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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Oflak Dağı ve çevresinin fiziki coğrafya özelliklerini 

belirlemektir. Oflak Dağı   (40° 55’- 40° 59’ K 30° 17’- 30° 27’ D), Marmara 

Bölgesi’nde, Adapazarı ovasının kuzeyinde yer almaktadır. 353 metre yükseltiye 

sahip olan bu kütle, Kuzey Anadolu fay hattının kuzeyinde, özellikle jeolojisi ve 

jeomorfolojisiyle dikkati çeken bir bölgede yer almaktadır. Çalışmada Oflak Dağı 

ve çevresinin fiziki coğrafya özellikleri olarak; jeoloji, jeomorfoloji, iklim, 

hidrografya, toprak ve bitki örtüsü özellikleri incelenmiştir. Veri ve metotların 

uygulanmasında yazılım olarak coğrafi bilgi sistemleri ArcMap 10.0 yazılımı ve 

bu yazılıma ait alt analiz modülleri (Spatial Analyst, Geostatistical Analyst) 

kullanılmıştır. Elde edilen analiz sonuçları, arazi çalışmaları ile desteklenerek 

yorumlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Oflak Dağı, Sakarya, fiziki coğrafya 

  

PHYSICAL GEOGRAPHICAL FEATURES OF OFLAK 

MOUNTAIN AND ITS SURROUNDINGS 

ABSTRACT 

The objective of this paper was determined physical geographical features of Oflak 

Mountain and its surroundings . Oflak Mountain (40° 55’- 40° 59’ N 30° 17’- 

30° 27’ E) which was determined as the study area is located on Marmara region 

to the north of Adapazarı Plain. This mountain has 353 m. elevation. It was 

located on the important region with its geological and geomorphological features 

on northern of North Anatolian Fault Zone. Geology, geomorphology, climate, 

hydrography, soil and vegetation features were examined as physical geographical 

features of Oflak Mountain and its surroundings in this study.  Geographical 



B.USTAOĞLU                                                           SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2013-II)           

170 
 

information systems ArcMap 10.0  and sub analysis modules (Spatial Analyst, 

Geostatistical Analyst) were used as software  for application of data and methods. 

Obtained results from analysis were interpreted with the help of the field study. 

Keywords: Oflak Mountain, Sakarya, physical geography 

1. GİRİŞ                       

Oflak Dağı, Marmara Bölgesi’nde yer alan, doğu batı uzanışlı, çevresine 

göre belirgin bir morfolojik ünitedir. Batısında Kocaeli platosu, doğusunda 

ise Çamdağ kütlesi yer almaktadır. Kuzeyden ve güneyden Sakarya 

Nehri’ne bağlanan akarsular ile sınırlandırılmıştır (Şekil 1). En yüksek 

noktası 353 metredir. Çalışma alanı için hazırlanan lokasyon haritasında 

yükselti basamakları 15-50; 50-75; 75-100; 100-125; 125-150; 150-175; 175-

200; 200-225; 225-250; 250-350 şeklinde sıralanmıştır. 150 m.’nin üzerinde 

Oflak dağının belirgin bir biçimde ortaya çıktığı görülmektedir (Şekil 1, 

Fotoğraf 1-2). Çalışma alanı coğrafi konum olarak Kuzey Anadolu fay 

hattının kuzeyinde, özellikle jeolojisi ve jeomorfolojisiyle dikkati çeken bir 

bölgede yer almaktadır. Çalışma alanıyla ilgili ayrıntılı literatür 

incelendiğinde Oflak Dağı ve çevresini de içine alan özellikle jeolojisi ve 

jeomorfolojisi ile ilgili ayrıntılı çalışmalar bulunmaktadır (Wijkerslooth, P 

ve Kleinsorge H. 1942,  Bilgin, 1984; Yiğitbaş vd., 2004, Dutucu vd., 2012). 

Ancak Oflak Dağı’nın fiziki coğrafya özellikleriyle ilgili kapsamlı bir 

çalışma bulunmamaktadır. Bu amaçla bu çalışmada; Oflak Dağı ve 

çevresinin genel fiziki coğrafya özellikleri; jeolojisi, jeomorfolojisi, iklimi, 

hidrografyası, toprak özellikleri ve bitki örtüsü incelenecektir.  
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Şekil 1. Oflak Dağı ve çevresinin lokasyon haritası 
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Fotoğraf 1. Oflak Dağı’nın güneybatı yönünden görünümü, Küçükhataplı köyü 

 

Fotoğraf 2. Oflak Dağı’nın kuzeydoğu yönünden görünümü, Konuklu köyü 
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2. VERİ VE METOT 

Çalışmada kullanılan veriler kamu kurum ve kuruluşlarından, arazi 

çalışmalarından ve ilgili literatürden derlenerek analiz edilmiş ve 

yorumlanmıştır. Öncelikle elde edilen veriler sayısal forma 

dönüştürülmüştür. Verilerin haritalanmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri 

yazılımlarından ArcMap10.0 yazılımı ve bu yazılıma ait alt analiz 

modülleri (Mekansal Analiz-Spatial Analyst, Jeoistatistiksel Analiz-

Geostatistical Analyst) kullanılmıştır.  

Çalışma alanına ait lokasyon haritası oluşturulurken Harita Genel 

Komutanlığı’nın 1: 25.000 ölçekli f24c3, f24c4; g24b1 ve g24b2 paftaları 

kullanılmıştır. Bu paftalara ait izohips verilerinden tin (düzensiz 

üçgenleştirilmiş ağ modeli) oluşturulmuş ve tin üzerinden sayısal yükseklik 

modeli elde edilmiştir.  

Jeolojik birimler açıklanırken MTA (Maden Tetkik ve Arama) ’nın 2002 

yılında yayınlamış olduğu 1:100.000 ölçekli Türkiye Jeoloji haritaları 

Adapazarı G24 paftası kullanılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili literatürden; 

Yiğitbaş vd. (2004), Wijkerslooth ve Kleinsorge (1942) faydalanılmıştır.  

Jeomorfoloji haritası hazırlanırken, topografya haritaları, uydu 

görüntüleri ve arazi çalışmalarından elde edilen veri ve gözlemler ile 

Bilgin (1984)’in “Adapazarı Ovası ve Sapanca Oluğunun Alüvyal 

Morfolojisi ve Kuaternerdeki Jeomorfolojik Tekamülü” isimli eserinden 

faydalanılmıştır.  

İklim özellikleri açıklanırken 1960-2012 yılları arası sıcaklık ve yağış 

verileri analiz edilmiştir. Bu veriler Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğünden temin edilmiştir (2013). Çalışma alanında uzun yıllar ve 

sürekli olarak veri kaydı olan meteoroloji istasyonu olan Sakarya 

Meteoroloji istasyonunun verileri analiz edilmiştir. Verilerin haritada 

interpolasyonunda (tahmininde) Coğrafi Bilgi Sistemleri içerisinde yer 

alan Jeoistatistik araç kutusu kullanılmıştır. Bunun için öncelikle veriler 

sayısal olarak excelde tanımlanmıştır. Daha sonra yükseltiye göre dağılışı 

hesaplamak amacıyla verisetine sıcaklık için lapse-rate (sıcaklık değişme 
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oranı); yağış için ise Schreiber formülü (Ardel vd., 1969) uygulanmıştır. Elde 

edilen hesaplanmış veri setine Jeoistatistiksel Analiz uygulanarak RMSE 

(root mean square error - en küçük karesel ortalama hata) değeri en düşük 

olan metot interpolasyon için seçilmiştir. Buna göre bu çalışmada sıcaklık 

ve yağış verisi için en düşük karesel hatayı veren jeoistatistik metotlardan 

birisi olan Kriging metodu kullanılmıştır. 

Çalışma alanının hidrografya haritası hazırlanırken topografya haritaları 

kullanılarak ekran üzerinden sayısallaştırma (on screen digitizing) 

yöntemiyle sürekli ve mevsimlik akarsular ile göletler çizilmiştir.  

Toprak haritalarının oluşturulmasında ise; Sakarya İli Toprak Envanter 

Raporundan (1972) yararlanılmıştır.   

Bitki haritalarının oluşturulmasında ise Adapazarı Orman Bölge 

Müdürlüğü’nden (2004) temin edilen sayısal veriler, orman amenajman 

planları ve literatürden (Yaltırık, 1984, Günal, 1997) faydalanılmıştır.  

3. JEOLOJİK ÖZELLİKLER 

Çalışma alanındaki kaya birimleri Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın 

kuzeyinde, Batı Pontid Zonu içerisinde tanımlanmış İstanbul-Akçakoca 

Tektonik Zonu (Tüysüz vd., 2004) içerisinde değerlendirilmektedir. Bu 

zon içerisinde Alt Devoniyen yaşlı Ferizli Formasyonu, Orta Devoniyen – 

Alt Karbonifer yaşlı Yılanlı Formasyonu, Üst Kretase yaşlı Yemişliçay 

Formasyonu, Üst Kampaniyen – Alt Eosen yaşlı Akveren Formasyonu, bu 

birim içinde Çangaza volkanit üyeleri, Alt – Orta Eosen yaşlı Yığılca 

Formasyonu, aynı yaşta Çaycuma Formasyonu, bu birim içinde yer alan 

Kaynarca üyesi ile temsil edilir (Şekil 2). İnceleme alanındaki örtü birimleri 

ise Pliyosen yaşlı Örencik Formasyonu ve Kuvaterner yaşlı alüvyon 

malzeme ile temsil edilir (MTA, 2002). Çalışma alanı ve çevresinde 

bulunan demir cevherleşmesi nedeniyle bu sahanın jeolojisi ayrıntılı 

olarak incelenmiştir (Uludağ, 1993-96). Çalışma alanında yer alan jeolojik 

formasyonların özellikleri aşağıda yer almaktadır: 

Ferizli Formasyonu (Df): Çalışma sahasında yer alan en yaşlı birimler Ferizli 

Formasyonu içerisinde yer alır.  Bu formasyon’un yaygın litolojisi dolomit, 
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kumtaşı, oolitli ve algli demirtaşı seviyelerinden oluşur (Şekil 2) (MTA, 

2002). Çalışma alanında 1939-40 yıllarında Wijkerslooth ve Kleinsorge 

tarafından demir cevheri bulunmuştur. Devoniyene ait demir cevheri, 

batıda Oflak Dağı’ndan doğuda Çamdağ’ ına kadar uzanmaktadır 

(Wijkerslooth ve Kleinsorge, 1942). Birimin yaşı Gedik ve Önalan (2001) 

tarafından Erken Devoniyen olarak verilmiştir. Birim Oflak Dağı’nın 

güney sınırında dar yamalar halinde yüzeylenmektedir (MTA, 2002). 

Yılanlı Formasyonu (DCy) :  Kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı ve dolomitten 

oluşan birim Oflak dağının güney doğu kenarında dar bir alanda yayılış 

göstermektedir (Şekil 2). Yaşı fosil içeriğine göre Orta Devoniyen olarak 

tanımlanmıştır (Saner vd. 1979, MTA, 2002). 

Yemişliçay Formasyonu (Ky) : İnceleme alanı olan Oflak Dağı’nda en yaygın 

litostratigrafik birimi oluşturmaktadır. Yemişliçay Formasyonu inceleme 

alanında volkanajenik kumtaşı, tüf, aglomera, bazalt ve andezitten 

oluşmaktadır (Şekil 2). Birim, yay volkanizmasının ürünleri olarak ortaya 

çıkmış volkano-sedimanter bir istif olup, sığdan derin denize kadar 

değişik ortamlarda oluşmuş çökelleri kapsar. Formasyon Üst Kretase 

yaşındadır (MTA 2002).   

Akveren Formasyonu (KTa) : Çalışma sahasının kuzeyinde geniş bir alanda 

yayılım göstermektedir. Yarı pelajik killi kireçtaşı, marn, karbonat 

çamurtaşı, ve kalsitürbiditlerden oluşmaktadır (Şekil 2). Formasyon sığ 

denizden derin denize kadar değişen ortamlarda çökelmiştir. Ayrıca birim 

içerisinde çalışma alanının kuzeybatısında dağılış gösteren bazalt ve 

andezitlerden oluşan Çangaza volkanit üyesi yer almaktadır (MTA 2002).    

Çaycuma Formasyonu (Teç) : Oflak Dağının çevresinde geniş bir alanda 

yayılış gösteren sedimanter birim kumtaşı, şeyl ve konglomeradan 

oluşmaktadır (Şekil 2). Akveren Formasyonu ile geçişli olduğu kesimlerde 

ince-orta tabakalı kumtaşı-kiltaşı ardalanması şeklindedir. Birim tektonik 

olarak kıvrımlı ve bindirmeli bir yapıya sahiptir. Bu birim içerisinde 

çalışma alanının kuzeybatısında çok dar bir alanda kireçtaşı ve marnlarla 

temsil olan Kaynarca üyesi yer almaktadır. Formasyon Erken-Orta Eosen 

yaşındadır (MTA 2002).   
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Örencik Formasyonu (Tplö) : Çalışma alanında çok dar bir alanda görülen 

birim akarsu ortamını ifade eden konglomera, kumtaşı ve kiltaşı 

ardalanması ile temsil edilir (Şekil 2). Formasyon kendinden yaşlı tüm 

birimler üzerinde açısal uyumsuz olarak yer alır. Birimin yaşı üzerine net 

bir veri yoktur, stratigrafik konumuna göre Pliyosen olarak tanımlanmıştır 

(MTA 2002).    

Alüvyon (Qal) :  Çalışma alanında Sakarya nehri ve kolları (Çark Suyu) 

boyunca düz alanlarda görülen çakıl, kum ve çamur çökelleridir (Şekil 2) 

(MTA 2002).    

 
Şekil 2. Oflak Dağı ve çevresinin jeoloji haritası. Kaynak: MTA (2002) raporunda 

yer alan jeoloji haritasından yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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4. JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER 

Çalışma alanındaki ana jeomorfolojik birimler; dağlık alan, alçak ve 

yüksek plato, dik yamaç ve ovalık alandır.  

Çalışma alanında topografyanın uzanışı doğu – batı yönlüdür (Şekil 3). 

Oflak Dağı (353 m.) çevresindeki alçak ve yüksek plato sahalarına ve yer 

yer deniz seviyesine yaklaşan Adapazarı Ovası’na göre belirgin bir 

yükselim ve yayılıma sahiptir. Dağ, Hendek’te yer alan Çamdağ kütlesinin 

batıya doğru uzantısıdır. Çalışma alanının çevresinde batıda Kocaeli 

Platosu’nun uzantısı olan alçak ve yüksek plato yüzeyleri yer almaktadır. 

Bu yüzeyler akarsular tarafından belirgin bir biçimde aşındırılmış ve 

vadiler oluşmuştur. Bu vadiler boyunca dik yamaçlar görülmektedir.  
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Şekil 3. Oflak Dağı ve çevresinin jeomorfoloji haritası. 

Yükseltinin belirgin bir biçimde azaldığı (15 m.) güney ve güneydoğuda 

ise Sakarya Nehri ve kollarının (Çark Suyu) da içerisinden geçtiği 

Kuvaterner yaşlı dolgulara sahip ovalık alanı bulunmaktadır.  

Çalışma alanının morfolojisi  bölgede geniş bir makaslama zonu özelliği 

gösteren doğu-batı uzanımlı Kuzey Anadolu Fay Hattı (Şengör, 1979; 

Şengör vd., 2005) ve bu hattı kuzeydoğu-güneybatı uzantılı olarak kesen 

Sakarya Nehri boyunca oluşan Adapazarı – Karasu koridoru (Yiğitbaş vd, 

2004) ile tanımlanmaktadır. 
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6. İKLİM ÖZELLİKLERİ 

Çalışma alanında sıcaklık ve yağışın dağılışını tespit edebilmek için 

Sakarya meteoroloji istasyonunun 1960 – 2012 yılı aylık ve yıllık ortalama 

ve toplam iklim verileri kullanılmıştır. Sıcaklık ve yağış verilerinin 

interpolasyonuyla elde edilen sonuçlara göre; yükselti, yamaç eğimi, bakı 

ve orografik şartlar nedeniyle ovalık alanlar ile dağlık saha arasında 

sıcaklık ve yağışın dağılışı farklılıklar gösterir. Çalışma alanı için referans 

olarak belirlenen Sakarya meteoroloji istasyonunda yıllık ortalama sıcaklık 

14,4 ºC (Şekil 4), en yüksek 19,8 ºC, en düşük 9,9 ºC olarak tespit edilmiştir 

(Tablo 1). Aylık ortalama sıcaklıklar yıl içerisinde en düşük değerini ocak 

ve şubat aylarında alır. Mart ayından itibaren artarak en yüksek değerine 

Temmuz ve Ağustos aylarında ulaşır ve tekrar düşmeye başlar. Ocak ayı 

sıcaklığı 5,9 ºC, temmuz ayı sıcaklığı 23,3 ºC’dir (Tablo 1). Bu sıcaklık 

koşullarına göre araştırma alanı “Karadeniz Termik Rejimi” (Koçman, 1993) 

özellikleri gösterir. Araştırma alanında yıllık ortalama yağış 836,3 mm’dir 

(Şekil 5). Yıllık ortalama yağışlı gün sayısı toplamı ise 132,6’dır (Tablo 1).  

Tablo 1. Sakarya  meteoroloji istasyonunun aylık ve yıllık ortalama, en yüksek, en 

düşük sıcaklık değerleri ile ortalama yağışlı gün, aylık ve yıllık ortalama yağış 

miktarları (1960-2012). 

 
Kaynak: MGM, 2013. 

Yağışların yıl içerisindeki seyrine bakıldığında yağışın aylara dağılımında 

farklılıklar görülür. Yağış en yüksek değerini Kasım, Aralık ve Ocak 

aylarında alırken, en düşük değerini Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 

almaktadır (Tablo 1). Araştırma alanında yazları yağışsız kurak bir 

SAKARYA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık 

Ortalama  

Sıcaklık 

 (° C) 

5,9 6,4 8,4 12,8 17,2 21,4 23,3 23,0 19,5 15,5 11,4 8,2 14,4 

Ortalama En 

Yüksek 

 Sıcaklık (°C) 

9,5 10,6 13,5 18,6 23,3 27,5 29,2 29,1 26,2 21,3 16,6 11,9 19,8 

Ortalama En Düşük 

 Sıcaklık (°C) 
2,8 3,0 4,4 8,1 12,1 15,6 17,8 17,7 14,2 11,1 7,4 5,0 9,9 

Ortalama Yağışlı 

Gün Sayısı 
15,7 14,4 13,8 11,8 10,1 8,3 6,0 6,0 7,2 11,2 12,2 15,9 132,6 

Aylık Toplam Yağış 

Miktarı Ort. 
92,8 75,3 75,0 60,7 48,1 67,7 50,1 46,7 50,5 80,3 81,7 107,4 836,3 
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dönemin bulunmayışı ve her mevsim yağışlı olması sebebiyle Temuçin’e 

göre (1990) “Marmara Yağış Rejimi”, İkiel’e göre (2005) “Karadeniz Yağış 

Rejiminin B3 tipi” yağış rejimi görülmektedir.  Erinç’in yağış etkinliği indis 

değerlerine göre çalışma alanı (1965) “Nemli İklim Tipi” özelliklerine 

sahiptir ve sahadaki vejetasyon “Nemli Orman” grubuna girer. 

 
Şekil 4.  Oflak Dağı ve çevresinin yıllık ortalama sıcaklık dağılışı haritası 
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Şekil 5. Oflak Dağı ve çevresinin yıllık toplam yağış dağılışı haritası. 

7. HİDROGRAFİK ÖZELLİKLER 

Çalışma alanı içerisinde yer alan akarsular Sakarya Nehri havzasında 

bulunmakta olup bir kısmı sürekli bir kısmı mevsimlik akarsular olarak 

akış göstermektedirler. Sürekli akış gösteren akarsular Sakarya Nehrinin 

kollarından birisi olan Çark Suyu başta olmak üzere, Kirazgeçit, Elmalık, 

Kambursöğüt, Kaşıklık, Çınarlı, Bektaşlar, Kaz, Muratdüzü, Büyük, 

Oruçlu, Balabanlı ve Yayla Deredir. Mevsimlik akış gösteren akarsular ise; 

Türbe, Çengelli, Yeniköy, Taflan ve Çatık Deredir (Şekil 6). Sapanca 

Gölü’nün fazla sularını, Sakarya nehri üzerinden Karadeniz’e boşaltan 

Çark Suyu 45 km. uzunluğundadır. Sapanca Gölü’nün doğusundaki 

Gölbaşı mevkiinden çıkan Çark Suyu, batıdan Elmalı Deresi ve 
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Kambursöğüt Deresi’ni alarak kuzeydoğuya yönelir. Akarsuların akış 

yönü topografyanın uzantısına paralel olarak güneybatı – kuzeydoğu (GB-

KD) doğrultusundadır. Akarsu ağı tipi olarak homojen yapılı sahalarda 

görülen ve ağaca benzeyen dandritik akarsu ağı görülmektedir. Çalışma 

alanında sulama amaçlı iki büyük gölet (yapay göl) bulunmaktadır. Bunlar 

dağın kuzeyinde yer alan Okçular göleti ve dağın güneyinde yer alan 

Aslanlar göletidir (Şekil 6).  

 
Şekil 6. Oflak Dağı ve çevresinin hidrografya haritası. 
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8. TOPRAK ÖZELLİKLERİ  

Çalışma alanında zonal toprak tipleri içerisinde yer alan kahverengi 

orman toprakları ve kireçsiz kahverengi orman toprakları, intrazonal 

topraklar içerisinde yer alan rendzinalar ve azonal topraklardan olan 

kolüvyal ve alüvyal topraklar bulunmaktadır (Sakarya İli Toprak Kaynağı 

Envanter Raporu, 1972). Çalışma alanında yüksek ve ormanlık alanda 

zonal topraklar yayılış gösterirken, eğimin azaldığı kesimlerde azonal 

toprak tipleri görülmektedir. İntrazonal topraklardan olan rendzinalar ise 

çalışma alanının kuzeybatısında çok dar bir alanda yer almaktadır. 

Yetersiz drenajlı, ince bünyeli alüvyal topraklar çalışma alanında Çark 

Suyu’nun içinden geçtiği ovalık alan boyunca görülmektedir. Çalışma 

alanında alüvyal topraklar üzerinde tarımsal faaliyetler yaygın bir 

biçimde sürdürülmektedir. Kolüvyal topraklar ise; çalışma alanında çok 

dar bir alanda alüvyal toprakların yayılış gösterdiği alanda görülmektedir. 

Dağın kuzeydoğusunda bulunan kahverengi orman topraklarının büyük 

bir kısmı ziraat ve kısmi olarak da iskan alanı olarak kullanılmaktadır. 

Kızılcaali köyü ve etrafında geniş bir alanda yayılış göstermektedirler 

(Şekil 7). Çalışma alanında en geniş alana sahip kireçsiz kahverengi orman 

toprakları ise; genel olarak orman ve maki formasyonunun hakim olduğu 

alanlarda görülmektedirler ve vejetasyon için elverişli bir ortam 

oluşturmaktadırlar.  
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Şekil 7. Oflak Dağı ve çevresinin büyük toprak sınıfları haritası 

9. BİTKİ ÖRTÜSÜ ÖZELLİKLERİ 

Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesinin Öksin provensi içinde yer alan 

çalışma alanı, nemli orman vejetasyonunun yayılış gösterdiği elverişli 

ekolojik şartlara sahiptir (Avcı, 1993). Orman formasyonu genel olarak 

yükseltinin fazla olduğu kesimlerde yayılış göstermektedir.  Literatürden 

ve arazi çalışmasından elde edilen bilgiler sonucunda çalışma alanında 

genel olarak Istranca Meşesi’nin  (Quercus hartwissiana) hakim olduğu 

tespit edilmiştir (Yaltırık, 1984, Günal, 1997). Bunun yanı sıra Doğu Kayını 

(Fagus orientalis) Doğu Gürgeni (Carpinus orientalis), Karaçam (Pinus nigra), 

Fıstık Çamı (Pinus pinea) yayılış göstermektedir. Yükseltinin azaldığı 



SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2013-II)                                                           B.USTAOĞLU 

185 
 

akarsu boylarında ise maki türleri ve adi dişbudak (Fraxinus excelsior) yer 

almaktadır (Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü, 2004) (Şekil 8).  

Çalışma alanında arazi kullanımında meydana gelen değişimleri tespit 

etmek amacıyla yapılan çalışmada orman alanlarının yıllar itibariyle 

(1987-2010)  ziraat ve iskan amaçlı tahrip edildiği görülmüştür (Fotoğraf 

3) (Dutucu vd., 2012). Güncel durumu tespit etmek amacıyla yapılan arazi 

çalışmalarında ise ayçiçeği ve mısır ağırlıklı tarla tarımı ile fındığın 

ağırlıklı olduğu dikili alanların yayılış gösterdiği tespit edilmiştir.  
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Şekil 8. Oflak Dağı ve çevresinin bitki örtüsü dağılış haritası. 
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Fotoğraf 3. Oflak dağının güneybatı yamaçları, orman ve tarım arazileri. 

10. SONUÇLAR 

Oflak dağı ve çevresinin fiziki coğrafya özelliklerinden jeolojisi, 

jeomorfoloji, iklim, hidrografya, toprak ve bitki örtüsü özellikleri  Coğrafi 

Bilgi Sistemleri yazılımlarından ArcMap10.0 yazılımı ve bu yazılıma ait alt 

analiz modülleri (Mekansal Analiz-Spatial Analyst, Jeoistatistiksel Analiz-

Geostatistical Analyst) kullanılarak incelenmiştir. Bilgisayar ortamında 

yapılan analizleri desteklemek amacıyla arazi çalışmaları yapılmıştır. Elde 

edilen bulgulara göre;  

 Oflak dağı ve çevresi Kuzey Anadolu Fay Hattının kuzeyinde yer 

almaktadır. Genel jeolojisine bakıldığında, Üst Kretase, Üst 

Kampaniyen Alt Eosen ve Alt-Orta Eosen yaşlı birimlerce temsil 

edilmektedir.  

 Jeomorfolojik olarak dağlık saha, alçak ve yüksek platolar, dik 

yamaçlar ve alüvyal ova yüzeyi olmak üzere dört farklı birim yer 

almaktadır.  

 İklim özellikleri olarak sıcaklık bakımından Karadeniz Termik 

rejimi, yağış bakımından da genel olarak Karadeniz Yağış rejimi 
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özellikleri göstermektedir. Buna göre iklim tipi olarak Nemli İklim 

tipi sınıflandırmasına girmektedir.  

 Hidrografik özellikleri olarak çalışma alanında sürekli ve 

mevsimlik akarsular ile genellikle tarımsal amaçlı kullanılan 

göletler bulunmaktadır.  

 Toprak özellikleri bakımından çalışma alanında zonal topraklar 

içerisinde yer alan kahverengi orman toprakları ve kireçsiz 

kahverengi orman toprakları, intrazonal topraklar içerisinde yer 

alan rendzinalar ve azonal toprak tiplerinden olan kolüvyal ve 

alüvyal topraklar bulunmaktadır. Yüksek ve ormanlık alanda 

zonal topraklar yayılış gösterirken, eğimin azaldığı kesimlerde 

azonal grubu topraklar görülmektedir. Çalışma alanının 

kuzeybatısında çok dar bir alanda ise intrazonal topraklar yer 

almaktadır.   

 Bitki örtüsü olarak ise orman ve çalı formasyonu hakimdir. 

Çalışma alanında genel olarak Istranca Meşesi (Quercus 

hartwissiana) hakimdir. Bunun yanı sıra Doğu Kayını (Fagus 

orientalis), Doğu Gürgeni (Carpinus orientalis), Karaçam (Pinus 

nigra), Fıstık Çamı (Pinus pinea) yayılış göstermektedir. 

Yükseltinin azaldığı akarsu boylarında ise maki türleri ve adi 

dişbudak (Fraxinus excelsior) yer almaktadır. Ormanın tahrip 

edildiği alanlarda tarla tarımı ve dikili alanlar yayılış 

göstermektedir.  
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