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Öz: Yer şekillerinin oluşumunda ve gelişiminde rol oynayan en temel faktörler yapı, etken ve süreçlerdir. Bunlar
içerisinde özellikle süreçler, iklim ile çok yakın ilişkilidir ve yeryüzünde farklı iklimler altında farklı süreçlerin etkin
olduğu görülmektedir. İklime bağlı olarak ortaya çıkan bu süreçlerin işleyişi sonucu, yeryüzünde birbirine benzemeyen
ya da birbirinden bazı önemli farklılıkların olduğu özel yer şekillerinin ortaya çıktığı bölgeler ortaya çıkmaktadır. Bu
bölgelere morfojenetik bölgeler denilmektedir. Bu bölgelerin belirlenmesine yönelik, Davis, Penck, Troll, Büdel gibi
birçok araştırmacı farklı yöntemler uygulamıştır. Her araştırmacı kendi yönteminde kullandığı kriterler ve ortaya
koyduğu bölge sayısı da farklı olmuştur. Morfojenetik bölgelerin belirlenmesinde önceki araştırmacıların görüşlerinden
de faydalanarak yeni bir yöntem geliştiren bir diğer araştırmacı da Peltier’dir. Sadece yıllık ortalama sıcaklık ve toplam
yağış miktarını dikkate alan Peltier, 9 morfojenetik bölge belirlemiştir. Bu çalışmada Peltier’in yöntemi Türkiye’ye
uygulanmış ve belirlenen morfojenetik bölgeleri alansal dağılış haritası ortaya konulmuştur. Öte yandan daha önce bu
konuda belirlenen bölge sınırları ile bugünkü bölge sınırları kıyaslanmıştır. Ayrıca yönteminin uygulanması esnasında
ortaya çıkan bazı olumsuz yönleri de ortaya konulmuştur. Çalışmada, rasat süresi 2014 yılına kadar olup, en az 30 yıl ve
üzeri toplam 232 meteoroloji istasyonu kullanılmıştır. Morfojenetik bölgelerin belirlenmesinde Excel programı ve Peltier
diyagramı kullanılmıştır. Peltier’in belirlediği 9 morfojenetik bölgelerden Yarıkurak, Savan, Ilıman, Denizel ve Selva
olmak üzere Türkiye’de 5 bölgenin bulunduğu görülmüştür. Bu bölgelerden Selva özelliği gösteren Rize (merkez), sıcaklık
olarak denizel, yağış değerleri olarak denizel bölgede kalmaktadır. Fakat morfodinamik süreçleri ve yüksek yağış değeri
üzerinden bir değerlendirme yapılmış ve burasının Selva bölgesine dahil edilmesi uygun görülmüştür. Bölgelerin alansal
oranlarına bakıldığında % 56,6 ile yarı kurak, % 35,7 savan, % 7 ılıman, % 0,4 denizel ve % 0,03 selva olduğu
görülmüştür. Ayrıca 1979 yılında belirlenen morfojenetik bölgelere göre günümüzde yarı kurak alanların % 6,6
genişlediği, savan alanlarının ise % 6,3 daraldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Morfojenetik Bölge, Peltier, Klimatik Jeomorfoloji
Abstract: The most fundamental factors that play a role in the formation and development of landforms are structure,
factors and processes. Among these, especiallyprocesses have a very close relation with the climate and it is seen that
different processes are effective under different climates on earth.As a result of the functioning of these processes resulting
from the climate, regions where special landforms that do not resemble each other or have some important differences
emerge on earth.These regions are called morphogenetic regions. In order to determine these regions, many researchers
such as Davis, Penck, Troll, Büdel applied different methods.Criteria used by each researcher in his method and the
number of regions they have revealed are different. Another researcher who has developed a new method in determining
morphogenetic regions by using the opinions of previous researchers is Peltier.Peltier, who only took the average annual
temperature and the total amount of rainfall into account, has identified 9 morphogenetic regions. In this study, Peltier’s
method was applied to Turkey spatial distribution map of morphogenetic regions has been put forward. On the other
hand, the previously determined region boundaries were compared to today's region boundaries.In addition, some of the
negative aspects that arise during the implementation of the method have been put forward. In the study, the observation
period is at least 30 years and above until 2014 and 232 meteorological stations have been used in total.Microsoft Excel
and Peltier diagram were used to determine the morphogenetic regions. It is seen that out of 9 morphogenetic regions
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Peltier determined, 5 regions which are semi-arid, savannah, temperate, marine and selva are present in Turkey. Among
these regions Rize, which has selva characteristic, locates in marine region in terms of temperature and precipitation
rates. However, However, an evaluation of the morphodynamical processes and high precipitation rateswas made and
determined to be included in selva region.Regarding the regional ratios it has been seen that 56,6 %is semi-arid, 35,7%
is savannah,7% is temperate, 0,4% is marine and 0,03% is selva.In addition, according to the morphogenetic regions
determined in 1979 it has been seen that Today, semi-arid areas have increased by 6,6% and savanna areas have reduced
by 6,3%.
Keywords:Morphogenetic Region, Peltier, Climatic Geomorphology

1. Giriş
Yer şekillerinin oluşumunda ve gelişiminde rol oynayan en temel faktörler yapı, etken ve süreçlerdir.
Bunlar içerisinde özellikle süreçler, iklim ile çok yakın ilişkilidir. A.Hettner (1921) küçük yer şekillerinin
iklime bağımlılığını açıklamış, A.Philippson (1921) ise ilk kez “klimatik morfoloji” sözcüğünü kullanmıştır
(Erol,1992).Bu nedenle süreçlerin yeryüzüne dağılışı esas olarak iklime bağlılık gösterir ve yeryüzünde belli
iklimler altında belli süreçlerin farklı derecede etkin olduğu bazı bölgeler ayır edilebilmektedir. Bu olgular
sonucunda, süreçlerin etkisine bağlı olarak diğer bölgelerle birbirine benzemeyen ya da birbirinden bazı önemli
farklılıkların olduğu özel yer şekillerinin ortaya çıkması da mantıksal bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Hatta bazı bölgelerde iklim özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan süreçler, yapı ve litolojinin etkilerini dahi
maskeleyebilmektedir. İşte iklim farklarından ileri gelen yer şekilleri farklılıkları ile birbirinden ayrılan bu
bölgelere “morfojenetik bölgeler” adı verilmektedir (Erinç, 2000).
İklim ile topografya arasındaki ilişkiye bağlı olarak morfojenetik bölge ayrımına yönelik birçok
çalışma yapılmıştır. Örneğin Davis’e göre iklim ile süreç arasındaki ilişkiye bağlı olarak yeryüzünde üç farklı
topografya ayırt edilebilmektedir. Bunlar nemli iklim bölgelerinde akarsuların etkili olduğu “normal
topografya”, kurak bölgelerde rüzgarın etkili olduğu “çöl topografyası” ve soğuk iklimlerde ise buzulların
etkili olduğu “glasiye topografya”dır. Davis, normal topografya dışında belirtmiş olduğu “çöl ve glasiye”
topografyaları normal şekillenmeyi kesintiye uğratan iklim arızaları olarak tanımlamıştır. Aynı şekilde Cotton
gibi bazı tanınmış morfologlar da bu topografyaları iklim arızları olarak tanımlamışlardır. Fakat son
zamanlarda yapılan gözlemler sonucunda çeşitli süreçlerin önem derecelerinin yeniden bir değerlendirilmesi
gerektiği sonucunu ortaya koymuştur. Yapılan değerlendirmeler sonunda Davis’in çizmiş olduğu bu dar sınıra
da bağlı kalınamayacağı görülmüştür (Erinç, 2000).
Diğer yandan A.Penck (1910), yağış, buharlaşma, kar halinde yağışlar ve erime gibi kriterleri dikkate
alarak yapmış olduğu sınıflandırmada, nemli, kurak ve nival iklim bölgeleri belirlemiştir. Davis ekolünün
önemli savunucularından E.De Martonne da morfojenetik sınıflandırma geliştirmiş ve 6 morfojenetik bölge
belirlemiştir. Büdel de süreç analizlerine önem vermiş ve toprak, bitki örtüsü hatta yamaç eğimlerini de hesaba
katarak” sübglasiyal” ve “sübareial” iki ana bölge belirlemiştir. Bu bölgelerden ikincisi glasiyal alanlar dışında
tüm yeryüzünü kaplayan 7 bölgeye ayrılmıştır. C.Troll ise nemlilik ve sıcaklık özelliklerinden yola çıkarak 7
morfojenetik bölge belirlemiştir (Kurter, 1979).
Peltier; Penck, Troll ve Büdel’in çalışmalarından yola çıkarak özellikle iklim elemanlarından yıllık
ortalama sıcaklık ve yıllık toplam yağış değerlerini kullanarak çeşitli süreçlerin belirlenmesine yönelik bir
diyagram hazırlamış ve bu süreçlerin bileşiminden 9 morfojenetik bölge belirlemiştir. Bu çalışmamızda
Peltier’in sınıflandırma sistemi kullanılacağından diğer sınıflandırmalar üzerinde durulmamıştır. Ayrıca bu
çalışmada Türkiye’nin morfojenetik bölgeleri Peltier’e göre açıklanırken, diğer yandan bu konuda yapılmış
bir çalışma ile de (Kurter 1979) karşılaştırmalı bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
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1.Veri ve Yöntem
Çalışmada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait “Büyük ve Küçük Klima“ istasyonlarından Türkiye
genelinde 2014 yılına kadar en az30 yıl ve üzeri rasat yapmış olan toplam 232 istasyona ait veriler
kullanılmıştır. Bu istasyonlardan 2’si küçük klima, diğerleri ise büyük klima istasyonlarıdır. Bölgelerin
belirlenmesinde Excel programı ve Peltier’in morfojenetik bölge diyagramları kullanılmıştır. Excel
programında sıcaklık ve yağış değerleri üzerine yazılan formüllerle meteoroloji istasyonlarının bulunduğu
alanların hangi morfojenetik bölgeleye ait olduğu belirlenmesi sağlanmıştır. Fakat Peltier’in bölgeler için
belirlemiş olduğu sıcaklık ve yağış sınırlarının birbirinden kesin bir şekilde ayrılmadığı ve birçok yerde
kesiştiği için bazı istasyonlarda çakışma yaşanmış, bu çakışan istasyonlar için Peltier’in açıklamalarına dayalı
olarak morfojenetik bölge sınıflaması tamamlanmış ve bu bölgelere ait sınırlar CBS yazılımlarından MapInfo
Professional 11.0 programında haritaya dönüştürülmüştür. Ayrıca oluşturulan bu sınırlar 1979 yılında Kurter
tarafından belirlenen Türkiye’nin morfojenetik bölgeleri ile kıyaslanarak morfojenetik bölge sınırlarında ne
gibi değişmeler yaşandığı ortaya konulmuştur. Aynı zamanda meteoroloji istasyonlarına ait bu veriler
Peltier’in iklim-süreç ilişkilerini ortaya koyan diyagramlardan yola çıkılarak Türkiye’nin kimyasal çözülme,
flüvyal aşınım, kütle hareketleri ve rüzgar etki şiddetlerini ortaya koyan haritalar üretilmiştir. Diğer yandan
konu ile ilgili gerekli literatür taraması yapılmıştır.
2.Analiz ve Bulgular
2.1.Morfojenetik Bölge Sınırları
Peltier, yıllık ortalama sıcaklık ve yıllık toplam yağış değerlerini kullanarak çeşitli süreçlerin
belirlenmesine yönelik bir diyagram hazırlamış ve bu süreçlerin bileşiminden 9 morfojenetik bölge ayırmıştır.
Peltier; morfojenetik bölgeleri belirlerken Penck, Troll ve Büdel’in çalışmalarından da yararlanmıştır.
Morfojenetik bölgelerin her biri için tahmini bir sıcaklık ve yağış değerleri için bir alt ve üst değer belirlemiştir
(Çizelge 1). Ayrıca bu bölgelerin belirlenmesi için bir de diyagram belirlemiştir (Şekil, 1).
Çizelge 1. Peltier’in Morfojentik Bölgelerinin Sıcaklık (oC) ve Yağış (mm) Sınırları†

o

Çizelge 1’deki verilere bakıldığında morfojenetik bölge sınırları için ortalama sıcaklık en yüksek 29,4
C ile sınırlandırılırken en düşük sıcaklık ise -17,7oC ile sınırlandırılmıştır. Yağış değerlerine bakıldığında ise

†Peltier,

bu sınırları sıcaklık için “fahrenheit” ve yağış içinse ise “inç” birimlerini kullanmıştır. Buradaki sıcaklık değerleri
https://www.metric-conversions.org/tr/sicaklik/fahrenheit-celsius.htm adresinden ülkemizde yaygın olarak kullanılan oC birimlerine
dönüştürülmüştür.
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yağışın en üst değer olarak 2286 mm ile sınırlandırılmış olduğu görülmektedir. Diğer yandan morfojenetik
bölgelerin sınırlarının tam olarak kesin bir sınır oluşturmadığı ve bazı aralıkların kesiştiği görülmektedir. Böyle
bir durumda her iki bölgeye giren merkezler olduğu durumlarda ne yapılacağı konusu açık ve net olarak
belirgin değildir.

Şekil 1.Peltier’e Göre Morfojenetik Bölgeler Diyagramı (Erinç, 2000’den değiştirilerek yeniden çizildi)

Bölge sınırlarının belirlenmesinde sıcaklık ve yağış dışındaki diğer özellikler dikkate alınmamıştır.
Ayrıca morfojenetik bölgeler içerisinde “Boreal” ve “Maritime” bölgelerinin jeomorfolojik bir karakterinin
olmadığını belirtmiştir.
Peltier’e göre iklim değişiklikleri yer şekillerinde fark edilebilir olsalar da morfojenetik bölgelerin
sınırlarının kesin olarak formüle etmek imkansızdır. Ayrıca burada verilen değerler kabaca ve yeterince rafine
edilmemiştir. Bu sınıflandırmadaki sınırları belirlenmesi genel anlamda belli iklim şartları altında hüküm süren
jeomorfolojik süreçlerin nispi önem derecelerine dayandırılarak çizilen sınırlardan oluşmaktadır.
2.2.Türkiye’nin Morfojenetik Bölgeleri
Peltier’in morfojenetik bölgeleri her ne kadar bazı yönlerden eksikliği nedeniyle eleştiriliyor olsa da
yakın zamanda Peltier’e göre morfojenetik bölge belirleme çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. Örneğin
Fowler ve Petersen (2004) ABD’de, Abtahi ve ark., (2013), İran’da Namake Gölü diğer yandan Doke ve ark.,
(2018) tarafından Hindistan’nın eyaletlerinden biri olan Maharashtra’nın morfojenetik bölgelerini belirleme
üzerine çalışmalar yürütülmüştür.
Türkiye’de morfojenetik bölgelerin belirlenmesi çalışmaları ilk Kurter (1979) tarafından yapılmıştır.
Bu çalışmada toplam 117 adet meteoroloji istasyonu verisi kullanılmış ve Türkiye’nin morfojenetik bölgelerini
gösteren bir harita ortaya koyulmuştur (Şekil 2- 3).
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Şekil 2. Kurter (1979) Tarafından Kullanılan Meteoroloji İstasyonlarının Dağılışı

Şekil 3.Türkiye’nin Morfojenetik Bölgeleri (Kurter, 1979’dan Höşgören’in Çizimine Göre Düzenlenmiştir).

Kurter’in yapmış olduğu çalışmada Türkiye’de 4 morfojenetik bölgenin belirlendiği görülmektedir.
Bu bölgelerden en genişinin yarı kurak morfojenetik bölgenin olduğu, bunu savan bölgesinin takip ettiği
görülmektedir. Genelde iç kesimlerde yarı kurak morfojenetik bölge özellikleri hakim olurken Doğu
Anadolu’da savan bölgesi özelliklerinin hakim olduğu görülmektedir (Şekil 3). Güneyde ise Akdeniz
bölgesinde doğu kesimler ılıman bölge özellikleri gösterirken batı kesimlerde ise savan bölgesi özelliklerinin
yaygın olduğu görülmektedir. Ayrıca Doğu Karadeniz bölümünün yüksek yağış değerleri ile hiçbir
morfojenetik bölge sınırına dahil edilemediği ve bu nedenle morfojenetik bölgeler dışında kaldığını ifade
etmiştir. Rize ve Hopa merkezlerinin ise yağış değerleri olarak “selva” bölgesini bile aşan değerler gösterirken
diğer yandan sıcaklık olarak ise “maritim” bölge sınırları içinde kaldığını ve bu yerlerin maritim (denizel)
bölgesine dahil edilmesi daha uygun olduğunu belirtilmiştir (Kurter,1979).
Kurter’in yapmış olduğu bu çalışmadaki (Şekil 3), morfojenetik bölgelerin alansal dağılış oranlarına
bakıldığında şu şekilde bir dağılım göstermektedir (Şekil 4):
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Şekil 4. Kurter’in Morfojenetik Haritasına Göre Morfojenetik Bölgelerin Alansal Dağılış Oranları (1979).

Şekil 4’de verilen Kurter’in yapmış olduğu haritadaki morfojenetik bölgelerin alansal oranlarına
bakıldığında % 50 oranla en geniş yer kaplayan bölgenin yarı kurak bölge olduğu görülmektedir. Bunu % 42
ile savan bölgesi, % 7 ile ılıman ve % 1 ile denizel bölge alanları takip etmektedir.
Türkiye’nin Peltier’e göre morfojenetik bölge sınırlarının günümüz sınırlarının belirlenmesi için 2014
yılına kadar gelen ve rasat süresi en az 30 yıl ve üzeri olan toplam 232 istasyon verisi kullanılmıştır. Kurter’in
1979 yılında belirlemiş olduğu morfojenetik bölgeler haritasında kullanılan meteoroloji istasyonu sayısı
nerdeyse iki katına çıkarılmıştır (Şekil 5).

Şekil 5. Morfojenetik Bölgelerin Belirlenmesinde Kullanılan Meteoroloji İstasyonları

Türkiye genelindeki bu istasyonlara ait veriler Peltier’in morfojenetik bölgeler diyagramına
uygulanmıştır. Bunun sonucuna göre yapılan sınıflamaya göre Türkiye’nin morfojenetik bölge sınırlarının
günümüzde şu şekilde olduğu görülmüştür (Şekil 6):
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Şekil 6. Peltier’e Göre Türkiye’nin Morfojenetik Bölgeleri

Şekil 6’ya bakıldığında Türkiye’de Peltier’in belirlemiş olduğu morfojenetik bölgelerden sadece 5
morfojenetik bölgenin bulunduğu görülmektedir. Ülkemizde görülen bu bölgelerin alansal oranlarının
dağılışına bakıldığında % 57 ile en geniş alan kaplayan bölgenin yarı kurak bölge olduğu görülmektedir. Diğer
% 36 ile en geniş yer kaplayan ikinci bölgenin ise savan bölgeleri olduğu görülmektedir. Ilıman bölge ile %
7’lik bir oranla üçüncü en geniş yer kaplayan bölgedir. Diğer yandan bunu denizel ve selva bölgeleri takip
etmektedir. Grafik 2’de denizel ve selva bölgeler çok küçük bir alanda görüldüğünden oran olarak % 0 olarak
gösterilse de denizel 3 684 km2 ve Selva 243 km2’lik bir alanda görülmektedir.

Şekil 7. 2018 Yılı Türkiye’nin Morfojenetik Bölgelerinin Alansal Oranları

Yarı kurak alanların dağılışına bakıldığında genelde ülkemizin iç kesimlerinde geniş yer kapladığı
görülmektedir. Yarı kurak bölgeler, Peltier’e göre kuvvetli çözülme, orta şiddette kütle hareketleri ve orta
derecede rüzgar etkisinin olduğu bölgelerdir. Bu bölgeler aynı zamanda belli zamanlarda flüvyal aşındırmanın
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kuvvetli olduğu bölgelerdir. Bununla birlikte bu alanlar yüzeysel ve lateral aşındırmaların önemli olduğu
sahalardır. Yer şekilleri olarak ise bu alanlarda dik eğimler, çoğunlukla kanyon vadiler, yapı platformları,
büyük birikinti konileri, çamur akıntıları ve badlands oluşumları görülmektedir (Erinç,2002).
Yarı kurak morfojenetik bölgelerin Türkiye geneli dağılışına bakıldığında bu alanların en geniş alan
kaplayan morfojenetik bölge olduğu görülmektedir. Özellikle iç kesimlerde geniş yer kaplayan yarı kurak
sahalar kuzeyde Kastamonu güneyde ise Mersin’e kadar uzanan geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Diğer yandan
doğu-batı yönünde yarı kurak alanların dağılışı daha düzensiz bir yayılış gösterir. Doğuda Tunceli’ye kadar
yayılış gösteren yarı kurak bölgeler Tunceli’den sonra yerini savan bölgelerine bırakır. Fakat Sivas ilçelerinden
Kangal ve Zara arada istisna olarak savan bölgesi olarak yer alırlar. Batıda ise yarı kurak bölgelerin dağılışı
Kütahya’ya kadar uzanır ve Kütahya’dan sonra Savan bölgelerine doğru geçilir. Burada özellikle Kütahya’dan
Marmara bölgesine doğu uzanan savan bölgesini arada Balıkesir’in iç kesimlerinde yer alan yarı kurak bölgeler
kesintiye uğratır. Yarı kurak bölgelerin uzanışı Aydın üzerinden Kuşadası’na kadar devam ederek Ege Denizi
kıyılarına ulaşır. Bu alanın kuzeyinde yer alan İzmir’de ise genel anlamda hakim olan savan bölgesi olarak
belirirken, Menemen, Seferihisar ve Bornova ilçeleri birer yarı kurak bölge adaları oluşturur. Ayrıca Trakya’da
Kırklareli ve Tekirdağ’ın bulunduğu yerlerde yarı kurak bölgelerin yayılış gösterdiği alanlardır. Güneydoğu
Anadolu bölgesi illerinden özellikle Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır genel olarak yarı kurak bölgeler
arasında yer almaktadır. Çermik, Ergani ilçeleri Diyarbakır’dan farklı olarak savan bölgesine girerken diğer
yandan aynı şekilde Islahiye de burada Gaziantep’den ayrı olarak savan bölgesine girmektedir. Güneydeki yarı
kurak bölge uzanışı Mardin’den sonra Savan bölgesine doğu geçiş yapar ve bu durum Hakkari’ye kadar uzanır.
Doğu Anadolu da ise Van Gölü’nün güneyinde Gürpınar, Edremit ve Van merkez ve kısmen doğusunda yine
yarı kurak bölgelere giren sahalar görülmektedir. Daha doğuda ise Iğdır, Tuzluca ve Doğubayazıt civarları da
yarı kurak alanlar arasındadır.
Savan bölgelerinin dağılışına baktığımızda ülkemizde en geniş yer kaplayan ikinci morfojenetik
bölgedir. Savan bölgesinin en geniş yer kapladığı alan Doğu Anadolu Bölgesi olduğu görülmekle birlikte ülke
genelinde parçalı bir dağılış göstermektedir. Peltier’e göre Savan bölgelerinde hakim süreç kuvvetli
çözülmenin görülmesidir. Akarsularda sellenme derine kazmadan daha önemlidir. Kütle hareketleri ve rüzgar
etkisi daha çok orta derecededir. Süreçlerin devresel olduğu bu bölgelerde kurak mevsimlerde mekanik, sıcak
mevsimlerde ise kimyasal çözülme etkindir. Burada asıl döküntüler nemli dönemlerde taşınmaktadır. Ayrıca
buralar şekil olarak devresel kuvvetli taşıma sonucunda ortaya çıkan çıplak kaya yüzeyleri, diferansiyel
çözülme ve aşınmadan dolayı ileri gelen topografya özellikleri çok belirgindir. Geniş yapı platformları ile
bunlara zıtlık oluşturan dik yamaçlar da bu bölgede görülen tipik bir diğer yer şekilleridir (Erinç, 2002).
Doğu Anadolu, savan bölgesinin en geniş yer kapladığı bölgedir. Burada Bitlis ve Bingöl merkezleri
savan içerisinde ılıman bölge olarak savan dağılışındaki bu genel eğilimi bozar. Ayrıca yine Van ve Iğdır
bölgeleri de aynı şekilde savan bölgelerinin dağılışını kesintiye uğratan yarı kurak sahalardır. Güneydoğu’ya
batığımızda ise Mardin, Şırnak ve Hakkari bölgelerinde savan bölgesi özelliklerinin yaygın olduğu
görülmektedir. Doğu Akdeniz’de Adana, Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın özellikle batı kesimleri de savan
bölgelerine girerek burada adeta bir savan adası meydana getirmektedir. Göller bölgesinde özellikle Isparta
Senirkent ve Yalvaç yarı kurak bölgeler içerisinde savan özelliği göstererek birer küçük alan oluştururlar.
Ege’ye baktığımızda ise İzmir üzerinden Manisa, Kütahya’ya doğru uzanan adeta bir savan koridoru
oluşmuştur. Kuzey’de Çanakkale, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düziçi ve İstanbul genel anlamda Savan
bölgesinde yer almaktadır. Karadeniz bölgesinde ise daha çok orta Karadeniz’de Sinop ve Samsun illerindeki
savan bölgelerinin kıyı boyunca uzantısı Ordu ve Giresun’da ılıman bölgelerce kesintiye uğratılır. Daha
doğuda Trabzon ve Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum savan bölgelerinin yayılış gösterdiği diğer yerlerdir.
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Erzurum İspir ve Oltu merkezde savan özellikleri görülmesine rağmen bu ilçeler yarı kurak özellik
göstermektedirler.
Ilıman bölgeler birçok araştırmacıya göre normal topografya kabul edilen bölgeyi temsil eder.
Buralarda hakim olan süreçlere bakıldığında orta şiddette kimyasal çözülme, hafif don etkisi orta derecede
kütle hareketleri görülmektedir. Akarsularda maksimum şekillendirmenin olduğu bu bölgelerde kıyılar dışında
rüzgar etkisi neredeyse yok denecek düzeydedir. Şekil olarak ise genelde az yamaç eğimleri, yamaç işlenmesi
kuvvetli, sırtlar ve tepeler genelde basık ve yuvarlaktır. Birikinti yelpazesi orta derecede gelişmiş, karst sahaları
dışında genelde denize doğru eğimli sahalardır (Erinç, 2002).
Ilıman bölgelerin dağılışına bakıldığında ise güneyde Antalya ve Muğla’nın olduğu bölgelerde
görülürken burada savan ile yer yer karışık halde bulunurlar. Örneğin Muğla, Milas, Bodrum, Datça ile
Dalaman, Fethiye, Kaş ve Finike buradaki ılıman bölgeler içerisinde savan özelliklerinin görüldüğü yerler
olarak farklılık oluştururlar. Diğer yandan Hatay ve çevresi de kıyılardaki savan bölgesini çevreleyecek şekilde
yayılış gösterirler. Doğuya doğru gidildiğinde ise Bingöl ve Bitlis bölgelerinde ılıman bölgeye dahil olan yerler
görülmektedir. Kuzeyde, Karadeniz kıyısına gelindiğinde ise Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun çevrelerinde
ılıman bölge özellikleri görülmektedir.
Morfojenetik bölge içerisinde Rize, sıcaklık olarak Denizel bölgede, yağış olarak ise Selva bölgesinde
kalmaktadır. Kurter (1979) tarafından yapılan çalışmada Rize için Peltier’in diyagramı dışında kaldığı dile
getirilmiş ve bu bölgenin Denizel bölgeye dahil edilmesinin daha uygun olacağını belirtilmiştir Fakat Denizel
ve Selva bölgelerinin sıcaklık ve yağış değerlerine bakıldığında Denizel bölge sıcaklık olarak 1,6 oC ile 21,1
o
C arasında yer alırken yağış değerleri olarak da 1270 mm ile 1905 mm arasında yer almaktadır. Selva bölgesi
ise sıcaklık olarak 15,5 oC ile 29,4 oC arasında yer alırken yağış değerleri olarak ise 1397 mm ile 2289 mm
arasında yer almaktadır. Rize (merkez)’nin ise yıllık ortalama sıcaklık değeri 14,2 oC, yıllık ortalama toplam
yağış değeri ise 2238,8 mm’dir. Bu anlamda Rize’ye bakıldığında sıcaklık olarak Denizel, yağış olarak ise
Selva bölgesinde kaldığı görülmektedir. O halde Rize’nin Denizel iklime dahil edilebilmesi için yağış
değerinin 333,8 mm’sinin daha az kabul edilmesi gerekirken diğer yandan bu merkezin Selva’ya dahil
edilebilmesi için sıcaklık değerinin sadece 1,3 oC daha yüksek kabul edilmesi gerekmektedir. Peltier her
morfojenetik bölge sınırlarını belirlerken bu değerler için kabaca ve rafine edilmemiş veriler olduğunu da zaten
belirtmiştir. Rize’nin yağış değeri Peltier’in morfojenetik bölge sınıflama tablosunda vermiş olduğu (Selva)
maksimum yağış değeri olan 2286 mm yağış değerinden sadece 50,2 mm daha azdır.Diğer yandan Doke ve
ark., (2018) Peltier’in tablosunda Selva bölgesi için verdiği 2286 maksimum yağış değerlerini 5046 mm’ye
kadar yükselterek morfojenetik bölge sınırlarda bir düzenleme yapmışlardır.Bu nedenle Rize’nin
morfodinamik süreçleri de dikkate alınarak, yüksek yağış değeri üzerinden bir değerlendirme yapılmış ve
burasının selva bölgesine dahil edilmesi uygun görülmüştür.
Selva bölgesi Peltier’e göre şiddetli kütle hareketlerinin görüldüğü yerlerdir. Aynı zamanda bu alanlar
kuvvetli derin ve kimyasal çözülmenin etkili olduğu, don ve rüzgar etkisinin olmadığı, yer altı suları ve
nehirlerle yıkanmanın ve kimyasal erozyonun çok kuvvetli olduğu yerlerdir. Buralarda aşınma daha çok
çözülme ve kütle hareketleri ile hazırlanmış olan maddelerin akarsularla taşınması sonucu gerçekleşir. Ayrıca
Selva bölgeleri yoğunbitki örtüsü dolayısıyla işlenmesi zayıftır. Kütle hareketleri sonucu dik eğimli yamaçlar
ve keskin sırtlar yaygındır. Bu bölgelerde akarsular az miktarda çakıl ve daha çok kil ve mil gibi ince unsurları
ve suda eriyik maddeler taşırlar. Basık bir genel topografya içerisinde birden yükselen diklikler bu bölgenin
tipik şekilleri olarak görülürler (Erinç, 2002). Dolayısıyla burada anlatılan birçok özelliğin de Rize için uygun
olduğu görülmektedir.
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2.3.Türkiye’de İklim Süreç İlişkileri
Peltier’in belirlemiş olduğu morfojenetik bölgelerin her birinde etkili olan farklı etken ve süreçlerin
varlığı ve aynı zamanda bazı aynı etken ve süreçlerin işleyiş şiddeti birbirinden farklı olmaktadır. Zaten
morfojenetik bölge sınırları da iklimden kaynaklı farklı etken ve süreçlerin şekillendirmesi ile birbirinden
ayrılan bölgeler olarak tanımlanmaktadır. Peltier, morfojenetik bölgelerde etkili olan süreçlerden flüvyal
aşınım, çözülme, rüzgar etkisi ve kütle hareketlerinin şiddetini gösteren diyagramlar ortaya koymuştur.
Türkiye’de morfojenetik bölgelerin belirlenmesinde kullanılan sıcaklık ve yağış verileri bu diyagramlara
uygulanarak Türkiye genelinde bu süreçlerin şiddet haritaları oluşturulmuştur. Bu süreçler aşağıda tek tek ele
alınarak incelenecektir.
2.3.1.Çözülme
Bir bölgedeki topografya şekillerinin oluşumu öncelikle doğadaki çözülme olaylarına ve daha sonra
çözülme sonucu oluşan malzemelerin taşınmasına bağlı olarak gelişirler. Peltier’in çözülme sürecine dair
diyagramı uygulandığında Türkiye’de çözülme olaylarının türü ve şiddeti aşağıda haritada gösterilmiştir.

Şekil 8. Peliter’e Göre Türkiye’nin Kimyasal Çözülme Şiddeti

Şekil 8’e bakıldığında maksimum kimyasal çözülmenin görüldüğü yerler Doğu Karadeniz’de olduğu
görülmektedir. Bu bölgelerde sıcaklık ve yağışın fazla olması buradaki çözülme için en ideal ortamları
oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Diğer yandan Savan ve ılıman bölgelerde ise kimyasal ayrışmanın orta
derecede etkili olduğu görülürken yarı kurak bölgelerde ise kimyasal ayrışmanın şiddeti zayıftır. Türkiye’nin
yarıdan fazlasında zayıf bir kimyasal çözülme etkisi görülmektedir.
2.3.2. Rüzgâr Etkisi
Rüzgârın şekillendirici etkisi kurak ve yarı kurak bölgelerde daha etkili olduğu bilinmektedir.
Özellikle bitki örtüsünden yoksun ve rüzgârın etkisine açık zeminler, topraktaki tanecikler arası bağın iyice
zayıfladığı ya da hiç kalmadığı kuru sahalarda rüzgarın etkisinin maksimuma ulaştığı bölgeleri temsil eder. O
halde morfojenetik bölgelerden yarı kurak ve kurak bölgeler rüzgârın en etkili olduğu bölgeler olduğu sonucu
da buradan çıkarılabilir.
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Şekil 9. Türkiye’de Rüzgârın Etki Şiddeti

Şekil 9’a bakıldığında Türkiye’de rüzgarın etkili olduğu alanların oldukça fazla olduğu görülmektedir.
Özellikle de yarı kurak morfojenetik bölgelerde rüzgarın maksimum şiddette etkili olduğu, İç Anadolu ve
Güney Doğu’da en geniş alanları kapladığıanlaşılmaktadır. Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya ile Muğla
çevrelerindeki ılıman bölgelerde rüzgar etkisi orta derecede etkili olduğu görülürken Karadeniz kıyısında yer
alan Zonguldak, Bartın, Giresun, Ordu çevrelerinde ise rüzgarın şiddeti yok denecek kadar zayıf karaktere
dönüşmektedir.
2.3.3.Kütle Hareketleri
Kütle hareketlerinin oluşum ve gelişiminde sıcaklık ve yağış oldukça önemli iklim unsuru olmasının
yanında litoloji ve yapı gibi özellikler de iklim dışında yer alan ve kütle hareketleri açısından önemli diğer
faktörlerdir.

Şekil 10. Türkiye’de Kütle Hareketlerinin Etki Şiddeti
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Şekil 10’a bakıldığında kütle hareketlerinin maksimum derecede etkili olduğu yerin Doğu Karadeniz
bölümündeki alanlar olduğu görülmektedir. Diğer yandan Doğu Karadeniz Bölümünden batıya doğru tüm
Karadeniz kıyısı boyunca kütle hareketlerinin orta derecede etkili olduğu da harita 8’den anlaşılmaktadır.
Güneyde ise Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerimiz de orta
derecede kütle hareketlerinin görüldüğü yerlerdir. Buna karşılık kütle hareketlerinin en zayıf olduğu yerlere
bakıldığında ise güneyde Mersin’den kuzeyde Kastamonu’ya kadar olan iç kesimlerde, batıda Kütahya, Uşak,
Denizli ve doğuda ise Malatya, Erzincan arasında kalan alanlarda kütle hareketleri zayıf bir şiddete sahip
olduğu görülmektedir. Doğuda Malatya, Bingöl, Tunceli, Mardin, Şırnak Hakkari illerinde de orta derecede
kütle hareketleri görülmektedir.
Peltier, yalnızca klimatik değerlerden sıcaklık ve yağış değerlerinden yola çıkarak kütle hareketleri
süreçlerinin şiddetini ortaya koyan bir diyagram geliştirmiştir. Burada kütle hareketleri için en temel
faktörlerden biri olan eğim değerleri ve diğer morfolojik özellikler dikkate alınmamıştır. Oysa morfojenetik
süreçler, orojenik ve epirojenik hareketler bağımsız olmayıp, bir bölgedeki östatik hareketler bile morfojenetik
seyri üzerinde etkili olabilmektedir (Gönençgil ve Karataş, 2012).
2.3.4.Flüvyal Aşınım
Flüvyal aşınım sürecinin temposunu belirleyen başlıca etmenler eğim, yağış değerleri, yağış rejimi ve
şiddeti, nemlilik derecesi, bitki örtüsünün özelliği, çözülme ve kütle hareketleri, geçirimlilik ve diğer kayaç
özellikleri olarak sıralanabilir (Erinç, 2002).Birçok bileşene bağlı olarak gelişen flüvyal aşınımı Peltier,
yalnızca ortalama sıcaklık ve yağış üzerinden belirlediği bir diyagramla hesaplamıştır.

Şekil 11. Türkiye’de Flüvyal Aşınım Şiddeti

Şekil 11’e baktığımızda Türkiye’ genelinde maksimum etkiye sahip bir flüvyal aşınım sürecinin etkin
olduğu görülmektedir. Oysa flüvyal süreçler, nemli ılıman, nemli sıcak iklim bölgelerinde maksimum ölçüde
etkin iken kurak soğuk bölgelerde ise bu etki minimuma iner (Erinç, 2002). Fakat burada iç Anadolu bölgesi
ile Karadeniz, Akdeniz kıyılarında aynı derecede etkin bir flüvyal aşınım sürecinin var olduğu görülmektedir.
Bu kadar iklim farklılıklarının olduğu bölgeler arasında bu etkinin benzer özellikler gösterecek bir grup içinde
yer alması beklenen bir sonuç değildir. Bu nedenle Peltier’in flüvyal aşınım diyagramının mevcut aşınım
koşullarına uygun çok uygun sonuçlar göstermediği görülebilmektedir. Ayrıca Rize’nin Pazar ilçesi ve Rize

132

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International GeographySymposium on the 30 th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara

şehir merkezinin sıcaklık ve yağış verilerinin bu diyagramda hiçbir bölgeye denk gelmeyerek değerlendirme
dışında kaldığı görülmektedir.
2.3.5.Don Etkisi
Peltier’e göre“don etkisi” yıllık ortalama sıcaklığın yıl boyunca 0 oC altında olan yerlerde orta ve
maksimum derecede etki göstermektedir. Türkiye’nin morfojenetik bölgelerinin belirlenmesinde kullanılan
meteoroloji istasyonlarının hiçbirinde yıllık ortalama sıcaklık 0 oC altında olmadığından don etkisinin Tüm
Türkiye için zayıf derecede etkili olduğunu söylemek mümkündür.
3.Morfojenetik Bölge Sınırlarının Değişkenliği
Morfojenetik bölgelerin sınırları sabit olmayıp iklimdeki dönemsel değişmelere bağlı olarak bu
sınırlarda da değişiklikler meydana gelebilir. Erinç (2002)’e göre Morfojenetik bölgeler ile ilgili sınırlar her
ne kadar yaklaşık olarak çizilse de kesin olarak çizmek belki de hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Çünkü
bu sınırlar jeolojik tarihteki iklim değişiklikleri bir kenara koyulsa bile günümüzde de yıllık ve mevsimlik
değişkenliklere uğrayabilir. Ayrıca devresel bir yağış rejimine sahip olan yerlerde bile kurak zaman dönemleri
ile nemli zaman dönemleri yıl içinde nöbetleşe etkili olmaktadır. Bu kadar değişken bir faktöre bağlı olarak
çizilen morfojenetik bölge sınırlarını klimatik değerlerle anlatmak oldukça güç bir hale gelmektedir. Hatta bu
durum bazen bir takım yanlış düşüncelerin de ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Morfojenetik bölgelerin
sınır kesimlerinde bir değişkenliklerin görülmesi olağan bir sonuçtur. Bu bölgelerin merkez kısımlarında
kararlılık nispeten daha fazladır.
1979’da Kurter tarafından çizilen Türkiye’nin morfojenetik bölgeleri haritası bu alandaki ilk
çalışmalardan biridir. Bu çalışmada ise morfojenetik bölge sınırları 2014 yılına kadar olan yağış ve sıcaklık
ortalamaları kullanılarak belirlenmiştir. Kurter 1979’un üzerinden 35 yıl gibi uzun bir sürenin geçmiş olması
ve bu süre zarfında meydana gelen klimatik değerlerdeki değişmeler sonucu morfojenetik bölgelerin
sınırlarında bir değişimin yaşanıp yaşanmadığı da önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda iki
farklı dönemlerde çizilen haritalardaki morfojenetik bölgele sınırlarında meydana gelen değişimler ortaya
koyulmuştur.

Şekil 12. Savan Bölgesi Sınırlarında Yaşanan Değişim

Şekil 12’ye bakıldığında 1979 yılında savan bölgesinin daha geniş yer kapladığı görülmektedir. Bu
savan bölgelerinin 2018 yılında yeni çizilen morfojenetik haritada, alan olarak ciddi bir daralma yaşandığı
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görülmektedir. 1979 yılına göre savan bölgelerinin % 42’den % 32’ye gerilemiştir (Şekil 4-7 ). Özellikle Doğu
Anadolu’da neredeyse tamamen savan karakterde olduğu fakat son yapılan çalışmada özellikle Van Gölü’nün
çevresi ve Bingöl’ün bulunduğu alanların savan bölge karakterinden çıktığı görülmektedir. Bu savan
bölgelerinin daralan alanlarının yarı kurak bölgeye dönüştüğü görülmektedir. Savan bölgesinden yarı kurak
bölgeye dönüşmelerinin iki şekilde açıklaması olabilir. Bunlardan birincisi yağış miktarından meydana gelen
bir azalma ikincisi ise bölge sınırlarının belirlenmesinde daha fazla meteoroloji istasyonunun kullanılmasına
bağlı olarak daha yerel sınırların belirlenmiş olma ihtimalidir.
Türkiye’de morfojenetik bölge sınırlarındaki değişimlerin en fazla yaşandığı bir diğer bölge ise yarı
kurak bölge sınırlarıdır. Burada savan alanlarının tam tersi olarak yarı kurak sahaların bir önceki döneme göre
oldukça genişlediği görülmüştür (Şekil 14). Daha önce de belirtildiği üzere yarı kurak sahalar bu genişleme
alanlarını savan bölgelerden kazanmışlardır.1979 yılında çizilen morfojenetik bölgelere göre yarı kurak alanlar
% 50’den % 57’ye yükseldiği görülmüştür.

Şekil 13.Yarı Kurak Bölge Sınırlarından Yaşana Değişimler

Günümüzden bir önceki döneme göre genişleme gösteren yarı kurak sahalara bakıldığında,busahaların
kuzeyde Çankırı ve Karabük’ün olduğu alanlara doğru genişlediği görülürken, güneyde ise Mersin’e doğru
güney yönde bir genişleme olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 1979 yılında Trakya’da yalnızca Tekirdağ civarında
yarı kurak bölge alanları görülürken günümüzde Kırklareli’nin olduğu alanların da yarı kurak bölgeye dahil
olduğu görülmektedir. Ege bölgesinde ise daha öncesinde savan olan Balıkesir ve Aydın illerinin günümüzde
ise yarı kurak bölgeye dahil oldukları görülmektedir. Diğer yandan Doğu Anadolu’da ise önceleri yalnızca
Iğdır çevresinde küçük bir ada şeklinde yarı kurak bir saha varken, günümüzde Van Gölü’nün güneyi ve
doğusundaki alanların da yarı kurak alanlar sınıfına girerek Iğdır’a doğru bir koridor oluşturduğu
anlaşılmaktadır (Şekil 13).
Ilıman bölgelerde yaşanan değişmelere baktığımızda ise bu bölgelerin bazı yerlerde sınırlarının
daraldığı görülürken, savan bölgesi olan bazı yerlerin de ılıman bölgeye geçtiği görülmektedir. Fakat genel
anlamda ılıman bölgenin oran olarak her iki dönemde de % 7 oranında bulunduğu görülmektedir (Şekil 4-7).
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Şekil 14. Ilıman Bölge Sınırlarında Yaşanan Değişmeler

Ilıman bölge sınırlarında yaşanan değişimlere bakıldığında güneyde Mersin, kuzeyde ise Kastamonu
ve Trabzon illerinde ılıman bölgelerin geçmişe oranla daha da daraldığı görülmektedir. Diğer yandan Bingöl
ve Bitlis illerimizde ise daha ılıman bölge özelliklerine girerek ılıman bölge alanlarının buralarda genişledikleri
görülmektedir (Şekil 14).
4.Sonuç
Peltier’e göre belirlenen Türkiye’nin morfojenetik bölgelerine bakıldığında Türkiye’de 9 morfojenetik
bölgeden 5’inin ülkemizde olduğu görülmektedir. Bunlar içerisinde en geniş alanı % 57’lik bir oranla yarı
kurak bölge oluşturmaktadır. Diğer yandan ikinci geniş alanı % 36’lık bir oranla savan bölgesi kaplarken, %
7’lik bir oranla da ılıman bölgenin de üçüncü geniş alan kaplayan bölge olduğu görülmektedir.
1979 yılında yapılan morfojenetik bölgeleri haritasına göre Türkiye’de morfojenetik bölgelerden
4’ünün görüldüğü ve % 50’lik bir oranda yarı kurak, % 42 savan, % 7’si ılıman ve % 1’inin denizel bölgeye
dahil alanların olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ise Türkiye’de bu 4 morfojenetik bölgeye ek olarak bir de
Selva eklenmiş ve böylece ülkemizde görülen morfojenetik bölge sayısı 5 olarak verilmiştir. 1979 yılındaki
morfojenetik bölgelerinin alansal oranlarının ve sınırlarının günümüzde değiştiği görülmüştür. Örneğin yarı
kurak bölgenin oransal olarak % 57’ye yükselerek kurak bölgelerin genişlediği, savan bölgelerin ise % 42’den
% 36’a ya düşerek daraldığı görülmektedir. Bu durum Türkiye’de savan bölgelerinin yarı kurak bölgelere
dönüştüğünü göstermektedir. Bu kadar yüksek orandaki değişimin iklim verilerininyanı sıra istasyon sayısının
artmasından da kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Fakat 1979 yılında haritada savan olarak gösterilen
istasyonların
(Silifke, Lüleburgaz, Balıkesir, Akşehir,) bugünkü verilerine bakıldığında Peltier’in
diyagramında yarı kurak bölgeye denk geldikleri görülmektedir. Başka bir ifadeyle iklim değerlerindeki
değişikliklerin de bu değişimde payı olduğunu söylenebilir. Diğer yandan ılıman bölge alanlarının sınırlarında
bir değişim yaşanmasına rağmen oranlarında bir değişmenin olmaması da ayrıca dikkate çeken bir durumdur.
Denizel bölgede yaşanan daralmanın, denizel kabul edilen bölgelerden bazılarının bu çalışmada Selva
bölgesine dahil edilmesi ile ilgilidir.
Ülkemiz için morfojenetik bölgelerden Selva bölgesi tartışmalı bir konumda yer almaktadır. Çünkü
Rize (merkez) sıcaklık olarak denizel ve yağış değerleri olarak ise Selva bölgesinde yer aldığından tam olarak
herhangi bir morfojenetik bölgeye konumlandırılamamaktadır. Kurter (1979) tarafından “denizel” bölgeye
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dahil edilen bu bölgenin bizim bu çalışmamızda “selva” bölgesine dahil edilmesi daha uygun bulunmuştur.
Çünkü Rize’nin Denizel bölgeye dahil edilebilmesi için yağış değerinin 333,8 mm daha az kabul edilmesi
gerekirken diğer yandan bu alanın Selva’ya dahil edilebilmesi için sıcaklık değerinin 1,3 oC daha yüksek kabul
edilmesi daha makul bir yaklaşım olarak görülmüştür. Çünkü selva bölgesinde Peltier tarafından etkili olduğu
belirtilen süreçler ve şekiller de Rize için uygun olduğu görülmektedir. Diğer yandan selva bölgesi ile denizel
bölge iklim verileri açısından da kesişmektedir. Şöyle ki Peltier’e göre Selva bölgesinin sıcaklık değerleri 15,5
o
C ile 29,4 oC arasında yağış değerleri ise 1397 mm ile 2286 mm arasında, Denizel bölgenin ise sıcaklık
değerleri 1,6 oC ile 21,1 oC arasındayken yağış değerleri ise 1270 mm ile 1905 mm arasında verilmiştir. Buna
göre sıcaklığı 15,5 oC ile 21,1oC arasında olan ve yağış değerleri de 1397 mm ile 1905 mm arasında olan yerler
hem denizel bölgeye hem de selva bölgesine girdiği görülmektedir.
Peltier’in tablosunda sıcaklık ve yağış sınırları ile ilgili olan tek sorun Selva bölgesi için değildir.Aynı
şekilde diğer bölgeler için de bazı sorunların olduğu görülmektedir. Örneğin “kurak” bölge için belirlen
sıcaklık sınırı 12,7 oC ile 29,4 oC arasında verilirken diğer yandan yağış sınırları ise 0 ile 381 mm arasında
verilmiştir. Buna karşılık yarı kurak bölge sınırlarına bakıldığında ise sıcaklık sınırlarının 1,6 oC ile 29,4 oC
arasındayken yağış değerleri ise 254 mm ile 635 mm arasında olduğu görülmektedir. Bu durumda sıcaklığı
12,7 oC ile 29,4 oC arasında yağışı da 254 mm ile 381 mm arasında olan bölgelerin hangi bölgeye dahil
edileceği konusu belirsizdir. Çünkü bu veri aralığında kalan merkezler her iki morfojenetik bölgeye de
girebileceğini göstermektedir. Bu durum aynı şekilde Savan ile ılıman bölge arasında da sorun teşkil
etmektedir. Çünkü sıcaklığı 3,3oC ile 29,4 oC arasında olup yağış değerleri de 889 mm ile 1270 mm arasında
olan bölgeler her iki morfojenetik bölgeye de girdiği görülmektedir. Bu anlamda Peltier’in morfojenetik bölge
sınırlarında örtüşmeler olduğu, genel anlamda bir sınıflama yapmaya imkan vermesi yanında bu örtüşmelerin
sorun olmaktan çıkması için bu sınırların yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Peltier’in iklim-süreç ilişkilerinin ortaya koyduğu diyagramlarla Türkiye’deki morfojenetik
bölgelerdeki süreçlerin şiddetlerine bakıldığında pek sağlıklı sonuçlar vermediği görülmektedir. Özellikle de
flüvyal aşınım şiddetinin Türkiye’nin Şanlıurfa dışında neredeyse tamamında maksimum çıkması mevcut
güncel koşullarla uyumlu bir durum değildir. Çünkü böyle bir değerlendirme Konya ile Muğla’nın aynı
derecede flüvyal aşınım şiddetinin olduğu görülmektedir ki bu reel durumla aynı değildir. Diğer yandan flüvyal
aşınım diyagramında Rize’nin diyagramın tamamen dışında kaldığı görülmektedir. Ayrıca kütle hareketlerinde
temel faktörlerden eğim faktörünün dikkate alınmamış olması bu anlamda diyagramın ortaya koyacağı
sonuçları tartışmalı hale getirmektedir. Rüzgarın etkisine bakıldığında ise Türkiye için oldukça geniş bir alanda
etkili olduğu görülmektedir. Çanakkale ile Konya’nın aynı şiddette rüzgar etkisinin görüldüğünü söylemek de
gerçeği yansıtan bir durum gibi görünmemektedir.
Sonuç olarak bu çalışmada Peltier’in morfojenetik bölge sınırları kesin olarak birbirinden ayrılmadığı
için bazı alanların her iki bölgeye de girdiğinden bunların sınıflandırılmasında bazı sorunlar yaşanmaktadır.
Bu sorunların ortadan kaldırılması için morfojenetik bölge sıcaklık ve yağış sınırlarının kesinleştirilmesi ve
üst sınır dışına taşan değerlerin de bu sınıflandırmada kullanılabilmesi meselesinin açıklığa kavuşturulması
oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca Peltier’in morfojenetik bölgeleri belirlemesinde yalnızca sıcaklık ve
yağış değerlerini kullanması bu yöntemin zayıf yönünü oluşturmaktadır. Yükselti, eğim, bakı, litoloji ve bitki
örtüsü gibi şartlar dikkate alınmadan yapılan iklim-süreç ilişkisi diyagramları Türkiye’de pek de gerçeğe
uygun olmayan sonuçlar ortaya koyduğu görülmüştür. Diğer yandan bu tip yapılacak olan diğer çalışmalarda
kullanılacak olan meteoroloji istasyonlarının daha da artırılması, morfojenetik bölgelerde daha yerel sınırlar
ortaya konulabilir ve bu çalışmadaki haritada belirlenmiş olan morfojenetik bölge sınırlarında da değişikliklere
neden olabileceği unutulmamalıdır.
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