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Proje Özeti: Gediz Havzasında yer alan Akselendi Ovası’nda rüzgâr erozyonu sonucu dünya çapında ilginç bir 

örnek oluşturan kumul hareketleri meydana gelmiştir. Rüzgârların aşınım ve birikimi ile ilgili olguları ovanın 

önemli bir kısmında görmek mümkündür. Eskiden geniş sulak alanları barındıran ovada, çok ağır sulak alan 

tahribatı yaşanmıştır. Yoğun tarım yapılan ovada hatalı uygulamalar nedeniyle büyük çevre zararları ortaya 

çıkmıştır. Bunun sonucunda toprakların bozulması, rüzgârla hareket eden sedimentlerin arazi üstüne yayılması, 

kumul hareketleri, çiftçilerin kumullardan alarak arazilerine kum sermeleri vb. nedenlerle, rüzgâr aşınımına çok 

hassas olan araziler oldukça yaygındır. Çalışmada topoğrafya, jeoloji, toprak haritaları ile hava fotoğrafları, farklı 

zamanlara ait uydu görüntüleri yardımıyla, kumul hareketleri ile rüzgârla taşınan sedimentlerin birikim 

alanlarındaki değişiklikler belirlenmeye çalışılacaktır. Öncelikle 1985 ve 2016 yıllarına ait uydu görüntüleri 

üzerinde CORINE’e göre arazi kullanım haritası oluşturulacaktır. Aynı yıllara ait uydu görüntülerinde “Görüntü 

Oranlama” yöntemi uygulanacak ve arazi kullanım değişim alanı belirlenecektir. Ayrıca bitki örtüsü indeksi 

(NDVI) haritası oluşturulacaktır. Bu veriler ile diğer yardımcı veriler değişimin kaynağını belirlemek amacıyla 

overlay ve görsel yorumlama tekniğine göre sorgulanacaktır. Tarım alanlarındaki değişim, mera ve ormanların 

durumu, sulak alanların dönüşümü, Kumçay yatağındaki değişimler ve bozulmalar, kumul alanların oluşumu ve 

genişlemesi, rüzgarların taşıdığı sedimentlerle örtülen arazilerin durumu, kum alımı başta olmak üzere diğer bazı 

antropojenik etkiler araştırılacaktır. 
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