
ÖZET/ABSTRACT 

Dünya genelinde değişimin hızlı olduğu kıyı alanları bu alanlar üzerindeki faaliyetlerin ve taleplerin sürekli olarak 
artmakta olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Zamansal değişimin belirlenmesi, geçmişe ait veriler ile güncel 
verilerin karşılaştırılması ile mümkün olmaktadır. Yüksek çözünürlükteki uydu görüntüleri, turizm verileri, nüfus verileri 
ve alana ait fotoğraflar kıyı alanlarında meydana gelen zamansal değişimlerin belirlenmesinde yararlanılabilecek en 
önemli veri kaynakları arasındadır. Tez çalışması; Dört aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada çalışma alanı ve 
yönteme ilişkin literatür taraması, İkinci aşamada çalışma alanına ilişkin doğal, kültürel verilerin temini ve sayısal 
ortama aktarılması, Üçüncü aşamada anket çalışmasıyla beraber alanın görsel ve sayısal verilerinin değerlendirilmesi ve 
Dördüncü aşamada sonuç, değerlendirme ve önerilerden oluşmaktadır. Çalışma alanına ait farklı tarihlerde çekilen eski 
fotoğraflar, çalışma alanına gidilerek aynı bakı noktalarından yeniden çekilerek eski fotoğraflarla karşılaştırılmış ve 
çalışma alanındaki değişimler belirlenmiştir. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan temin edilen veriler CBS (Coğrafi Bilgi 
Sistemi) ortamında sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve gerekli olan verilerin haritaları oluşturulmuştur. 
Nüfus ve iklim verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gerekli izinlerle başvurularak elde edilmiştir. Bu veriler 
incelenerek değişim grafikleri ve tabloları hazırlanmıştır. Elde edilen bu veriler yorumlanarak birbirleri ile ilişkisi ve 
etkileşimleri belirlenmiştir. Bu ilişkiler ve etkileşimler doğrultusunda çalışma alanında gerçekleşen doğal, kültürel ve 
sosyolojik değişimler belirlenerek Amasra'nın gelişimi ve geleceği açısından gerekli olan yararlı fikirler ve öneriler 
sunulmuştur. 

 
The coastal areas around the world that change rapidly result in a continuous increase in activities on these areas and 
demands for them. The determination of time-related changes requires a comparison between the previous and current 
data. High-resolution satellite images, data relating to tourism, census data, and pictures belonging to the area are 
among the most important data sources which can be used to determine the time-related changes in coastal areas. 
The dissertation study is comprised of four parts. The first part includes the literature review related to the study area 
and method. In the second part, the natural and cultural data regarding the study area have been obtained and 
presented numerically. In the third part, the visual and numeric data of the area have been evaluated as well as the 
questionnaire study. Finally, the last part involves the result, assessment, and suggestions. Old pictures belonging to 
the study area taken on different dates were obtained. Then, the pictures of the study area were taken from the same 
aspect again. New pictures were compared to the old ones and the changes in the study area were determined. The 
data obtained from the various institutions and organizations were stored hardware using the GIS (Geographical 
Information System) and the maps of the necessary data were prepared. After the necessary permission was received, 
the climatic and census data were obtained from the General Directorate of Meteorology. These data were examined 
and some graphs and tables were prepared accordingly. Interpreting the obtained data, the relations and interactions 
among them were determined. In accordance with these relations and interactions, the natural, cultural, and 
sociological changes were concluded and some ideas and suggestions regarded as useful and necessary for the 
development and future of Amasra were put forward. 

 


