
ÖZET/ABSTRACT 

Arazi örtüsü/kullanımı özelliklerinin tespiti ve izlenmesi ile daha etkili ve sürdürülebilir bir arazi yönetimi 
sağlanabilir. Bu konuda en yaygın uygulanan yöntemlerden birisi CORINE (Coordination of Information on the 
Environment) sistemidir. AB (Avrupa Birliği) ülkeleri için planlanan bu sistem, AB'ye üyelik yolunda emin 
adımlarla ilerleyen ülkemizde de son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Veri gereksinimi anlamında üretilen 

CORINE verisinin ölçeğinin küçük olması, arazideki mikro havzalara ilişkin bilgi üretimi noktasında yer yer 
yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda, CORINE verisinin daha büyük ölçekli olarak üretilmesi gündeme 
gelmektedir. Yapılacak planlamalarda daha küçük haritalama birimi ile üretilecek arazi örtü/kullanım sınıfları 
karar verme noktasında daha etkin olacaktır. Havzaya düşen yağıştan kayıpları (sızma, buharlaşma vb.) 
çıktıktan sonra geriye kalan yüzeysel akış her arazi örtü/kullanım sınıfına göre değişiklik göstermektedir. Bu 
çalışmada, büyük bir bölümü Bartın ili sınırlarını kapsayan Bartın Çayı Havzası içinde kalan bölgenin belirlenen 
CORINE Seviye 4'e göre arazi kullanım sınıfları haritalanması yapılmıştır. Ayrıca, gelecekte diğer planlamalar 
için kullanılacak olan 4. seviye CORINE arazi sınıflarının yüzey akış katsayısı ( C ) etki dereceleri uzman 
görüşleri ile belirlenerek akış katsayısı risk haritası oluşturulmuştur. 

 
More effective and sustainable land management can be achieved through the detection and monitoring of land 
use and land cover characteristics. One of the most widely used methods in this regard is the CORINE 
(Coordination of Information on the Environment) system. This system, which is planned for EU (European 

Union) countries, has started to be used in our country, which has proceeded with sure steps towards EU 
membership in recent years. The fact that the scale of the CORINE data produced in terms of data requirement 
is small is somewhat inadequate at the point of producing information on the micro-basin in the area. 
Therefore, the larger scale production of CORINE data comes into question. Land cover / use classes to be 
produced with smaller mapping units will be more effective at the decision point for planning. The residual 
surface flow after the loss of rainfall (evaporation, infiltration etc.) from the basin differs according to the cover 
/ use class of each land. In this study, maps of land use classes are drawn according to the determined CORINE 
.Level 4 within the boundaries of .the Bartın Stream Basin, covering a large part of the Bartın province borders. 
Besides, runoff curve numbers maps were established by determining the impact ratings of the 4th level 
CORINE terrain classes, which will be used for other future plans, with the opinions of experts. 

 


