
seviye de 60-106 m. Arasında değişen statik su seviye 
vardır. 

 

 Yaytaş, Dökmetaş, Ballıpınar,Karakuyu,Güvercin,Bağlar 
bölgesinde Batı çanakçı,Çiçekyurt, ağaçdere, Damlakay 
bölgelerinde 11-20 lt/s arasında  verim alınabilmektedir. 
Bu bölgelerde dinamik seviye 60-106 m. Arsında 
değişirken statik su seviye 1-18 m arasında 
değişmektedir. 

 

 



 Diyarbakır güneyindeki  Bağıvar köyü civarından 
Ambar köyü civarına  kadarki bölgede, Midyat 
Formasyonundan alan, 250-300 m derinlikteki 
kuyulardan 3-10 l/s debili artezyen elde etmek 
mümkündür(Şekil 5.12). Bu verimler sulama için 
küçük olmakla beraber, küçük çaplı sulama veya içme 
suyu tedarikinde kullanılabilinir. Bu bölgelerde statik 
su seviye 1 ile  26 m. arasında değişir. Bu bölgede 
dinamik su seviyeler; 11 ile 114 m. arasındadır. 

 

 İnceleme alanındaki, Dicle nehri ve lokal dere 
etrafındaki alüvyonlar ve Eosen kalkerleri (Midyat 
formasyonu) yeraltısuyu işletmesine uygun 
akiferlerdir.  Bazalt çatlaklarından elde edilen su 
ise zirai sulamalar için ekonomik verim 
vermeyebilir. 
 
 



Diyarbakır Groundwater TDS 
features 

 About 87 000 hectares in the Diyarbakır 
city centre parts were made analysed 
and TDS values modelled in Figure 6.  

The lowest TDS value is at the Sakallı 
Village near the Karacadag as 60 ppm.  

The highest TDS value is seen at Soganlı 
village where East of Diyarbakır in the 
Kayapınar Basil as 385 ppm.  

The mean of Diyarbakır groundwater 
TDS is 85 ppm.  



 Diyarbakir residential area’s 
groundwater TDS values can be 
classified that, all of basalt areas value 
is under 500 ppm,  

 %30 ratio regions TDS values changes 
between 125-250 ppm. %5 ratio regions 
TDS values changes between 250-325 
ppm.  

 Besides %1,5 values changes between 
325-450 ppm.  

 The rest of ratio is almost %65 basalts 
groundwater TDS varry between 60-125 
ppm which has very good quality 
feature.  



According to WHO, the palatability of 
water with a total dissolved solids 
(TDS) level of less than about 600 
mg/l is generally considered to be 
good; drinking-water becomes 
significantly and increasingly 
unpalatable at TDS levels greater 
than about 1000 mg/l.  

So, there is no significant problem to 
use it for drinking safety about 
Diyarbakır groundwater features. 

Considering Both TDS and EC 
parameters show Diyarbakir Basalt 
aquifer has low salinity feature. 



Finally, it can be classified basalt aquifer 

water quality that, 20% of Diyarbakir 

basalts area’s groundwater is very good 

water class,  

approximately 75% of the groundwater is 

good water class and  

 the partial 5% of groundwater is usable 

water class.  

Considering the created EC maps, in the 

basalt aquifer towards Karacadag foothills 

is the lowest EC values.  
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