
ÖZET/ABSTRACT 

Bartın-Kirazlıköprü Barajı, yapımına ilk olarak 1999 yılında başlanmış ve halen inşaatı devam etmektedir. 
Yaklaşık olarak 865 km2'lik havzanın suyunu toplamayı hedefleyen tüm Bartın Çayı havzasının hemen hemen 
yarısını oluşturan baraj havzası, Ulus Çayı'nın büyük bir kısmı ile Abdipaşa Beldesi'nde bu çaya dâhil olan 
Ovacuma ana çayı ve kollarını içermektedir. Yaklaşık yarısı orman, üçte birinden fazlası ziraat alanları ile kaplı 

havzanın geriye kalan kısımları sırasıyla köy yerleşimleri, ormansız orman toprağı, kumul, tesis ve kayalıklardan 
oluşmaktadır. Bu çalışmada havzadaki arazi kullanımları, baraj su planlamasına esas teşkil etmesi açısından 
irdelenmiştir. Arazi kullanımlarındaki uygunluk ve eksiklikler bu çerçevede ele alınmıştır. Bu kapsamda, Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak, yükseltisi 60 ile 1600 m arasında değişmekte olan havza, 100 m'lik yükselti 
kuşaklarına ayrılmış, her kuşakta ağırlıklı ortalamaları ile arazi kullanımları tespit edilmiş ve Thornthwaite 
metodu ile her kuşağın su bilançosu ortaya konulmuştur. Çalışma sonuçlarına göre, ilk 600 m'lik yükselti 
kuşaklarında ortalama %46 civarında yer kaplayan ziraat alanları, her 100 m'de yaklaşık %10 azalarak 900 
m'de %17'ye düşmektedir. Köy yerleşimleri ise ziraat alanlarının çevresinde %5'i geçmeyen oranda yer 
kaplamaktadır. Bununla birlikte, orman alanlarının oranı, ilk 200 m'de ortalama %28 olup, ağırlıklı olarak 
yaprak döken ormandır. 200 ile 600 m yükseltiler arasında ortalama %50 olan orman alanının oranı her 100 
m'de yaklaşık %10 artarak 1000 m'de %90'a varmıştır. Bu yükseltide geri kalan %10'luk dilimi ise ziraat 
alanları kaplamaktadır. 1200 m'ye kadar, oran olarak ağırlığını koruyan yaprak döken türler, bu ağırlığı daha 
sonra karışık türlere bırakmıştır. 1000 ile 1100 m arasında ise ziraat alanlarının oranı %3'e düşmekte, 
sonrasında 1600 m'ye kadar hemen hemen görülmemektedir. 1100 m'den en yüksek seviye olan 1600 m'ye 
kadar hemen hemen orman alanının hâkim olduğu kuşaklar yer almaktadır. Havzada yükseltinin artmasıyla 
birlikte, sıcaklığın azalması ve yağışın artması dolayısıyla evapotranspirasyon oranı yaklaşık yarı yarıya 
azalmıştır. Öte yandan arazi kullanımı dikkate alınarak yapılan hesaplama, ham hesaplamaya nispeten 
evapotranspirasyon oranının %5 civarında daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Bunda yüksekliğin 
artmasıyla birlikte orman örtüsünün ağırlık kazanması rol oynamaktadır. Su döngüsü ve bilançosu açısından 
oldukça önemli olan arazi kullanımının, orta ölçekli bir baraj havzasında güncel durumunun tespit edildiği bu 
çalışma, sürdürülebilir bir baraj havzası planlaması için ışık tutabilecek niteliktedir. Anahtar Kelimeler Baraj 
havzası, arazi kullanımı, yükselti kuşakları, su bilançosu. 

 
Bartin-Kirazlıköprü Dam construction was initiated in 1999 and is still going on construction. Dam watershed 
aims to collect approximately 865 km2 Bartın Stream watershed's water and this dam watershed, constitutes 
almost half of the Bartın Stream Watershed. Dam watershed involves Ovacuma Stream and its' tributaries and 
a large part of the Ulus Stream. About half of the dam watershed is covered by forests and more than one-third 
of the watershed is covered with agricultural areas. The remaining parts of the watershed respectively 
constitute; rural settlements, deforested forest soil, sand dunes, service areas and rocks. In this study, land 
uses in the watershed were investigated in terms of dam water yield. Suitability and misuses of land were 
evaluated around this concept. In this context, the elevation of the watershed ranges between 60 and 1600 m. 
This broad elevation was divided into 100 m altitudinal sub-gradients using the Geographic Information 
Systems (GIS) tools. Water balance of each altitudinal sub-gradient has been calculated using the Thornthwaite 
method. According to the results of this study, agricultural areas cover in average 46% within the first 600 m 
altitudinal gradients of the watershed. However the agricultural areas diminish about 10% at each 100 m 
gradient covering 17%. These areas are close to the upland settlements within the watershed. These rural 
settlements are located close to the agricultural areas and cover about 5% of the watershed. On the other 
hand, forests cover 28% of the first 200 m altitudinal gradients and the deciduous stands constitute the largest 
portion of these forests. The forest areas dominate almost 50% of the altitudinal gradients between 200 and 
600 m. Within 1000m, these forest areas cover 90% ratio. The rest of the zone is covered by the agricultural 
areas. Up to 1200 m altitudinal gradient, deciduous stands constitute the largest portion of the forests. Within 
next altitudinal gradients, coniferous stands are located. Within the altitudinal gradients of 1000 and 1100 m, 
the rate of the agricultural areas diminish about 3%. Besides, up to 1600 meters, agricultural areas almost not 
exist. Particularly at the altitudinal sub-gradients from 1100 m to 1600m, the forest areas dominate. Dependent 
upon the increasing altitude in the watershed, reduced precipitation and increased temperature led to the 
evapotranspiration rate be reduced by about half. On the other hand, based on the calculation which also 
considers land use, the evapotranspiration rates were about 5% higher than that of the raw calculation. Altitude 
and forest cover play an important role in the increment of the evapotranspiration rate. In this study, analysis 
of the current land use status of a mesoscale dam watershed which was quite significant in terms of water cycle 
and balance may contributed to the sustainable dam watershed planning. Key Words Dam watershed, land use, 
altitudinal gradients, water balance. 

 


