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ĐKL ĐM DEĞĐŞĐKL ĐĞĐNDE DÜŞÜK AKIMLARIN ĐSTATĐSTĐK ANAL ĐZĐ 

ÖZET 

Su kaynakları hızlı nüfüs artışı ile kirlenmenin yanında küresel ısınmanın da etkisi 
altındadır. Đklim değişikli ği sosyal ve ekonomik hayata etkileri nedeniyle üzerinde 
çok çalışılan konulardan birisi olmuştur.  

Đklim, hidrolojik çevrimi kontrol eden başlıca etkendir. Küresel iklim değişikli ğinin 
hidrolojik değişkenler üzerindeki en önemli etkisi bu değişkenlerde stasyonerlik 
özelliğinin bozulmasıdır. Ölçülmüş düşük akım kayıtları nonstasyoner ise bu 
durumda nonstasyonerlik istatistiki karakteristiklerinin modellenmesi, tahmin 
edilmesi ve su yapısının ömür periyodu boyunca öngörülmesi gerekir.  

Đklim değişikli ği ve bundan etkilenen hidrolojik değişkenler hakkında doğru ve 
yeterli bir bilgiye sahip olmak, doğrudan veya dolaylı olarak iklime bağlı sistemlerin 
daha iyi planlanmasının ve yönetilmesinin ilk aşamasını oluşturur. Ülkemizdeki su 
kaynakları ve bunlara bağlı insan aktiviteleri, yeterli ve düzenli suyun sağlanması 
hususundaki zorluklar sebebi ile risk altındadır. Dolayısıyla akım değişikliklerinin 
anlaşılması su kaynakları sistemlerinin güvenilirliğinin sağlanmasında önemli bir rol 
üstlenmektedir.  

Bu çalışmada iklim değişikli ği etkisi altında nonstasyonerliği yıllık düşük akımların 
frekans modellemesi içerisine dahil etmek ve ilgili yöntemleri geliştirmek 
amaçlanmıştır. Đklimde meydana gelmesi öngörülen değişikliklerin düşük akım 
rejimini nasıl etkileyeceği sorusuna cevap aranmaktadır. Havzadaki su yapılarına 
(sulama, hidroelektrik vb. tesisleri) harcanan maddi kaynakların büyüklüğü ve önemi 
düşünüldüğünde tasarımı ve işletmesinde düşük akımlardaki değişikliklerin göz 
önüne alınması önemlidir. 

Düşük akım serilerinde bağımlılığın ve nonstasyonerliğin iyi anlaşılması ve 
modellenmesi önemlidir. Ölçülmüş akım kayıtları nonstasyoner ise bu durumda 
nonstasyonerlik istatistiki karakteristiklerinin modellenmesi, tahmin edilmesi ve 
proje ömrü içerisinde öngörülmesi gerekir. Bu sebeple, hidrolojik tasarım açısından 
hem olasılık hem de zaman bağlamında bir yaklaşım gerekli hale gelmektedir. Bu 
sebeple düşük akım serilerinde nonstasyonerliği hesaba katmak amacıyla yeni 
teknikler geliştirilmeli ve stasyonerlik ve bağımsızlık kabulü sadece ilk yaklaşım 
olarak kullanılmalıdır.  

Değişen iklim parametrelerinden dolayı su miktarlarının zamanla gidişinin nasıl 
olacağını ve nonstasyoner durumda düşük akım serilerinin istatistiksel 
karakteristiklerinin zamanla değişimini dikkate almak, yapılacak yatırımlarda 
projenin ömrü ve ekonomisi açısından belirleyici olmaktadır. Düşük akım serilerinin 
nonstasyonerliği güncel hidrolojide göz ardı edilemeyecek bir özelliktir. Zaman 
serilerinin modellenmesinde ve gelecekteki bir zaman periyodunda düşük akım 
değerlerinin hesaplanmasında kullanılan istatistik yöntemler belirgin 
nonstasyonerliğin olduğu durumlarda güvenilir olarak uygulanamaz. Zamana bağlı 
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dağılım parametrelerinin tahminine izin verecek yeni yaklaşımlara kritik olarak 
ihtiyaç vardır. 

Düşük akımlar için su yapıları tasarımında nonstasyoner koşullar için risk 
değerlendirmesi konusunda yeni bir çerçevenin geliştirilmesi de gerekmektedir. 
Örneğin, bir su yapısının tasarımı yalnızca yapının proje ömrü süresinin sonlarına 
doğru beklenen rejimi göz önüne almakla kalmamalı, ayrıca yapının tüm proje ömrü 
boyunca geçerli riskleri de içermelidir. Klasik “aşılma olasılığı” ve “dönüş süresi” 
kavramları, nonstasyonarite koşulları altında geçerliliğini yitirmektedir. Çünkü belirli 
bir olayın dönüş süresinin değeri, nonstasyoner modelde zaman içerisinde değişir. 
Dolayısıyla, alternatif bir risk modelleme çerçevesi geliştirilmelidir. 

Bu çalışmada nonstasyoner düşük akımların frekans analizi için geliştirilen 
yöntemler sunulmuştur. Nonstasyoner düşük akım serilerinin istatistik analizinde, 
trendin zaman serisinden ayrılması, nonstasyoner düşük akım serilerinde 
parametrelerin ve kuantillerin zaman içinde değişimlerinin tahmini 2 parametreli 
lognormal (LN2), Weibull (W2), power dağılımları için verilmiştir.  

Çalışmamızda ayrıca nonstasyoner düşük akım serilerinde dönüş periyodu kavramı 
ve belli bir dönem boyunca riskin belirlenmesi tartışılmıştır. 
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STATISTICAL ANALYSIS OF LOW FLOWS IN CLIMATE CHANGE  

SUMMARY 

Water resources are under the threat of pollution which is caused by population 
growth as well as global warming. Climate change has received growing attention 
due to its effects on social and economic environments. 

Climate is a major factor which controls the hydrological cycle. The most important 
effect of climate change on hydrological variables is deterioration of stationarity 
property of these variables. If measured low flow-rates are non-stationary, modelling 
the statistical characteristics of non-stationarity, estimating them and predicting them 
for the life cycle of the water structure must be done. 

Accurate and adequate information about climatic changes and the hydrological 
variables affected by such changes constitutes the first phase of better planning and 
management of systems that are directly or indirectly dependent to climate 
conditions. Water sources in Turkey, as well as the related human activities, are 
under risk due to difficulties in the adequate and regular supply of water. Thus, a 
clear understanding of changes in flow characteristics plays an important role in 
ensuring the safety of water sourcing systems.  

This study aims to incorporate the non-stationarity in climate changes into the 
frequency modeling of annual low flows and develop the relevant methods. 

Answers are explored to how expected climate changes would affect low flow 
regimes. When the scale and significance of the financial sources allocated for water 
structures in basins (such as irritation, hydroelectric, etc. facilities) are concerned, 
changes in low flow characteristics appear to be an important factor that should be 
taken into consideration in the design of such structures. 

The conventional frequency analysis approach for low flows assumes stationarity 
and independence of observations to determine the probability distribution most 
suitable to the observed series. If these assumptions are not fulfilled, then the 
usefulness of the frequency analysis should be questioned. Therefore, new 
techniques should be developed to take non-stationarity and dependency into account 
for series of low flows, and the assumption of stationarity and independency should 
only be used as a preliminary approach.  

This study takes into account the non-stationarity of time series in the determination 
of the probability distribution of the series of low flows. A need arises for the 
development and adoption of new methods for the modeling of original observations 
for the frequency analysis of non-stationary series of low flows. 

Examination and modeling of non-stationarity in series of low flows should take into 
account that changes in the statistical characteristics of low flow values may be in 
relation to human activities (land utilization, atmospheric changes). The main 
problem in clearly identifying these factors is the lack of long-term and instrumental 
information. The connection between the statistical characteristics of low flow values 
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and the climate indices is important in the determination of the complexity of the 
non-stationarity in the frequency analysis of low flow observations. Although time 
trends are simple to incorporate into the frequency analyses, considerable effort 
should be made for clearly establishing their connection with the climate system. 

In order to eliminate the limitations of the existing modeling techniques for series of 
low flows, new techniques should be developed or some of the techniques already 
developed and successfully in use for the frequency analysis of low flow series 
should be extended. Especially in cases where dependency and non-stationarity exist, 
techniques should be developed or explored for the determination of the most 
suitable probability distribution. Further, the new distribution fitting methods for 
series of low flows should be well adapted to hydro-meteorological variables in the 
context of non-stationarity.  

It is important, when trying to incorporate non-stationarity in frequency analysis of 
series of low flows, to fully take into consideration any additional information (such 
as historical and regional information). If the measured flow records are non-
stationary, then the non-stationarity statistical characteristics should be modeled, 
estimated and predicted throughout the project lifetime. Therefore, an approach is 
needed for hydrological design, which is based on both probability and time. For 
instance, flow information is among the most important data in the design of 
hydroelectric power plants. Most of the planning activities conducted until today 
were based on the assumption that the past flows would continue to have the same 
regime in the future operating periods. However, examination of the energy 
generation data of the plants since commissioning reveals that energy generation 
levels are either below or above the levels forecast in the respective feasibility 
studies. Time-dependent trends in flows are one of the major reasons of such 
differences. 

Trend research in hydrological time series generally focuses on the determination of 
the trend in the average value. Within this context, the standard statistical techniques 
used are, in fact, based on the hypothesis testing theory. A trend in a variance or a 
trend in the auto-correlation function is seldom analyzed. A trend (either increasing 
or decreasing) in the series of low flows may be affected by climatic factors or 
changes in land utilization and reservoir characteristics. 

Aside from being one of the most significant water structures in civil engineering, 
their high costs, long construction times, and their importance for the national 
economy, dams also have an exclusive working priority due to the uncertainties in 
hydrological data that are a prerequisite for the design of such structures. Therefore, 
determination of the water potential of the basins, as well as observation of changes 
thereof, gain considerable importance for both performance assessment of the 
existing structures and the setting of the design and operation policies of the dams in 
the planning or construction phase. Recent researches in various regions in the world 
demonstrate significant changes in precipitation and stream flows.  

Flow trends should be taken into consideration in the design of hydrological 
facilities. Failure to do so may lead to deficits or surpluses in the installed power of a 
hydroelectric plant. Moreover, flow trends should necessarily be taken into 
consideration for hydroelectric power plants with reservoirs, that are already in 
operation. Regarding this issue, studies are conducted in foreign countries, for the 
addition of installed power capacity to the existing plants based on the changes in 
flow trends. Therefore, existence of a trend in the fitting of a probability distribution 



xxvii 
 

to series comprising of non-stationary samples have a significant effect for the 
interpretation of results. For instance, the usability of the return period concept 
frequently used in engineering practices may become questionable. Thus, appropriate 
identification and clear understanding of seemingly non-stationary behavior is 
considerably important, especially in records of limited length.  

It is important that dependency and non-stationarity in series of low flows are well 
understood and modeled. Besides, a new framework should be established for the 
risk assessment regarding non-stationary conditions in the design of water structures 
for low flows. For instance, the design of a hydraulic structure should not only take 
into consideration the regime that is expected towards the end of the project lifetime 
of the structure (as opposed to at the time of design of the structure) but should also 
integrate risk considerations for the whole project duration of the structure. The 
classical notions of ''probability of exceedance'' and ''return period'' are no longer 
valid under non-stationarity. Because, the value of the return period of a specific 
event of interest will change over time in a non-stationary model. Therefore, an 
alternative risk modeling framework must be developed.  

In the classical frequency analysis approach for low flow-rates, the most suitable 
probabilty distribution is calculated for observed series with the assumption that 
stationarity and observations are independent and stationary. Applicability of 
frequency analysis must be queried when these assumptions are not valid. Thus, new 
techniques must be developed to be able to take non-stationarity into account for low 
flow-rate series and assumption of stationarity independency should be used just as 
preliminary approach. 

Taking into account the change in amount of water with time and the change in 
statistical characteristics of low flow series at non-stationarity in time is decisive in 
life time and economics of projected project. 

In this study, developed methods for non-stationary low flow frequency analysis 
have been presented. Separation of trend from the time series, estimation of the 
change of the parameters and quantiles in non-stationary low flow-rate series with 
time are given for two parameters lognormal (LN2), Weibull (W2) and power 
distributions.  

New methods are tested to be developed in the study of frequency analysis for non-
stationary low flow series. A trend which is identified as, removed from the non-
stationary low flow series via de-trending method and remaining stationary serie was 
studied from prediction of probability distribution, parameter and quantile 
perspective. As continuation, quantile predictions have been done by taking trends in 
average and standard deviation into account. Another approach is developing a new 
prediction methodology for selected parameters of probability distribution functions 
which are time depended in non-stationary low flow series including a trend and 
prediction of quantiles of non-stattionary low flow series. 

Return period concept and risk determination for a certain period in non-stationary 
low flow series are also discussed in our study. 

Non-stationarity of the series of low flows is a factor that cannot be disregarded in 
today's hydrology. Statistical methods used in the modeling of time series and the 
calculation of the low flow values for a future time period cannot be reliably used 
under conditions of evident non-stationarity. New approaches that allow the 
estimation of time-dependent distribution parameters are urgently needed.  
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1. GĐRĐŞ 

1.1 Çalışmanın Konusu 

Su kaynakları hızlı nüfüs artışı ile kirlenmenin yanında küresel ısınmanın da etkisi 

altındadır. Đklim değişikli ği sosyal ve ekonomik hayata etkileri nedeniyle üzerinde 

çok çalışılan konulardan birisi olmuştur. Đklim, hidrolojik çevrimi kontrol eden 

başlıca etkendir. Bu durum iklimdeki değişikliklerin en önemli etkilerinin hidrolojik 

çevrimde kendini göstermesine sebep olmaktadır. Bu etkilerden bazıları, büyük 

yağışların neden olduğu taşkınlar ile düşük yağış ve yüksek sıcaklıklara bağlı olarak 

gelişen kuraklıklar üzerindedir.  

Đklim değişikli ğinin; kar örtüsünün, kara ve deniz buzullarının erimesi, deniz 

seviyesinin yükselmesi, iklim kuşaklarının yer değiştirmesi, şiddetli hava olaylarının, 

taşkınların ve sellerin daha sık oluşması ve etkilerinin kuvvetlenmesi, su 

kaynaklarında azalma, kuraklık, çölleşme gibi, insan yaşamını, sosyoekonomik 

sektörleri ve ekolojik sistemleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek önemli 

sonuçlarının olacağı öngörülmektedir. Son yıllarda iklim değişikli ği nedeniyle 

küresel ortalama yeryüzü sıcaklıklarında gözlenen 0.2 - 0.4 oC’lik artışın yağışlarda 

bir düzensizliğe yol açacağı ve bazı bölgelerin kuraklaşacağı ileri sürülmüştür. Đklim 

değişikli ği tarih boyunca sürüp giden bir olgu olmasına karşın, bu değişim daha 

önceki hiçbir dönemde bugünkü kadar hızlı gerçekleşmemiş, insan etkisi ise daha 

önceki değişikliklerde böyle büyük bir rol oynamamıştır.  

Küresel iklim sistemleri atmosferin oluşumundan bu yana kendi doğal değişkenliği 

içinde zamansal ve alansal olarak değişme eğilimi içinde bulunmuştur. Bu 

değişkenlik eğilimi 19. yüzyıl ortalarına kadar doğrudan güneşte, atmosferde veya 

yerküre/atmosfer birleşik sisteminde yer alan bileşenlerin doğal değişiklikleriyle 

ili şkili olmuştur, fakat bu tarihten sonra küresel iklim sistemlerindeki doğal 

değişiklik bileşenlerine ilk kez insan etkinlikleri de etkili olmaya başlamıştır (Yıldız 

ve Malkoç, 2000). 19.yüzyılın sonlarında başlayan ve atmosferdeki birikimleri 

artmaya devam eden sera gazları nedeniyle kuvvetlenen sera etkisinin oluşturduğu 
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küresel ısınma, özellikle 1980’li yıllardan sonra daha da belirginleşmiş ve 1990’lı ve 

2000’li yıllarda en yüksek değerlerine ulaşmıştır (IPCC, 2001). Küresel ısınmaya 

bağlı iklim değişikli ğinin etkilerinin küresel boyutu içinde, geçmişteki iklim 

değişikliklerinde olduğu gibi, bölgesel ve zamansal farklılıklar oluşabilecektir. 

Bunun anlamı, gelecekte dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar, kuvvetli yağışlar ile 

onlara bağlı seller ve taşkınlar gibi meteorolojik afetlerin şiddetlerinde ve 

sıklıklarında artışlar olurken, bazı bölgelerinde uzun süreli, şiddetli kuraklıklar ve 

bunlarla ilişkili yaygın çölleşme olaylarının daha fazla etkili olabileceğidir. 

Bir yandan toprağa sızan suyun azalması ile susuz kalan toprak diğer yandan seviyesi 

azalan yeraltı suları, hidrolojik çevrim (su döngüsü) için gerekli olan 

evapotranspirasyon (buharlasma+terleme) olayını yeterince gerçekleştirememekte ve 

bunu sonucunda su dengesi bozulmakta olup bu olaylar iklim değişikli ğine sebep 

olmaktadır. Diğer taraftan akarsuların akım miktarları kentlerde etkili olan arazi 

kullanım planlarına göre değişebilmektedir. Akarsuların rejimlerinin değişmesiyle de 

taşkınlar, erozyonlar veya heyelanlar meydana gelmektedir (DPT, 2000). 

Ülkemizin yenilenebilir su potansiyeli yılda 234 milyar m3 olup bunun 41 milyar 

m3’ü yeraltı suları, 193 milyar m3’ü yerüstü sularından meydana gelmektedir. 

Ülkemizde çesitli amaçlara yönelik kullanımlarda teknik ve ekonomik anlamda 

tüketilebilecek yüzey ve yeraltı suyu miktarının 110 milyar m3 olduğu belirlenmiştir 

(WMO,1992). Devlet Đstatistik Enstitüsü, 2025 yılına kadar ülkemiz nüfusunun 80 

milyona varacağını tahmin etmektedir. Bu durumda kişi basına düsecek kullanılabilir 

su miktarımız yılda 1 300 m3’e düşecektir (DPT, 2000). 

Dünyamızda, su kıtlığı yaşayan veya gelecekte yaşaması beklenen 5 sıcak nokta; 

Aral Denizi, Ganj, Ürdün, Nil ve Dicle-Fırat havzalarındadır (Brown vd., 2007). Bu 

noktalardan biri (Fırat-Dicle) Türkiye kaynaklı bir havza’dır. Diğerlerinden 3 tanesi 

ise Türkiye’ye yakın yerlerdedir. Dicle-Fırat nehirlerinden yararlanan 3 ülkenin 

(Türkiye, Irak ve Suriye) 2001 yılındaki toplam nüfusları 107 milyondur. PRB 

(Population Reference Bureau) tarafından yapılan tahminlere göre; 2025 yılı tahmini 

158,6 milyon kişi olması yönündedir (Roudi-Fahimi v.d. 2002). 

Đklim değişiminin su kaynakları üzerindeki etkisi, nehir akışındaki hacim, zamansal 

değişim (kar erimesi), nitelik ve zemin suyu beslenmesinde meydana gelen 

değişmelerin yanı sıra sistem özelliklerine, sistemin üzerinde meydana gelen 
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değişken baskılara, sistem yönetim evrimine ve nihayet iklim değişmesine yönelik 

önlemlerin uygulanmış olmasına da bağlıdır (Şen, 2005). 

Yerkürenin iklimindeki değişmenin çesitli bölgelere düşen yağışı ne şekilde 

etkileyeceği konusunda güvenilir bilgiler bulunmamaktadır. Ülkemizde de yıl içinde 

mevsimlere göre değişen yağış-akış ili şkileri yıllar arasında büyük farklılıklar 

gösterir. Bunun sonucunda, suyun zamana ve miktara bağlı olarak, değişen 

ihtiyaçların karşılanması amacı ile yönetimi büyük önem taşımaktadır. Akımlardaki 

trendin bilinmesi su kaynaklarının planlanma ve işletmesinde büyük önem taşır. 

Düşük akımlarla ilgili hidrolojik bilgiler, baraj ve haznelerin kapasitesinin hesabında 

ve baraj işletmesinde, su kalitesinin kontrolü ile ilgili problemlerde ve su temini 

projelerinde gereklidir (Yenigün ve Gümüş, 2007). 

Đnsan faaliyetlerinin düzenlenmesi ve gelecekteki iklim değişikli ğinin tahmini 

açısından, iklimsel parametrelerdeki olası değişimlerin ortaya konulması büyük 

önem taşımaktadır. 

Küresel iklim değişikli ğinin hidrolojik değişkenler üzerindeki en önemli etkisi bu 

değişkenlerde stasyonerlik özelliğinin bozulmasıdır. Zaman serilerinin stasyoner 

olması olarak ifade edilen şey, zaman içinde ortalamanın ve varyansın sabit olması 

ve iki zaman anındaki değişkenler arasındaki kovaryansın sadece değişkenler 

arasındaki gecikmeye bağlı olup zamana bağlı olmamasıdır. Zaman serileri stasyoner 

değillerse, stokastik ya da deterministik trend içermektedirler.  

Bir akarsudaki akım değerleri, akarsuyun beslendiği havzanın karakteristiklerine ve 

bu havzanın bulunduğu coğrafi konuma bağlı olarak, yıl içinde değişimler 

göstermektedir. Akım değerleri yılın kurak dönemlerinde çok düşük olabilmekte, 

bazen de akarsu kuruyabilmektedir. Bu dönemlerde akarsuda mevcut minimum akım 

değeri düşük akım olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada yüzeysel akışların düşük 

olduğu dönemlerin rejimleriyle ilgilenen düşük akım hidrolojisi ele alınmaktadır. 

Ölçülmüş düşük akım kayıtları nonstasyoner ise bu durumda nonstasyonerlik 

istatistiki karakteristiklerinin modellenmesi, tahmin edilmesi ve su yapısının ömür 

periyodu boyunca öngörülmesi gerekir. Bu sebeple, hidrolojik tasarım açısından hem 

olasılık hem de zaman bağlamında bir yaklaşım gerekli hale gelmektedir. 

Tarih boyunca su; canlı ve cansız varlıkların ilgi odağı olmuştur ve medeniyetler 

daha çok suya yakın yerlerde hayat bulmuştur. Fazla su zararlara neden olurken az su 
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da insanların yaşamını etkilemekte ve toplu göçlere bile neden olabilmektedir. 

Günümüzde nüfusun artması, artan sanayi tesisleri su talebinin sürekli olarak 

yükselmesine neden olmaktadır. Artan su ihtiyacını karşılamak için suyun bol olduğu 

yerlerden az olduğu yerlere taşınması ve su biriktirme hazneleri oluşturmak gibi 

önlemler alınabilir. Fakat en etkili yol suyun geçmişteki davranışını inceleyip 

gelecekteki davranışını tahmin etmektir. Su miktarlarının zaman serisinin bilinmesi 

depolanan ve depolanacak suyun daha dikkatli olarak kullanılmasına ve 

planlanmasına yardımcı olur. Hidroloji, hidrometeoroloji ve su ile ilgili yatırım 

yapan kişi, kurum ve kuruluşlar geleceğe dönük planlarını yaparlarken çalışma 

yapılacak havzada geçmişte su akımlarının nasıl bir değişim gösterdiğini bilmek 

durumundadırlar. Yıl, mevsim, ay ya da gün esas alınarak nehir akımlarının 

geçmişteki verileri gelecekte yapılacak planlamalar için gerekli olmaktadır (Bayazıt, 

1998). 

Çoğu su kaynakları projeleri 50-100 yıl veya daha uzun süre verimli kullanabilecek  

şekilde tasarlanır. Su kaynakları projelerinin geliştirilmesi ve tasarlanmasında genel 

olarak iklim trendleri ve salınımları dikkate alınmadan mevcut meteorolojik ve 

hidrolojik kayıtların gelecek 50-100 yıl içerisinde olabilecek taşkınlar, kuraklıklar ve 

kullanılabilecek su miktarlarının tahminine imkan vereceği kabul edilir. Ancak su 

kaynaklarından daha etkin bir şekilde yararlanmak için akış serilerinin uzun 

dönemde gidişini ve varsa nonstasyonerlik özelliğini dikkate almak gerekir. Değişen 

iklim parametrelerinden dolayı su miktarlarının zamanla gidişinin nasıl olacağını ve 

serinin istatistiksel karakteristiklerinin zamanla değişimini dikkate almak, yapılacak 

yatırımlarda projenin ömrü ve ekonomisi açısından belirleyici olmaktadır. Örneğin 

artan nüfus ve su kullanım ihtiyacına göre 50 yıl veya daha uzun süreli işletme 

amacıyla inşa edilecek bir su yapısı, su miktarındaki azalışa bağlı olarak ekonomik 

çalışmayacak ve maddi kayıplara neden olacaktır.  

Yapılan bu çalışma inşa edilecek her türlü su yapıları ve kaynaklarının kullanımına 

yönelik bazı belirleyici özelliklerin ortaya konması açısından önemlidir. 

Nonstasyoner durumda istatistik analiz yaparak tasarlanan bir su yapısında herhangi 

bir yıldaki akımların olasılık dağılımının tahmini için bir metod üretilebilir. 

Nonstasyoner durumda, stasyoner süreçten farklı olarak tek bir yıla değil projenin 

tüm ömür sürecine atıfta bulunulur. 
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Bu çalışmanın konusu iklim değişikli ği etkisi altinda nonstasyoner düşük akım 

serilerinin istatistik analizi ile ilgili yöntemlerin geliştirilmesidir.  

 
1.2 Çalışmanın Amacı ve Adımları 

Đklim değişikli ği ve bundan etkilenen hidrolojik değişkenler hakkında doğru ve 

yeterli bir bilgiye sahip olmak, doğrudan veya dolaylı olarak iklime bağlı sistemlerin 

daha iyi planlanmasının ve yönetilmesinin ilk aşamasını oluşturur. Ülkemizdeki su 

kaynakları ve bunlara bağlı insan aktiviteleri, yeterli ve düzenli suyun sağlanması 

hususundaki zorluklar sebebi ile risk altındadır. Dolayısıyla akım değişikliklerinin 

anlaşılması su kaynakları sistemlerinin güvenilirliğinin sağlanmasında önemli bir rol 

üstlenmektedir.  

Bu çalışmada iklim değişikli ği etkisi altında nonstasyonerliği yıllık düşük akımların 

frekans modellemesi içerisine dahil etmek ve ilgili yöntemleri geliştirmek 

amaçlanmıştır. 

Đklimde meydana gelmesi öngörülen değişikliklerin düşük akım rejimini nasıl 

etkileyeceği sorusuna cevap aranmaktadır. Havzadaki su yapılarına (sulama, 

hidroelektrik vb. tesisleri) harcanan maddi kaynakların büyüklüğü ve önemi 

düşünüldüğünde tasarımı ve işletmesinde düşük akımlardaki değişikliklerin göz 

önüne alınması önemlidir. 

Bu konuda taşkın serileri ele alınarak yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. (Khaliq 

v.d., 2006; Cunderlik ve Burn, 2003). Düşük akımların dağılımları taşkınların 

dağılımlarından çok farklı ve ayrıca araştırılması gereken bir konudur. Taşkınlar için 

çeşitli dağılımlar kabul edilerek uygulamalar yapılmasına karşın düşük akımlar için 

yeterli çalışma bulunmamaktadır. 

Düşük akımlar için yapılan klasik frekans analizi yaklaşımında, stasyonerlik ve 

gözlemlerin bağımsızlığı kabulü ile gözlenmiş serilere en uygun olasılık dağılımı 

bulunur. Bu varsayımların gerçekleşmediği durumlarda, frekans analizinin 

kullanışlılığı sorgulanmalıdır. Bu sebeple düşük akım serilerinde nonstasyonerlik ve 

bağımlılığı hesaba katmak amacıyla yeni teknikler geliştirilmeli ve stasyonerlik ve 

bağımsızlık kabulü sadece ilk yaklaşım olarak kullanılmalıdır.  

Bu çalışmada, düşük akım serilerinin olasılık dağılımının belirlenmesi sürecinde 

zaman serilerinin nonstasyonerlik durumu dikkate alınmıştır. Nonstasyoner düşük 
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akım serilerinin frekans analizi için, orijinal gözlemlerin yapısını modelleyecek yeni 

yöntemlerin geliştirilmesi veya uyarlanması yönünde bir ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. 

Düşük akım serilerinin nonstasyonerliği, iklim değişikli ği olasılığının artması üzerine 

önem kazanmıştır ve genellikle bir trend bileşeninin (doğrusal olan ya da olmayan) 

mevcudiyetiyle veya verilerin istatistiksel karakteristiklerinde meydana gelen ani 

sıçramalarla ifade edilebilir.  

Düşük akım serilerinde nonstasyoner durumun incelenmesi ve modellenmesinde, 

akım değerlerinin istatistik karakteristiğindeki değişimlerin iklim dalgalanmaları ve 

insan faaliyetleri (arazi kullanımı ve atmosferik değişimler) ile ilişkili olabileceği göz 

önüne tutulmalıdır. Bu faktörlerin kesin biçimde belirlenebilmesindeki ana sorun, 

uzun süreli ve ölçüme dayalı bilgilerin eksikliğidir. Düşük akım değerlerinin 

istatistiki karakteristikleri ile iklim indisleri arasındaki bağlantı, düşük akım 

gözlemlerinin frekans analizindeki nonstasyonerlik sorununun karmaşıklığını 

belirlemekte önemlidir. Frekans analizine zaman trendlerinin dahil edilmesi nispeten 

basit olsa da, iklim sistemi ile bağlantının açık biçimde kurulabilmesine yönelik 

büyük çaba gösterilmelidir. 

Düşük akım serilerinde mevcut modelleme tekniklerinin kısıtlarını gidermek 

amacıyla ya yeni teknikler geliştirilmeli, ya da hali hazırda geliştirilmi ş olan ve 

düşük akım serilerinin frekans analizinde başarıyla kullanılan tekniklerden bazıları 

genişletilmelidir. Özellikle bağımlılık ve nonstasyonerliğin varlığında en uygun 

olasılık dağılımı belirleme teknikleri geliştirilmeli ya da aranmalıdır. Ayrıca, düşük 

akım serilerinde uygun dağılım belirleme yöntemleri, nonstasyonerlik bağlamında 

hidro-meteorolojik değişkenlere iyi biçimde uyarlanmalıdır.  

Düşük akım serilerinin frekans analizine nonstasyonerliğin dahil edilmesi sürecinde, 

her türlü ek bilginin (geçmiş ve bölgesel bilgiler gibi) göz önünde bulundurulması 

önemlidir. Ölçülmüş akım kayıtları nonstasyoner ise o durumda nonstasyonerlik 

istatistiki karakteristiklerinin modellenmesi, tahmin edilmesi ve proje ömrü 

içerisinde öngörülmesi gerekir. Bu sebeple, hidrolojik tasarım açısından hem olasılık 

hem de zaman bağlamında bir yaklaşım gerekli hale gelmektedir. Örneğin 

hidroelektrik santrallerin projelendirilmesindeki en önemli verilerden birisi akım 

bilgileridir. Bugüne kadar yapılan çalışmaların genelinde geçmiş yıllardaki akımların 

önümüzdeki işletme dönemlerinde de aynı düzen içinde geleceği düşünülerek 
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planlama çalışmaları yapılmıştır. Ancak, tesislerin işletmeye geçmesinden bugüne 

kadar yapılan enerji üretimleri incelendiğinde bu üretimlerin fizibilite çalışmalarında 

öngörülen enerji üretimlerinin altında veya üzerinde olduğu görülmektedir. Bu 

farklılığın önemli nedenlerinden biri de akımların zamana bağlı trendleridir. 

Hidrolojik zaman serilerinde trend araştırılması genellikle ortalama değerdeki trendin 

tesbitine odaklanır. Bu bağlamda, kullanılan standard istatistik teknikleri, gerçekte 

hipotez testi teorisi üzerine kuruludur. Varyansdaki bir trend veya oto-korelasyon 

fonksiyonundaki bir trend nadiren analiz edilir. Düşük akım serilerindeki bir trend 

(azalan veya artan), iklimsel faktörler veya toprak kullanımındaki değişiklikler ve 

rezervuar karakteristiklerinden etkilenebilir. 

Barajlar inşaat mühendisliğinin en önemli su yapılarından olduğu kadar, gerek 

maliyetleri, gerek inşa süreleri ve gerekse de ülke ekonomisi için itici bir güç 

oluşlarının yanı sıra, bu yapıların tasarımlarında ön şart olan hidrolojik verilerdeki 

belirsizlikler ile de ayrıcalıklı bir çalışma önceliğine sahiptirler. Bu bakımdan hem 

mevcut yapıların performanslarının değerlendirilmesi, hem de planlama ya da yapım 

aşamasında olan barajların tasarım ve işletme politikalarının oluşturulmasında 

havzaların su potansiyellerinin belirlenmesi ve değişimlerin gözlemlenmesi büyük 

önem kazanmaktadır. Son yıllarda dünyanın çesitli yerlerinde yapılan araştırmalar, 

yağışlarda ve akarsu akımlarında önemli değişmeler olduğunu göstermiştir.  

Ülkemizde de yıl içinde mevsimlere göre değişen yağış-akış ili şkileri yıllar arasında 

büyük farklılıklar göstermektedir. Akımlardaki trendin bilinmesi su kaynaklarının 

planlanma ve işletmesinde büyük önem taşır. Düşük akımlarla ilgili hidrolojik 

bilgiler, baraj ve haznelerin kapasitesinin hesabında ve baraj işletmesinde, taşkınlarla 

ilgili bilgiler dolusavaklar ve benzeri taşkın kontrol yapılarının projelendirilmesi ve 

işletmesinde gereklidir. 

Hidrolik tesislerin projelendirilmesinde akımlardaki trendlerin dikkate alınması  

gerekmektedir. Aksi takdirde bir hidroelektrik santralde ya kurulu güç eksikliği veya 

kurulu güç fazlalığı söz konusu olabilir. Ayrıca işletme halinde bulunan rezervuarlı 

hidroelektrik santrallarda da akımlardaki trend mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu konu 

ile ilgili olarak yabancı ülkelerde akımlardaki trendin gelişimine göre mevcut 

santrallere kurulu güç eklenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Bu sebeple nonstasyoner 

örneklerden oluşan bir seriye bir olasılık dağılımının uyarlanması sırasında bir 
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trendin mevcudiyeti sonuçların yorumlanması açısından önemli bir etkiye sahiptir. 

Örneğin mühendislik uygulamalarında sık sık kullanılan dönüş periyodu kavramının 

kullanışlılığı sorgulanır hale gelebilir. Dolayısıyla, özellikle sınırlı uzunluktaki 

kayıtlarda görünüşte nonstasyoner olan davranışların uygun teşhisi ve gereğince 

anlaşılabilmesi çok önemlidir.  

Düşük akım serilerinde bağımlılığın ve nonstasyonerliğin iyi anlaşılması ve 

modellenmesi önemlidir. Ayrıca, düşük akımlar için su yapıları tasarımında 

nonstasyoner koşullar için risk değerlendirmesi konusunda yeni bir çerçevenin 

geliştirilmesi de gerekmektedir. Örneğin, bir su yapısının tasarımı (yapının 

tasarlandığı zamandakinin aksine) yalnızca yapının proje ömrü süresinin sonlarına 

doğru beklenen rejimi göz önüne almakla kalmamalı, ayrıca yapının tüm proje ömrü 

boyunca geçerli riskleri de içermelidir. Klasik “aşılma olasılığı” ve “dönüş süresi” 

kavramları, nonstasyonarite koşulları altında geçerliliğini yitirmektedir. Çünkü belirli 

bir olayın dönüş süresinin değeri, nonstasyoner modelde zaman içerisinde değişir. 

Dolayısıyla, alternatif bir risk modelleme çerçevesi geliştirilmelidir.  

Düşük akım serilerinin nonstasyonerliği güncel hidrolojide göz ardı edilemeyecek bir 

özelliktir. Zaman serilerinin modellenmesinde ve gelecekteki bir zaman periyodunda 

düşük akım değerlerinin hesaplanmasında kullanılan istatistik yöntemler belirgin 

nonstasyonerliğin olduğu durumlarda güvenilir olarak uygulanamaz. Zamana bağlı 

dağılım parametrelerinin tahminine izin verecek yeni yaklaşımlara kritik olarak 

ihtiyaç vardır.  

Yapılan çalışmanın başlıca adımları şöyle sıralanabilir; 

• Ortalamada ve standart sapmada trend varlığının araştırılması ve parametrik 

olmayan Mann - Kendall testinin kullanılması, 

• Seride belirlenen trendin de-trend yöntemi ile çıkarılması, 

• Geriye kalan stasyoner serinin olasılık dağılım fonksiyonunun ve 

parametrelerinin belirlenmesi (Akaike Đnformasyon Kriteri), 

• Belirlenen trendin gelecekte de devam edeceğini kabul ederek çeşitli 

olasılıklara karşı gelen düşük akım kuantillerinin tahmini, 

• Nonstasyoner serinin dağılım parametrelerinin ve kuantillerinin zamanla 

değişiminin belirlenmesi, 

• Gelecekteki bir yılda belli bir düşük akım değerinden küçük kalma 

olasılığının tahmini, 
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• Belli bir proje ömrü için nonstasyoner durumda riskin belirlenmesi. 

Bölüm 1.3’de düşük akımların frekans analizi ve nonstasyoner taşkın frekans analizi 

konularında bir literatür araştırması verilmiştir.  

2. Bölümde düşük akımlar ile ilgili temel kavram ve tanımlar verildikten sonra düşük 

akımların oluşumu, yıllık düşük akımların trend analizi ve düşük akımlar için çok 

kullanılan olasılık dağılım fonksiyonları ve parametre tahmin yöntemleri ile olasılık 

dağılımları ile ilgili istatistik testler anlatılmıştır.  

Çalışmanın 3. bölümünde nonstasyoner düşük akımların frekans analizi için 

geliştirilen yöntem sunulmuştur. Trendin zaman serisinden ayrılması, nonstasyoner 

düşük akım serilerinde parametrelerin ve kuantillerin zaman içinde değişimlerinin 

tahmini 2 parametreli (Lognormal, Weibull ve power dağılımları) için verilmiştir.  

4. Bölümde nonstasyoner düşük akım serilerinde dönüş periyodu kavramı ve belli bir 

dönem boyunca riskin belirlenmesi tartışılmıştır. 

Nonstasyoner düşük akım serilerinin frekans ve risk analizi için geliştirilen 

yöntemler 5. bölümde gözlenmiş bazı düşük akım serilerine uygulanmıştır. 

 
1.3 Literatür Ara ştırması 

Su, günümüzde geniş bir kullanım alanına sahiptir ve geçmişe oranla ihtiyaç duyulan 

miktar büyük ölçüde artmıştır. Dünya nüfusundaki hızlı artış sonucu kişi başına 

düşen su miktarı azalmakta ve endüstriyel kirlenme nedeniyle su kaynaklarında 

kalite düşüşü gözlenmektedir. Bu nedenlerle düşük akım hidrolojisi konusundaki 

çalışmalar son yıllarda yoğunluk kazanmıştır. 

Düşük akımlar için çeşitli olasılık dağılım fonksiyonları ve bunların parametrelerinin 

tahmini için yöntemler uzun yıllardır araştırılmaktadır. Đlk çalışmalardan biri Gumbel 

(1958) tarafından gerçekleştirilmi ştir. Bunu Matalas (1963)’ın gerçekleştirdiği 

çalışma izlemiştir. Bu çalışmalarda 3 parametreli Weibull (W3) dağılımı momentler 

ve Pearson Tip III (LP3) dağılımı maksimum olabilirlik parametre tahmin yöntemleri 

ile tavsiye edilmektedir. Condie ve Nix (1975) yaptıkları çalışmada Weibull (W3) 

dağılımını kullanmışlar ve parametrelerin tahminini momentler yöntemi ve 

maksimum olabilirlik yöntemiyle gerçekleştirmişlerdir, W3 dağılımının maksimum 

olabilirlik yöntemi ile uygulanması oldukça güçtür. Tasker (1987) LP3 dağılımını 

düşük akım çalışmalarında kullanmıştır. LP3 dağılımının momentler yöntemi ile 
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uygulanması çarpıklık katsayısının tahminine dayanmakta olup küçük örneklerde 

güvenilir tahmin yapılamamaktadır. Đki parametreli dağılımların kullanılması halinde 

çarpıklık katsayısının tahmini gerekli olmayacağından, gerçekleştirilecek tahminlerin 

örnekleme varyansı küçük olacaktır. Bu noktadan hareketle Vogel ve Kroll (1989) 

yaptıkları çalışmada 2 parametreli lognormal dağılımın (LN2) Amerika Birleşik 

Devletleri’nde düşük akımlar için en uygun dağılım olduğu sonucuna varmışlardır. 

Gustard v.d. (1989) 2 parametreli Weibull (W2) dağılımını düşük akımların frekans 

analizi için önermektedirler. Önöz ve Bayazıt (2001) 2 parametreli Power dağılımı 

modelini düşük akımların frekans analizi için kullanmışlardır. 

Önöz ve Bulu (1996), Sertbaş (1996), Bulu v.d. (1997) tarafından gerçekleştirilen 

çalışmalarda Weibull (W2) dağılımının Türkiye’de seçilen bazı akarsuların düşük 

akımlarına uyduğu görülmüştür. Durak (2000) tarafından gerçekleştirilen çalışmada 

2 parametreli Weibull (W2) dağılımının Büyük Menderes, Küçük Menderes ve 

Gediz Havzalarında seçilen istasyonlarda gözlemlenen düşük akım değerlerine 

uygun olduğu sonucu elde edilmiştir.   

Zaman trendlerinin belirlenmesinde dağılımla ilişkili kabulleri ortadan kaldırdıkları 

için parametrik olmayan istatistiksel metotlar son derece yaygın bir şekilde 

kullanılmıştır. Bu bağlamda Hirsh v.d. (1982), Lettenmaier v.d. (1994), Zhang v.d. 

(2001), Burn ve Hag Elnur (2002) ve Yu v.d. (2002) gibi çalışmalara başvurulabilir. 

Bu çalışmalarda, parametrik olmayan Mann–Kendall metodu kullanılarak zaman 

eğilimleri araştırılmıştır. Aynı zamanda Burn ve Hag Elnur (2002), bir grup istasyon 

için hidrolojik eğilimlerinin alansal öneminin nasıl ortaya konabileceğini “bootstrap” 

teknikleri kullanarak göstermişlerdir. Gözlemlerin istatistiksel karakteristiklerindeki 

ani sıçramaların (örn. değişim noktalarının) mevcudiyetini teşhis amacıyla 

parametrik olmayan, regresyon bazlı ve Bayesian metotlar kullanılmıştır. Bu konuda 

daha fazla ayrıntı için Buishand (1984), Perrault v.d. (1999), Rasmussen (2001), 

Elsner v.d. (2004) ve Li v.d. (2005) incelenebilir.  

Đklim değişimi etkisinin tespiti ve modellemesi amacı ile hidrolojik zaman serileri 

analizi konusunda Cavadias (1993) iklim dalgalanmalarının nehir akımları üzerine 

etkisini ve diğer hidrolojik değişkenleri araştırmak için geliştirilen tek değişkenli ve 

çok değişkenli modeller üzerine bir inceleme sunmuştur.  
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Nonstasyoner frekans analizi nispeten yeni bir modelleme yaklaşımı olduğundan bu 

konudaki çalışmalar henüz kısıtlı olmakla beraber, toplumun ve ekosistemlerin iklim 

modellerince öngörülen iklim değişikliklerine karşı kırılgan yapıda olması nedeniyle 

süratle artmakta ve gelişmektedir (International Panel on Climate Change (IPCC), 

2001). 

Günümüzde nonstasyoner taşkın serileri ele alınarak yapılmış çalışmalar 

bulunmaktadır (Khaliq v.d., 2006; Cunderlik ve Burn, 2003). Ancak nonstasyoner 

durumda düşük akımlar için yapılan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

Olsen v.d. (1998) nonstasyoner durumda ekstrem olayların risk analizi üzerine bir 

çalışma yapmışlardır. Çalışmalarında ekstrem olayları iki açıdan tanımlamaya 

çalışmakta ve nonstasyoner durumlar ile etkileşimini incelemektedirler. Ele aldıkları 

ilk durum dönüş periyodu kavramıdır. Taşkın korunmasına yönelik yapılan 

mühendislik çalışmaları belirli bir dönüş periyodu üzerine oturtulmuştur. Ancak 

şartlar nonstasyoner olduğu takdirde, belirli bir seviyede taşkın oluşma olasılığı her 

yıl değişkenlik gösterebilmektedir. Dönüş periyodunu söz konusu ekstrem olay 

oluşmadan önce beklenecek süre olarak tanımlamışlardır. Ortalamada artan bir trend 

varsa dönüş periyodu için yukarıda bahsedilen ifadenin kullanılması daha 

muhafazakar bir tasarım standardı sağlayabilir. Çalışmalarında göz önünde 

bulundurulan ikinci durum ise taşkın ihtimalinin tahmini için nonstasyoner şartlar 

altında ekstrem değerlerin dağılımının uygulanmasıdır. Bir bölgenin hidrolojik 

yapısını en iyi şekilde temsil edecek tam bir olasılık dağılımı fonksiyonu 

tanımlamanın zorluğu göz önünde bulundurularak, istatistiksel ekstremler için 

Gumbel Tip I, II ve III dağılımları kullanılabilir. Eğer trend bilinmiyorsa ancak 

parametredeki maksimum değişim kestirilebiliyorsa hata olasılığının üst sınırı 

tanımlanabilir.  

Porporato ve Ridolfi (1998) nonstasyoner durumda zayıf trendlerin olasılık dağılım 

fonksiyonu ve aşılma olasılığı üzerindeki etkilerini incelemişler ve Guımbel dağılımı 

ile bir uygulama yapmışlardır. Yaptıkları çalışmada doğrusal bir trendin belli bir 

aşılma olasılığı ve karşı gelen kuantil değerini nasıl değiştirdiğini araştırmışlar, 

varolan zayıf bir trend göz önüne alınmazsa sonuçların hatalı olabileceğini 

göstermişleridir.  

Strupczewski ve Kaczmarek (2001) nonstasyoner durumda taşkın frekans analizinde 

zaman trendlerini tespit etmek için dağılımların ilk iki momentine trend bileşenini de 



12 
 

ekleyerek en iyi model seçimini de içeren maksimum olabilirlik bazlı bir yaklaşım 

ortaya koymuşlardır. Nonstasyoner durumda hidrolojik tasarım açısından, kaydedilen 

zaman serilerini düzenlemek, modeli inşa etmek ve sonuçlarını taşkından koruma 

tasarımına dahil etmek için yöntemler geliştirmişlerdir. Çalışmalarında maksimum 

olabilirlik prensibine dayanan çeşitli olasılık yoğunluk fonksiyonlarının zamana 

bağımlı parametrelerini tahmin eden yeni bir tahmin yöntemi geliştirmişler ve 

nonstasyoner koşullarda hidrolojik tasarım açısından optimum modeli 

uygulamışlardır. 4 ana zaman trend sınıfı incelemişlerdir: (A) ortalama değerde 

trend, (B) standart sapmada trend, (C) ortalama değer ve standart sapmanın beraber 

ancak sabit bir değişkenlik katsayısı ile ilişkilendirilmiş trendi, (D) ortalama değer ve 

standart sapmanın ilişkilendirilmemiş trendi. Trend bileşenlerinin formu kabul 

edildikten sonra orijinal dağılım parametreleri, ilgili ortalama ve değişim katsayıları 

ile ifade edilmiştir. Dağılım, en küçük kareler yaklaşımı ile maksimize edilmiş ve 

model parametreleri sayısal olarak tahmin edilmiştir. Maksimum olabilirlik 

parametre tahmini metodunun kullanımı trend tahminlerini, olasılık dağılım 

fonksiyonu ile bağlantılı hale getirmiştir. Çalışmalarında nonstasyoner taşkın 

yaklaşımını Polonya’da 70 yıllık verileri olan 39 adet nehire uygulamışlardır. 

Sonuçlar, serilerin %50’den fazlasının ortalama trendleri düşüş yönünde olan 

nonstasyoner olduğunu göstermektedir. 39 serinin 27’sinde incelenen izleme süresi 

içerisinde hidrolojik tasarım için önemli olan kuantillerin değerleri düşüş trendi 

göstermektedir. 

Singh ve Strupczewski (2002) yaptıkları çalışmada, büyük örneklerin yıllık 

akımlarının piklerinin hesaplaması ile yapılan taşkın frekansı analizinde, iklim 

değişiklikleri ve insan faktöründen kaynaklı nonstasyonerlik açısından pek gerçekçi 

sonuçlar alınamadığından bahsetmektedirler. Çevresel değişim fikrini kabul etmede 

doğru neticeye nonstasyoner durumlardaki hidrolik planlamalarla varılmaktadır. 

Bunun planlama döneminde olan bir su kontrol yapısının, zaman ve olasılık 

açısından iki boyutlu ekstrapolasyonunu gerektirdiği belirtilmektedir. Çalışmalarında 

ekstrapolasyon ve dağılıma ait varsayımların önem kazandığını söylemektedirler. 

Taşkın değerlerine uygulanan çeşitli dağılımlar bulunduğundan ve LP3 dağılımının 

ABD’de, lognormal dağılımın Çin’de, genelleştirilmi ş ekstrem değer dağılımının 

Büyük Britanya’da kullanıldığından bahsedilmektedir. Farklı ülkelerde farklı 
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hidrolojik kanunlar geçerlidir ve bu sebeple farklı ülkelerde farklı dağılımlar 

uygulanmaktadır denilmektedir.  

Katz v.d. (2002) çalışmalarında ekstrem değerlerin istatistiksel teorisi ile ilgili 

günümüz gelişmeleri ve  hidrolojik uygulamaların nasıl geliştirildi ği ve bu tarz 

analizleri nasıl daha fiziksel olarak anlamlı yapıldığı araştırılmıştır. Ekstrem 

değerlerin istatistikleri, su kaynakları dizayn ve yönetimindeki mühendislik 

uygulamalarında önemli rol oynamaktadır. Çalışmalarında, ekstrem değerlerin 

istatistiklerinin hem hidrolik uygulamalardaki gelişimi hem de onları daha fiziksel 

olarak anlamlı yapabilmesi ile ilgili günümüzdeki gelişmeleri anlatmışlardır. 

Gelecekte, hidrolojik ekstrem değerlerin bölgesel analizi, maksimum olabilirlik 

hesaplamaları kullanılarak geliştirilebilir denilmektedir. Bayesian metodu kullanımı 

ile hidrolojik ekstrem değerlerin istatistiksel hesaplamalarındaki belirsizlikler daha 

gerçekçi olarak giderilebilir. Sonuç olarak, hidrolojik zaman serileri için 

konvansiyonel stokastik modellerin de kapsandığı birleştirilmi ş istatistiksel 

modelleme yaklaşımının planlanması umulmaktadır. 

Ramesh ve Davison (2002) parametreleri lokal olabilirlik yöntemi ile her an için ayrı 

ayrı tahmin ederek parametrelerdeki ve kuantillerdeki trendleri göz önüne 

almışlardır. Taşkınlar için parametreleri zamanla doğrusal değişen Genel Ekstrem 

Değer (GEV) modeli kullanılmıştır.  

Cunderlink ve Burn (2003) nonstasyoner taşkın serilerinde trendlerin tespitine ve 

ayrıştırılmasına yönelik çalışmalar yapmışlardır. Daha önceki araştırmaları 

özetleyerek istatistik momentlerin zaman içinde doğrusal değiştiğinin kabul 

edildiğini ya da hareketli pencere yöntemi ile parametre tahminlerinin yapıldığını 

belirtmişlerdir. Yer ve ölçek parametrelerinin zamanla değiştiği kabul edilmekte, 

trend lokal ve bölgesel bileşenlere ayrılmaktadır. Lokal trendlerin anlamlılığı Mann-

Kendall (MK) testiyle, bölgesel trendlerin anlamlılığı bölgesel bootstrap ile test 

edilmektedir. Bölgesel dağılım olarak GEV dağılımını kullanmışlardır. Sonuçlar 

serilerde az belirgin stasyonerliğin göz ardı edilmesinin 0-20 yıllık bir gelecek için 

tahmin edilen kuantilleri ciddi biçimde etkilediğini göstermiştir.  

Sankrasubramanian ve Lall (2003) iklim indislerine bağlı olarak taşkın kuantillerinin 

değişen iklim koşullarında tahminini incelemişlerdir. Hareketli pencere, kernel ve en 

yakın komşu yöntemleri kullanılmış, lokal olabilirlik yöntemi ile kuantil tahminleri 
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yapılmıştır. Kuantiller iklim indislerinin doğrusal ya da nonlineer fonksiyonları 

olarak yarıparametrik yöntemler ile tahmin edilmiştir.  

Katz v.d. (2005) taşkınlar için parametreleri zamanla değişen GEV dağılımı 

kullanmışlardır. Bootstrap yöntemi ile yeni seriler türetmişlerdir.  

Khaliq v.d. (2006) nonstasyoner serilerin frekans analizinde ardışık gözlemlerin 

farklarını alarak trendi gidermeyi önermişlerdir. Trendi bu şekilde giderilen 

gözlemlerin dağılımı araştırılır. Ancak bu durumda verilerin yapısının değişmesi söz 

konusudur. Trend olması halinde dönüş aralığı kavramı tartışmalı hale gelir. Elde 

edilen gözlemlerin uzatılmasıyla gelecek için frekans analizinin ekstrapolasyonu 

yapılır. Zaman ve iklim indisleri gibi değişkenlerin trendlerinin dağılımların 

parametrelerine katılması ve parametrelerin maksimum olabilirlik yöntemi ile 

tahmini önerilmektedir. Parametrelerin zamanla değişimi için doğrusal üstel 

fonksiyonlar kabul edilecektir. Çarpıklık katsayısının zamanla değişmediği kabul 

edilir. Sonuç olarak dağılımın dolayısıyla kuantillerin zaman içinde değiştiği görülür. 

Trend modellerinde parametreler lokal olarak tahmin edilip kuantiller için zaman 

içinde lokal değerler elde edilecektir.   

Cunderlik ve Ouarda (2006) yaptıkları çalışmada taşkın frekans analizi ile taşkın 

süresi ve dönüş periyodu fonksiyonlarının entegrasyonu ile taşkın olaylarının 

şiddetlerini tahmin etmeye çalışmışlardır. Çalışmalarında değişen çevre şartları, 

hidrolojik kayıtların nonstasyoner karakterleri ve taşkınların frekans dağılımlarının 

zamana bağlı değişimi sebebi ile yeni taşkın tahmin metotları gerektiğinden 

bahsedilmektedir. Günümüzde dünyanın farklı bölgelerinde hidrolojik kayıtların 

stasyonerliği üzerinde yapılan çalışmalar, hidrolojik zaman serilerindeki 

nonstasyonerliğe işaret etmektedir. Global çevresel değişimler bu nonstasyonerliğin 

temel sebebidir. Su kaynağı uygulamalarında su yapısının ömrünü bulmak için 

tasarım (hesap) debisini bilmek önemlidir. Taşkın frekans analizlerinde, hidrolojik 

kaydın önemli bir nonstasyonerliğinin görmezden gelinmesi, hidrolik yapıların fazla 

ya da eksik tasarımına sebep olabilir. O yüzden zamana bağlı değişkenleri ve 

nonstasyonerliği de dikkate alan yeni taşkın tahmin metotları kullanılmalıdır. Taşkın 

kuantillerinin gelecekteki değerlerini tahmin etmek için bölgesel trend analizi 

kullanmışlardır. Trendin göz önüne alınmayışı gelecek için yapılan taşkın kuantil 

tahminlerini önemli şekilde etkileyebilir. Taşkınların dağılım fonksiyonunun 
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zamanla değişmediği, sadece parametrelerinin değiştiği kabul edilmiştir. Gelecekteki 

tahmin için kullanılan veri değişmesi tahminleri etkiler.  

Sivapalan ve Samuel (2009) nonstasyonerlik ile ilgilenebilmek için, çeşitli 

istatistiksel yaklaşımlar önermişlerdir. Bunlar özellikle nonstasyonerliğin temel 

kaynağı olduğu düşünülen taşkınların kayıt edildiği dönemlerde gözlemlenen geçici 

trendlerin tespit edilip ayrıştırılmasına yöneliktir. Ancak bu teknikler, gözlemlenmiş 

serilerin ötesinde tahmin yapılması konusunda bazı limitler içermektedir. Bu 

nedenle, daha gelişmiş tekniklerin kullanılmasının daha uygun olacağını 

belirtmişlerdir.  

Gilroy ve McCuen (2011)  birden fazla nonstasyoner faktörü hesaba katan 

nonstasyoner bir taşkın frekans analiz yönteminin geliştirilmesi ve uygulanması 

üzerine çalışmışlardır. Geliştirdikleri yöntem ile, ölçülmüş bir taşkın kaydı üzerinde 

gelecekteki bir tasarım yılındaki şehirleşme ve iklim koşullarına göre düzeltmeler 

yaparak, her bir taşkının ölçüldüğü yıldan tasarım yılına kadar geçen süre zarfında bu 

koşullardaki değişikliklerin etkilerinin hesaba katmaya çalışmışlarıdır. Geliştirdikleri 

yöntemi Guilford, Maryland’de bulunan Little Patuxent Nehrine uygulamışlar ve 

sonuçlar, 2100 tasarım yılı için 100 yıllık taşkın değerlerinde %30.2 artışı işaret 

etmiştir. Geliştirilen yöntem ile gelecekteki su politikaları ve tasarımlar üzerinde 

etkili birden fazla faktör nedeniyle nonstasyonerlik konusunun hesaba alınıp 

alınmaması konusunu  tartışmışlardır.  
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2. DÜŞÜK AKIMLARIN ĐSTATĐSTĐK ANAL ĐZĐ 

Düşük akım dönemlerinde akarsuda debi, hız ve derinlik normalden küçük değerler 

alır. Bunun önemli etkileri vardır. Akarsudan su sağlama, akarsuda ulaşım, 

hidroelektrik üretimi, akarsudaki balıkların ve diğer canlıların yaşamı, çevre estetiği 

olumsuz şekilde etkilenir. Akarsudaki erimiş madde konsantrasyonu artar; endüstri, 

şehir ve sulama suyu dönüşleri kaliteyi bozar. Akım hızının azalması akarsuyun 

havalandırma potansiyelini azaltır. Kirleticilerin geçiş hızı küçüleceğinden kirlenme 

tehlikesi artar.  

Düşük akım dönemlerinde akarsudaki suyun çeşitli maksatlar için kullanılması 

güçleştiğinden düşük akımlar ile ilgili bilgi edinmek önemlidir. Mevcut suyun çeşitli 

maksatlar için nasıl paylaştırılacağına karar vermek için çeşitli disiplinlerin bir araya 

gelerek çalışması önemlidir. Bu arada akarsuda kirlenmeyi önleme, canlıların 

yaşamı, ulaşım gibi maksatlar için bırakılması gereken minimum akımı belirlemek de 

önem taşır.  

Düşük akım hidrolojisinde hidrolojik ve istatistik analiz olmak üzere iki tip analiz 

yöntemi kullanılmaktadır. 

Hidrolojik analizde gözlenmiş günlük debiler kullanılarak 1, 3, 7, 10, 14, 30, 60, 90, 

120, 150 ve 273 günlük ortalama akım değerleri elde edilmekte ve bunların debi 

süreklilik çizgileri çizilmektedir. Düşük akım göstergesi olarak, debi süreklilik 

çizgilerinden belirlenen, gözlem periyodunun %90, 95 ve 99’ luk dilimlerinde 

akarsuda mevcut olan, akım değerleri kullanılmaktadır. 

Đstatistik analizde, yukarıda verilen çeşitli günlerdeki akım değerlerinin frekans 

analizi yapılarak olasılık dağılımları belirlenmektedir. 

2.1 Temel Kavramlar ve Tanımlar 

2.1.1 Zaman serileri 

Zaman değişkeni ile ilişkili bir değişken hakkında, elde edilen gözlem değerlerini 

zamana göre sıralanmış olarak gösteren serilere “Zaman Serisi” denir.  
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Zaman serisi analizi, değişkenin geçmiş zaman serisini kullanarak gelecek 

değerlerini tahmini için model geliştirmede kullanılır. Model geliştirme, ilgili 

değişkene ait zaman serisinin analiz edilmesi, serinin eğiliminin (trend) ve istatistik 

özelliklerinin belirlenmesine dayanır. Serinin eğilimini ve özelliklerini yansıtacağı 

düşünülen bir model seçilir ve gözlenmiş değerleri kullanılarak modelin 

parametreleri yaklaşık olarak bulunur. Serinin gelecekte de aynı özellikleri 

koruyacağı ve aynı eğilimi göstereceği varsayılarak, belirlenen model yardımı ile 

gelecek dönem değerleri tahmin edilmeye çalışılır.  

Zaman serileri analizi, belirli zaman aralıklarında gözlenen bir olay hakkında 

geleceğe yönelik tahmin kurmada kullanılan bir yöntemdir. Bu konuda birçok alanda 

farklı çalışmalar yapılmıştır. Teorik olarak istatistik ve ekonometri bilimlerinde 

yapılan çalışmalar fazla olmakla birlikte uygulama alanı çok geniştir. Özellikle 

ekonomik büyüklüklerin analizinde, nüfus tahminlerinde ve diğer bilim dallarındaki 

kullanımıyla her gün biraz daha önem kazanmaktadır. Tıp, mühendislik, işletme ve 

ekonomi gibi daha birçok alanda bu konuda yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. 

2.1.2 Zaman serisi bileşenleri  

Genel olarak zaman serilerini iki temel bileşene ayırmak mümkündür. Bu bileşenler: 

1. Deterministik Bileşen 

2. Stokastik Bileşen 

Deterministik özellikler, sabitlik, trend ve mevsimselliğin varlığını ortaya koyarken, 

stokastik özellik, değişkenin rastgeleliliği ile ilgilidir.  

Bir zaman serisinin stasyoner olması zaman içinde, sabit bir ortalama, sabit bir 

varyans ve sadece gecikme aralığına bağlı kovaryansa sahip olmasıdır. 

Deterministik bileşen, periyodik ve periyodik olmayan iki grupta sınıflanabilir. 

Periyodik olmayan grupta, en çok rastlanan eğilim (trend) bileşeni ile sıçramadır. 

Hidroklimatolojik süreçlerde eğilim ve sıçrama, doğal etkiler ve insan etkisiyle 

ortaya çıkmaktadır. Periyodik olan grupta ise değişken, sabit değer aralıklarında 

tekrarlanmaktadı. Periyodiklik dünyanın güneş çevresinde periyodik hareket 

etmesinden kaynaklanmaktadır.  

Stokastik bileşenin rastgelelik etkileri görülmektedir. Bu etkilerin kesin bir şekilde 

ifadesi elde edilememekte, dolayısıyla stokastik bileşenin incelemesi olasılık 
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biliminden yararlanılarak yapılabilmektedir. Burada verilerde homojenliğe dikkat 

edilmelidir.  

Bir zaman serisindeki Xi değeri; periyodiklik (Pi), varsa artış veya azalış şeklinde 

eğilim (Ti), varsa sıçrama (Si), iç bağımlı bileşen (Bi) ve rastgele (bağımsız) bileşen 

(єi) kısımlarından oluşmaktadır. Genel olarak zaman serisi bileşenleri şu şekilde 

ifade olunabilir; 

X i = Pi + Ti + Bi + єi             (2.1) 

1. Trend (eğilim) bile şeni:  Trend süreci parametrelerin (ortalama, standart sapma) 

zaman içinde giderek artmasını veya azalmasını gösterirken, sıçrama ise ani bir 

artma ya da azalma olarak ifade olunur. Hidrolojik süreçlerde eğilim ve sıçrama 

doğal etkiler (orman yangını, toprak kayması), ya da insan etkisiyle homojenliğin 

bozulması (ağaçlandırma, baraj inşaatı, iklim değişikli ği) sonucunda ortaya çıkabilir. 

Süreçte bir eğilimin bulunmasının anlaşılması üzerine bu trend bir polinomla ifade 

edilip, zaman serisinden çıkarılarak süreçten uzaklaştırılır.  

2. Periyodik bileşen: Sürecin parametrelerinin belli bir T periyodu ile değişmeleri 

halinde bir periyodik bileşeni bulunduğu kabul edilir. Bu durumda parametreler 

Fourier Serisi açılımları ile ifade edilebilir. (Bayazıt, 1996).  

3. Đç bağımlı değişken: Zaman serisinin Xi değerinin, bundan önceki zamanlarda Xi-

1, Xi-2, Xi-3, …değerleriyle, istatistik anlamda bağımlılığını gösterir.  

4. Rastgele (bağımsız) bileşen : Trend, sıçrama, periyodik bileşen ve iç bağımlı 

bileşen çıkarıldıktan sonra geriye kalan bileşendir. 

2.1.3 Stokastik süreçler  

Bir rastgele değişkenin aldığı değerlerin zaman içinde belli aralıklarla (∆t ) izlenmesi 

halinde bir zaman serisi (X1,X2,..,Xi,..) elde edilir. Ardışık anlardaki Xi ve Xi+1 

değerleri arasında istatistik anlamda bir bağımlılık bulunması halinde Xi bir stokastik 

süreç oluşturur.  

Zaman serileri stokastik süreçlerdir. Gerçek hayatta birçok sürecin yapılarında bir 

rastgele veya stokastik yapı vardır. Stokastik süreç hem reel fiziksel süreç hem de 

onun matematiksel modeli olarak algılanır. Rastgele süreç kavramı ile stokastik süreç 

kavramı eş anlamlıdır. Reel olarak gözlenen bir zaman serisi Xt, t=1,2,…,T; 

stokastik süreç olarak isimlendirilen bir teorik sürecin gerçekleşmesi olarak 
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düşünülür. Burada T süreçte tanımlanan zaman noktalarının bir kümesidir. Bir 

stokastik süreçteki değişkenin her bir değeri bir olasılık dağılımından rassal olarak 

çekildiğinden rastgele bir değişkendir ve belirli bir olasılık dağılımına göre oluştuğu 

varsayılmaktadır. Dolayısıyla bir stokastik süreç matematiksel olarak zaman 

aralıklarına göre dizilmiş rastgele değişkenlerin bir birikimidir. Geleneksel 

istatistikte toplum ve örnekleme gibi kavramlarının zaman serisindeki karşılıkları 

stokastik süreç ve gerçekleşmedir.  

Zaman serisi analizlerinin temel amacı gözlenen serideki bilgilerden yararlanarak 

stokastik sürecin özellikleri hakkında bilgi edinmektir. Analizdeki ilk adım özet 

istatistiklerin formülasyonudur ancak asıl amaç model kurarak serinin yapısını 

açıklamaktır.Xt dizisinin olasılık yapısı bir stokastik sürecin birleşik dağılımı ile 

tanımlanır. Stokastik sürecin olasılıklı yapısı bütün n değerleri ve T’nin herhangi bir 

alt seti (t1,…, tn) için ortak dağılım F(Xt1,…, Xtn) ile bütünüyle ifade edilir. Belirli 

bir t anındaki rastgele değişken Xt’ nin olasılık dağılım ve yoğunluk fonksiyonları 

sırasıyla F(Xt) ve f(Xt) ile gösterilir. 

2.1.4 Stasyoner ve nonstasyoner seriler 

Bir zaman serisinin ortalaması, varyansı ve kovaryansı zaman içinde sabit kalıyorsa 

o serinin stasyoner olduğu söylenir.  

Zaman serisi verileri kullanılan çalışmalarda serilerin stasyoner olmaları önemlidir. 

Zaman serileri analizinde, stasyoner olmayan serilerle çalışıldığında, oluşturulacak 

regresyonun sonuçları gerçekçi olmamaktadır ve nonstasyoner serilerin kullanılması 

regresyona tabi tutulan değişkenler arasında sahte ilişkiye neden olur. Bu durumda 

standart t istatistikleri ve R2 değerleri olduğundan daha yüksek çıkar. Değişkenler 

arasında anlamlı bir ilişki yoksa bile anlamlı bir ilişki varmış gibi görünür. Bu 

nedenle, zaman serileri ile çalışırken, öncelikle serilerin stasyonerliğinin test edilmesi 

gerekmektedir. Stasyonerlik, zaman serileri kullanılarak yapılan araştırmalarda 

serilerde bulunması istenen bir özelliktir. Stasyoner olmayan değişkenler bir veya 

daha fazla sayıda fark alınarak stasyoner hale gelirler.  

Stokastik süreçlerin önemli özelliklerinden biri stasyonerliktir. Stasyoner bir süreçte 

X i değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu (ve parametreleri) zamandan (i 

indisinden) bağımsızdır.  

f(x i)=f(x) , µxi=µx ,  σxi=σx , ρki=ρk                          (2.2) 
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Bir çok hallerde sürecin sadece ortalaması, standart sapması ve otokorelasyon 

katsayılarının zamandan bağımsız olması yeterli görülür. Bu durumda 2.mertebe 

(zayıf ) stasyonerlik söz konusudur.  

µxi=µx , σxi=σx , ρki=ρk                                                 (2.3) 

Zaman serilerinin nonstasyoner olması durumunda, zaman serileri trend içerecektir. 

Zaman serileri stasyoner değillerse, stokastik ya da deterministik trend 

içermektedirler. Ancak seri üzerinde uzun dönemde deterministik bir trendin varlığı 

ile düzensiz modellerde zaman içinde ortaya çıkan ve bir müddet sonra kayıp olan 

trendler birbirinden farklıdır. 

Eğer bir stokastik süreç nonstasyoner ise serinin davranışı sadece ele alınan tahmin 

dönemi için geçerli olacaktır. Bir zaman serisinde trendlerin etkisinin geçici olması, 

bir süre sonra bu etkinin yok olması önemlidir. Çünkü trendlerin etkisi kalıcı ise ve 

zamanla azalmıyorsa, seri ortalama değerine geri dönemez. Zaman serileri alanında 

yapılan çalışmalarda amaç, geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak ve tahmin 

dönemi dışında da değişkenin genel davranışını ya da eğilimini yakalayabilmektir.  

2.1.5 Trend analizi 

Olayın bağlı olduğu temel ve taşıdığı özellikler, uzun – dönemde çok fazla 

değişmeyen belirli bir yön taşıdığında bu uzun – dönemli genel trend olarak 

adlandırılır.   

Trend bir zaman serisinin uzun dönemde belirli bir yöne doğru gösterdiği gelişme 

veya ilerlemedir. Trend analizi bir uzun dönem analizi olduğundan verilerin aylık 

veya mevsimlik olarak verilmiş olması tahlilin sonucunu etkilemeyecektir.  

Trendin yön ve şiddeti her zaman sabit kalmaz. Trend doğrusal ya da eğrisel olabilir. 

Şekil 2.1 gerçekleşmesi mümkün olan birkaç eğrisel ve doğrusal trend şeklini 

göstermektedir. 
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Trend bileşeni değişkenin uzun dönem davranışını ortaya koyan bir bileşendir ve bu  

nedenle uzun dönem trendi olarak adlandırılabilir. Trend etkisini üzerinde barındıran 

bir bileşen zaman içinde artan veya azalan bir görünüm sergiler. Bir diğer deyişle 

seri zamanın artan ya da azalan bir fonksiyonudur. Trend zamanın doğrusal olduğu 

kadar doğrusal olmayan bir fonksiyonu da olabilir. Doğrusal artış ya da azalış 

serideki artış ya da azalış hızının mutlak anlamda sabit olması anlamına gelir.  

Zamana göre değişebilirlik, seri hakkında zamana göre uzun dönemli olarak genel 

yargılara varmamıza engel olur. Bu nedenle seriyi zamanın etkisinden arındırmak 

gerekir. Arındırma işleminden önce trend etkisinin varlığı araştırılmalıdır. Bunun için 

önce trend etkisinin olup olmadığına ve eğer varsa doğrusal olup olmadığına  karar 

verilmelidir.  

2.2 Düşük akımların oluşumu 

Bir akarsu kesitinden geçen debinin zamam serisi bir stokastik süreç olduğundan üç 

bileşene ayırarak incelenebilir.  

Eğilim (Trend) : Bazı durumlarda debi zaman içinde sürekli olarak artan ya da azalan 

bir gidiş gösterebilir. Bunun nedeni iklim değişiklikleri olabileceği gibi, insan etkisi 

(akarsudan su alma, akarsuların biriktirme hazneleri ile düzenlenmesi, havza 

özelliklerinin değiştirilmesi) de olabilir. Yavaş bir değişim yerine ani bir sıçrama 

görülebilir.  

Artan Doğrusal Trend 

Azalan Doğrusal Trend 

Azalan Oranda Eğrisel Artış Artan Oranda Eğrisel Azalış 

Artan Oranda Eğrisel Artış Azalan Oranda Eğrisel Azalış 

Şekil 2.1: Trend biçimleri. 
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Peryodik Bileşen : Yer küresinin güneş çevresinde dönüşü akımlarda peryodu bir yıl 

olan peryodik bir bileşen bulunmasına yol açar. Bunun sonucu olarak belli bir 

mevsimde ya da mevsimlerde akımlar genellikle daha küçük değerler alır.  

Rastgele Bileşen: Akımın peryodik bileşen çevresindeki çalkantıları rastgele 

karakterdedir.  

Peryodik bileşene rastgele bileşenin eklenmesiyle zaman zaman normalden çok 

küçük olan düşük akımlar görülür. Akışların kaynağını yağışlar oluşturduğundan 

düşük akımlar havzaya hiç yağış düşmeyen ya da normalden çok az yağış düşen 

dönemlerde (ilkbahardan başlayarak yaz ve sonbaharda, kışın başında) ortaya çıkar. 

Bu dönemde yağış az, sıcaklık yüksek ve dolayısı ile buharlaşma fazladır. Ancak 

havzadaki doğal biriktirme etkisiyle yağışlar kesildikten sonra da bir süre genellikle 

yeraltındaki biriktirme sisteminden beslenen bir akım görülür. Düşük akımların 

özellikleri yağışın yanında akarsu havzasının jeolojik yapısına, zemin özelliklerine, 

akifer karakteristiklerine, evapotranspirasyon kayıplarına, bitki örtüsüne ve diğer 

havza karakteristiklerine bağlıdır (Smakhtin, 2001). 

Düşük akım genellikle yeraltı biriktirme sisteminden (akiferlerden) beslendiğinden, 

miktarı akiferlerin beslenmesiyle, akiferin hidrolojik özelliklerinin kurak dönemde 

yeraltı suyu hareketini sürdürebilmesiyle ve yeraltı su yüzeyinin akarsuyu kesmesiyle 

ili şkilidir. Düşük akımlar yüzeyaltı sisteminden de beslenebilir. Bu sistemdeki su 

hacmi zamanla çok değiştiğinden beslenme yeraltından beslenme gibi düzenli olmaz. 

Yeraltı su yüzeyinin akarsu su yüzeyine göre daha alçakta olduğu hallerde kaynaklar 

akarsuyu besleyebilir. Göl ayağı oluşturan akarsularda yağışsız dönemlerde göldeki 

su seviyesinin yeterli olması halinde akım görülür.  

Akarsularda don görülen bölgelerde ve düşen karın uzun süre erimeden kalıp akışa 

geçmemesi halinde kış aylarında da düşük akımlar görülebilir.  

Yağışsız dönemlerde akarsudan buharlaşma, yeraltı su yüzeyinin akarsudan aşağıda 

olması halinde akarsuyun akiferi beslemesi, yataktan ve şevlerden sızma yoluyla 

kayıplar düşük akımların miktarını azaltır.  

Bir akarsuda düşük akımların oluşumu mekanizmasının, kurak dönemlerde beslenme 

ve kayıpların bilinmesi, düşük akımların analizinde ve havzada su yönetiminin 

planlanmasında büyük önem taşır. 
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Düşük akımlarla ilgili bilgiler düşük akım ölçümleriyle elde edilir. Bu ölçümlerde 

çeşitli güçlükler ile karşılaşılır. Kesitin anahtar eğrisinin düşük akımlara doğru 

ekstrapolasyonu, küçük hızlarda akarsu tabanında çökelme olabileceğinden hatalı 

sonuçlara yol açabilir. 

2.3 Düşük Akım Verilerinin Tanımlanması  

Düşük akımların istatistik analizinde, seçilen istasyonlarda gözlenmiş günlük 

debilerin, her bir yıl için, 1, 3, 7, 10, 14, 30, 60, 90, 120, 150 ve 273 günlük 

minimum ortalama akım değerleri elde edilir. Bir yılın D günlük ortalama akım 

değerlerinin elde edilmesi için, ardışık D günün debilerinin ortalaması hesaplanır. Bu 

şekilde, seçilen istasyonda, bir yıl için; 

	365  ��  1�� (2.4) 

adet D günlük akım değeri elde edilir. Bu değerlerin en küçüğü o yıla ait D günlük 

düşük akım değeri olarak alınır. Seçilen istasyonda, N yıllık gözlem kayıtlarının her 

bir yılı için aynı işlem gerçekleştirilerek N elemanlı bir örnek oluşturulur. 

Uygulamalarda en çok D=7 günlük düşük akımlar ile çalışılır. 

2.4 Yıllık Dü şük Akımların Trend Analizi  

Bir akarsuyun akım değerleri yılın belli zamanlarında çok düşük değerler alabildiği 

gibi akarsu bazen kuruyabilmektedir. Bu, genellikle sulamanın önemli olduğu yaz 

aylarında meydana gelir.  

Belirli zaman aralıklarında bir rastgele değişken üzerinde yapılan ardışık gözlemlerin 

kümesi zaman serisi olarak tanımlanır. Trend bir zaman serisinde rastgele değişkenin 

değerlerinin zaman içinde giderek artması ya da azalmasıdır.  

Rastgele değişkenin zaman içinde seyrinin incelenmesinin amacı, hidrolojik 

süreçlerdeki düzensizlikleri belirleyip ileriye yönelik tahminlerin yapılmasıdır.  

Trend analizi parametrik olmayan Mann-Kendall testi kullanılarak 

gerçekleştirilmi ştir. Son yıllarda iklim değişikli ğine etki eden parametrelerin 

analizinde, gözlemlerin kısa süreli, kesikli, düzensiz ve çarpık olması gibi olumsuz 

etkileri ortadan kaldırmak için parametrik olmayan testler tercih edilmektedir. 

Parametrik olmayan testler istatistiklerin dağılımlarına bağlı olmayan, bu nedenle 
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dağılımdan bağımsız olarak adlandırılan yaklaşımlardır. Parametrik testler normalite, 

lineerlik ve bağımsızlık kabulleri yapıldığı için zaman serilerinin analizinde 

genellikle uygun değillerdir. Bu nedenle geliştirilen parametrik olmayan testler 

gözlemlerin büyüklüğünden ziyade sıralarını (rank) esas alır ve herhangi bir dağılıma 

uyma şartı gerektirmez.  

2.4.1 Mann-Kendall testi 

Mann-Kendall testi parametrik olmayan ve değişkenlerin dağılımından etkilenmeyen 

bir testtir. Bu test Kendall korelasyon katsayısının hesaplanmasına dayanmaktadır. 

Testin uygulama ayrıntıları aşağıda verilmiştir. 

Eldeki zaman serisinde Yi zaman değerleri artan sırada dizilmiş olduğuna göre 

bunlara karşı gelen X1,X2,X3,…,XN değerlerine bakılır.  

i<j için Xi<Xj olan (Xi,Xj) çiftlerinin sayısı P 

i<j için Xi>Xj olan (Xi,Xj) çiflerinin sayısı M ile gösterilir ise,  

S=P-M olarak hesaplanır. 

Kendall korelasyon katsayısı: 

� � ����  1�/2 (2.5) 

Burada N(N-1)/2, (Xi,Xj) çiftlerinin toplam sayısını göstermektedir. Kendall 

korelasyon katsayının değeri -1 ile 1 arasında değişebilir. S’in aşılma olasılığı p olan 

x değerleri örnekteki gözlem çiflerinin N sayısına bağlı olarak Kendall Korelasyon 

Katsayısı – p değişim çizelgesinden alınabilir.  

N>10 için; 

�� � ����  1��2� � 5�/18 (2.6) 

olmak üzere 

� � �  ��  1�/�� �  0 "#$0 � � 0 "#$�� � 1� � % 0 "#$& (2.7) 

Şeklinde tanımlanan Z değişkeninin dağılımı standart normal dağılımdır. Normal 

dağılım Çizelgesindan Z’nin aşılma olasılığı okunur ve buna göre X ile Y’nin 
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bağımsız olduğu verilerde trend olmadığı hipotezi seçilen bir α anlamlılık düzeyinde 

kontrol edilir. |Z|<Z α/2 ise bağımsızlık hipotezi (trend yok) α anlamlılık düzeyinde 

kabul, aksi halde red edilir.  

2.5 Parametrelerin Tahmini 

Bir rastgele değişkenin başlıca istatistik özelliklerini yansıtan büyüklükler olan 

parametreler değişkenin çeşitli gözlemlerde alabileceği değerlerin merkezini, bu 

değerlerin merkez çevresindeki yayılımının büyüklüğünü, çarpıklığını ifade ederler. 

Parametrelerin toplum değerleri bilinemezse de eldeki örnekten bunlara karşı gelen 

istatistik değerleri tahmin edilebilir (Bayazıt, 1996). 

En çok kullanılan parametreler (ortalama, varyans, çarpıklık katsayısı) istatistik 

moment tipinden parametrelerdir. X rastgele değişkeninin m. mertebeden (m=2,3,....) 

merkezsel istatistik momenti; 

'(�)� � *	�+  '(�)� (2.8) 

şeklinde tanımlanır. Burada µX rastgele değişkenin ortalamasıdır. E[....] beklenen 

değeri göstermekte olup E[X] µX’e eşittir, yani bir rastgele değişkenin beklenen 

değeri ile ortalaması aynıdır. 

2.5.1 Ortalama 

X rastgele değişkeninin beklenen değeri olan ortalamanın toplum değeri, 

'( � *	,� � - +./
0/ 12�+� �  - +. 3(/

0/ �+�. 1+ (2.9) 

ifadesinden elde edilir. 

X rastgele değişkeninin toplumundan alınmış n elemanlı bir örnekte 

(X1,X2,....,Xi,....,Xn) ortalama, elemanların aritmetik ortalaması olarak tahmin edilir. 

Ortalamanın x  ile gösterilen istatistik değeri, 

+4 � 15 6 ,7
8

79:  (2.10) 

şeklinde hesaplanır. Ortalama dağılımın merkezini ifade etmek için en çok kullanılan 

parametredir. 
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2.5.2 Yayılım parametreleri 

Rastgele değişkenin merkez değerinin çevresindeki yayılımının büyüklüğünü ifade 

eden istatistik tipi parametre varyans (Var (X)) veya varyansın karekökü olan 

standart sapmadır (σX). 

Varyans rastgele değişkenin ortalamasından farkının karesinin beklenen değeridir. 

;<=�,� � *	�+  '(�>� (2.11) 

X rastgele değişkeninin varyansının toplum değeri, 

;<=�,� �  �?> �  - �+  '(�>/
0/ . 3(�+�. 1+ (2.12) 

ifadesinden elde edilir. 

Varyans, X rastgele değişkeninin toplumundan alınmış n elemanlı bir örnekte, 

(X1,X2,....,Xi,....,Xn) aşağıdaki ifadeyle tahmin edilebilir. 

;<= �,� �  15 . 6�,7  +4�>8
79:  (2.13) 

Ancak hesaplanan varyans istatistiğinin beklenen değeri toplumun parametre 

değerinden daha küçük olduğundan varyansın tarafsız tahminini elde etmek için, 

;<= �,� �  15  1 . 6�,7  +4�>8
79:  (2.14) 

denklemi kullanılmalıdır. Bu düzeltme küçük örneklerde önem taşımaktadır.Standart 

sapma (σX) varyansın karekökü olup rastgele değişken ile aynı boyuttadır.  Standart 

sapmanın SX istatistiği eldeki örnekten, 

#( � 	;<= �,��: >⁄ �  � 1�5  1� 6�,7  +4�8
79: &: >⁄

 (2.15) 

denklemiyle hesaplanır. 

Ortalamaları farklı olan iki rastgele değişkenin hangisinde yayılmanın daha büyük 

olduğunu anlamak için standart sapmalarını karşılaştırmak yeterli olmaz. Bu 

durumda boyutsuz bir katsayı olan değişim (varyasyon) katsayısını kullanmak uygun 
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olur. Standart sapmanın ortalamaya oranı olarak tanımlanan değişim katsayısının 

toplum değeri, 

ABC � �('( (2.16) 

ifadesinden elde edilir. 

Değişim katsayısının istatistiği eldeki örnekten, 

ABC � �(+4  (2.17) 

denklemiyle hesaplanır. 

Değişim katsayısı iki rastgele değişkenin yayılımlarını doğrudan doğruya 

karşılaştırmamıza imkan verir. Değişim katsayısı büyük olan rastgele değişkenin 

yayılması, ortalamasının daha büyük bir yüzdesine eşit olmaktadır. 

2.5.3 Çarpıklık katsayısı 

Rastgele değişkenin dağılımının çarpıklığı CSx çarpıklık katsayısı ile ölçülebilir. 

A�C �  '(D�(D (2.18) 

Bu boyutsuz katsayının 0 olması dağılımın simetrik, pozitif olması sağa çarpık, 

negatif olması sola çarpık olduğunu gösterir. Çarpıklık katsayısının tarafsız istatistik 

değeri, 

A�C �  5�5  1��5  2� . ∑ �,7  +4�D879: �(D  (2.19) 

denklemiyle hesaplanır. 

2.5.4 L-Momentleri 

L-momentleri olasılık ağırlıklı momentlerin lineer kombinasyonları olup, olasılık 

dağılımlarının başlıca özelliklerini ifade eden ve istatistik momentlere alternatif olan 

büyüklüklerdir. 

X rastgele değişkeninin beklenen değerinin ifadesi verilmişti. Bu denklemde u=FX(x) 

değişken dönüşümü yapılırsa, beklenen değerin ifadesi, 
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*�,� �  - +�F�. 1F:
G  (2.20) 

olarak elde edilir. 

X rastgele değişkeninin gX(x) gibi bir fonksiyonu da rastgele bir değişkendir ve 

beklenen değeri, 

*	H(�+�� �  - H(/
0/ �+�. 13 �  - H(/

0/ �+�. 3(�+�. 1+ �  - HI+�F�J. 1F:
G  (2.21) 

ifadesiyle verilmektedir. 

X rastgele bir değişken ve  FX(x) bu rastgele değişkenin eklenik dağılım fonksiyonu 

olmak üzere, olasılık ağırlıklı momentler, 

KL,N,O � *	+L. P2?�+�QN. P1  2?�+�QO� (2.22) 

ifadesiyle tanımlanmaktadır. 

Olasılık ağırlıklı momentlerin kullanılan özel durumları αr=M1,0,r ve βr=M1,r,0’ dır. 

Kuantil fonksiyonu x(u) olan bir dağılım için, αr ve βr, 

RN �  - +�F�:
G . �1  F�N . 1F (2.23) 

SN �  - +�F�:
G . FN. 1F (2.24) 

olarak elde edilmektedir. 

r=0 için α0 ve β0  ortalamanın toplum değeri olan µx’ e eşittir. 

αr ve βr, birçok araştırmacı tarafından olasılık dağılımlarının parametrelerinin tahmin 

metotlarında temel olarak kullanılmasına rağmen, bunları, doğrudan, bir olasılık 

dağılımının ölçek ve biçim ölçütleri olarak yorumlamak güçtür. Bu bilgiler, olasılık 

ağırlıklı momentlerin lineer kombinasyonlarından elde edilmektedir. 

Đlk üç L-moment değeri, olasılık ağırlıklı momentler cinsinden aşağıdaki ifadeler 

kullanılarak hesaplanmaktadır. 

�: �  RG �  SG (2.25) 
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�> � RG  2. R: � 2.  S:   SG (2.26) 

�D � RG  6. R: � 6. R> � 2.  S>   6. S:T SG (2.27) 

λ1 L-yer parametresi veya dağılımın ortalaması, λ2 L-ölçek parametresi olarak 

adlandırılmaktadır. 

L-değişim katsayısı (L-CV) 

U �  �:�> (2.28) 

ifadesinden elde edilmektedir. 

Yüksek mertebeden L-momentlerini ölçek parametresi olan λ2’ ye bölerek, L-

momentlerinin boyutsuz oranlarını tanımlamak mümkün olmaktadır. L-moment 

oranları 

UN �  �N�>     = V 3 (2.29) 

ifadesiyle verilmektedir. r=3 için L-çarpıklık katsayısı elde edilmektedir. 

L-momentleri, olasılık dağılımları için tanımlanmış olmakla birlikte, uygulamada 

sonlu bir örnekten tahmin edilmek zorundadırlar. L-momentlerinin tahminleri, 

olasılık ağırlıklı momentlerin tahminlerinin lineer fonksiyonları olarak elde 

edilmektedir. 

r=0 için β0 olasılık ağırlıklı momentin örnekten elde edilen b0 tahmini, ortalamanın 

istatistik değeri olan x ’ ye eşittir. 

r≥1 için olasılık ağırlıklı momentlerin tarafsız tahminleri, büyüklük sırasına göre 

düzenlenmiş n elemanlı örnekte (Xn≤….≤X i≤….≤X1), 

WN �  15 6 X5  Y= Z . ,[X5  Y= Z
80N
[9:  (2.30) 

denklemi kullanılarak hesaplanır. 

r=1,2 için β1 ve β2 olasılık ağırlıklı momentlerinin tarafsız tahminleri (2.30) 

denkleminden 
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W: � 6 �5  Y�. ,\5�5  1�80:
[9:  (2.31) 

W: � 6 �5  Y��5  Y  1�. ,\5�5  1��5  2�80>
[9:  (2.32) 

olarak elde edilmektedir. 

Olasılık ağırlıklı momentler kullanılarak, ilk üç L-momenti aşağıdaki denklemlerle 

tahmin edilmektedir. 

]: � WG (2.33) 

]> � 2W:  WG (2.34) 

]> � 6. W>  6W:  WG (2.35) 

L-değişim ve L-çarpıklık katsayıları eldeki örnekten sırasıyla, 

^ � ]>]: (2.36) 

^ � ]D]> (2.37) 

denklemleri kullanılarak hesaplanmaktadır. 

2.5.5 Maksimum olabilirlik metodu  

Parametrelerin tahmininde kullanılan Momentler Yöntemi olasılık dağılım 

fonksiyonlarının parametreleri için etkin tahminler vermez. Maksimum Olabilirlik 

Metodu veriye olasılık dağılımlarını oturtmak açısından teorik olarak uygun bir 

yöntemdir. Varsayılan bir dağılım açısından, verimli ve objektif tahminler ortaya 

koyar. Yapılan çalışmalar hidrolojide mevcut kayıtlar ile uyumlu olduğunu 

göstermiştir. Gözlenen zaman dizilerinden belirli bir olasılık yoğunluk 

fonksiyonunun zamana bağımlı parametrelerinin tahmini için Maksimum Olabilirlik 

Metodu uygulamak ve zamana bağımlılığın işlevsel şeklinin tahmini gereklidir. 

Olasılık yoğunluk fonksiyonu f (x; α, β, …) olan bir rastgele değişkenin olasılık 

yoğunluk fonksiyonundaki α,β…parametrelerini elimizdeki örnekten tahmin etmek 
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için şu yöntem kullanılabilir. Örnekteki elemanları x1, x2, …,xN ile gösterelim. Bir 

gözlemde X=x1 olayının meydana gelme olasılığı f (x1; α,β, …) ile orantıldır. Benzer 

şekilde X=x2,….., X=xN  olaylarının meydana gelme olasılıkları f (x2; α,β, …), f (xN; 

α,β, …) ile orantılı olur. Bu olaylar bağımsız olduklarına göre yapılan N gözlemde 

X=x1, X=x2,….,X=XN olaylarının meydana gelmesi olasılığı; 

_ � ` 3�+7
a

79: , R, S, . . � (2.38) 

Đle orantılı olacaktır. Yukarıdaki denklemle tanımlanan L’ye olabilirlik fonksiyonu 

denir. Maksimum olabilirlik metodunda L fonksiyonunu maksimum yapan 

a,b,…değerleri α, β,..parametrelerinin tahminleri olarak kabul edilir. Buna göre 

a,b….tahminleri şu denklemlerden elde edilir.  

b_b< � b_bW � c � 0 (2.39) 

Pratikte L’yi tanımlayan denklemdeki çarpımı toplam haline getirmek için L yerine 

lnL fomksiyonu ile çalışmak uygun olur. LnL, L’nin artan bir fonksiyonu olduğu için 

L’yi maksimum yapan a,b,… değerleri LnL’yi de maksimum yapar. Buna göre a,b 

tahminleri şu denklemlerden hesaplanır.  

]5K_ � d<+ 6 ]53�+7,a
79: R, S, . . � (2.40) 

b�]5_�b< � b�]5_�bW � c � 0 (2.41) 

Maksimum olabilirlik metodu ile elde edilen parametre tahminleri, örnekteki N 

eleman sayısının büyük değerleri için tarafsız ve etkin tahminlerdir. Bu nedenle 

momentler yönteminin verdiği tahminlere tercih edilebilirler. Ancak bu tahminleri 

elde etmek için çözülmesi gereken denklem takımı genellikle doğrusal olmadığından 

çözüm çoğu zaman ardışık yaklaşımlar ile elde edilir. Bu da yöntemin kullanışlılığını 

azatmaktadır.  

(2.39) denkleminde f(xi) Weibull Dağılımı, Lognormal Dağılım ve Power Dağılımı 

olarak seçildiğinde, her bir dağılımın parametreleri Maksimum Olabilirlik Metodu ile 

fonksiyonun türevi alınarak hesaplanır. 
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En uygun olasılık dağılım fonksiyonun belirlenmesi için ileride anlatılacak olan AIC 

(Akaike Đnformasyon Kriteri)   kullanılabilir.  

2.6 Düşük Akımların Olasılık Dağılımları 

2.6.1 Frekans analizi 

Bir yıl içinde d-günlük bir süre boyunca görülen minimum akım (bu süredeki toplam 

akış hacmi ya da ortalama debi) düşük akım indekslerinin tanımlanmasında 

kullanılır. (özelikle d=7 gün için). d-günlük minimum akım olarak adlandırılan bu 

büyüklük, değeri her yıl değişen bir rastgele değişkendir. Bu değişkenin frekans 

dağılımı (yıl içi debi frekans çizgisi) frekans analizi ile belirlenir ve bu çizgiye bir 

olasılık dağılım fonksiyonu uydurarak gözlem süresinden daha uzun dönüş 

aralıklarına karşı gelen d-günlük mimimum akımlar tahmin edilebilir.  

Frekans analizi ile d-günlük minimum akımların frekans çizgisi elde edilir. Bu 

analizde kullanılan verilerin doğal akımlar olmasına dikkat edilmelidir. Đnsan etkisi 

altında olan akımlara ait gözlemler ancak etki gelecekte de aynı şekilde devam 

edecekse kullanılabilir. Verilerde zamanla artma ya da azalma (trend) bulunup 

bulunmadığı istatistik testler ile kontrol edilmelidir.  

Frekans analizi için 15-20 yıllık veriler yeterli olmayabilir. Bu süre kurak ya da 

yağışlı bir döneme ait olabilir. Bu gibi durumlarda uzun süreli kayıtları olan bir 

istasyon ile ilişki kurulur.  

Frekans analizinde kurak dönemin iki ardışık yıl arasında bölünmemesi için 1 

Ekimden başlayan su yılı yerine bölgenin özelliklerine uygun farklı bir tarihte 

başlayan yıl kullanılabilir. Bazı akarsularda yeraltı su seviyeleri bir önceki yıldaki 

beslenmeye bağlı olduğundan ardışık yılların düşük akımları arasında bağımlılık 

bulunabilir. Bu gözlenmiş serinin etkin uzunluğunu etkiler. Đç bağımlılık katsayısı 

arttıkça etkin uzunluk gözlem süresine göre gittikçe azalır. 

Yarı kurak bölgelerde birçok akarsuda d-günlük minimum akım (özellikle küçük d 

değerleri için) bazı yıllarda sıfır olabilir. Bu gibi durumlarda sıfır gözlemler de 

frekans analizine katılmalıdır. Minimum akımın sıfıra eşit olması olasılığı gözlenen 

sıfır akımların frekansı olarak alınır ve sıfır olmayan minimum akımların koşullu 

olasılık dağılımı belirlenir.  
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Frekans çizgisinden dönüş aralığı T yıl olan (yani ortalama T yılda bir altına düşülen) 

d-günlük minimum akım değeri T≤N (gözlem süresi) için okunabilir. T≥N/3 için 

yapılan tahminlerde hata büyük olur. Uygulamada bazen N=20-50 yıllık veriler 

kullanılarak T=100 ve 1000 yıla kadar tahminlerin yapılması istendiğinden frekans 

çizgisine bir F(x) olasılık dağılım fonksiyonu uydurulur ve F(x) = 1/T değerine karşı 

gelen d- günlük minimum akım değeri belirlenir. Düşük akımların genel olarak 

uyduğu bir olasılık dağılım fonksiyonu bulunmadığından her gözlem serisi için 

verilere iyi uyan bir olasılık dağılım fonksiyonu belirlemek ve bu fonksiyonun 

parametrelerini verilerden tahmin etmek gerekir. Ampirik x-F(x) değer çiftlerine en 

iyi uyan dağılım fonksiyonunu belirlerken istatistik testlerden yararlanılabilir. En çok 

kullanılan testler K-S (Kolmogorov-Smirnov) ve PPCC ( Olasılık Çizgisi Korelasyon 

Katsayısı) testleridir.  

2.6.2 Olasılık dağılım fonksiyonları 

Düşük akımlar için iki ve üç parametreli çeşitli dağılım fonksiyonları önerilmiştir. 

Üç parametreli dağılımların  gözlenmiş verilere uydurulması daha kolaydır. Ancak 

parametre tahmininde kullanılması gereken çarpıklık katsayısının küçük örneklerden 

hesaplanan değerinin örnekleme varyansı büyük olduğundan parametre 

tahminlerindeki hata da büyük olabilir. Ayrıca alt sınır parametresi için tahmin edilen 

değerin negatif olması (akımlar negatif değer alamayacağından) ya da gözlenmiş en 

küçük akımdan büyük çıkması sorunlara neden olabilir. Bu durumda alt sınırı sıfır 

alarak iki parametreli bir dağılım kullanmak daha uygun olabilir. (Nathan ve 

McMahon, 1990) 

Seçilen bir dağılım fonksiyonunun parametreleri çeşitli yöntemlerle hesaplanabilir. 

Momentler yönteminde hesaplar kolay olmakla birlikte tahminlerin taraflılığı ve 

varyansı genellikle yüksektir. Maksimum olabilirlik yöntemi daha az hatalı tahminler 

verirse de hesaplar güçtür. L-Momentler yönteminin kullanılışı kolay olduğu gibi 

güvenilir tahminler verir.  

Minimum akımlara iyi uyan olasılık dağılım fonksiyonlarını belirlemek için çeşitli 

araştırmalar yapılmıştır. Vogel  ve Kroll (1989) tarafından belirtildiğine göre Condie 

ve Nix (1975), parametreleri maksimum olabilirlik yöntemiyle belirlenen üç 

parametreli Weibull dağılımının hesaplanan alt sınırını sıfır ile gözlenen en küçük 

akım değeri arasında çıkması halinde uygun olduğu sonucuna varmışlardır. Bu 
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parametre tahmin yönteminin uygun bir sonuç vermemesi halinde gözlenmiş en 

küçük değer ya da momentler yönteminin kullanılmasını önermişlerdir. Tasker 

(1975) üç parametreli dağılımlar arasında parametreleri momentler yöntemiyle 

hesaplanan Log Pearson III dağılımını uygun bulmuştur. Matalas (1963) momentler 

yöntemiyle üç parametreli Weibull ya da maksimum olabilirlik yöntemiyle Pearson 

Tip III dağılımını kullanmıştır. Stedinger (1980) parametreleri uygun bir yöntem ile 

tahmin edildiğinde lognormal dağılımın da minimum akımlar için kullanılabileceğini 

göstermiştir. Nathan ve McMahon (1990) üç parametreli Weibull dağılımını 

önermişlerdir.  

Genel lojistik dağılımın zemini geçirimli olan havzalarda (minimum akımın ortalama 

akıma oranı büyük olduğunda) iyi sonuç verdiği gösterilmiştir. Geçirimsiz 

havzalarda ise yağışın fazla olması halinde genel ekstrem değer, yağışın az olması 

halinde ise Pearson Tip III dağılımı daha uygun olmaktadır (Zaidman v.d, 2003). 

Yukarıda belirtilen üç parametreli dağılımlar yanında daha basit olan iki parametreli 

dağılımlar da minimum akımlar için önerilmiştir. Joseph (1970) iki parametreli 

Gamma ve Weibull dağılımlarının verilere iyi uyduğu sonucuna varmıştır. Vogel ve 

Kroll (1989) iki parametreli lognormal dağılımı, Nathan ve MacMahon (1990) ile 

Gustard v.d. (1992) iki parametreli Weibull dağılımını, Önöz ve Bayazıt (2001) 

power dağılımı kullanmışlardır.  

Dağılımın alt kuyruğundaki gözlemlerin (çok düşük akımlar) sayıca az olması ve 

olasılık dağılım fonksiyonlarının kuyruk olasılıkları için yanlı tahminler vermesi 

nedeni ile gözlenmiş en küçük değere karşı gelen dönüş aralığından daha büyük 

dönüş aralıkları için tahmin yapılmasında belirsizlikler ile karşılaşılır. Minimum 

akımlar için bugüne kadar kullanılmış olan olasılık dağılım fonksiyonları ve 

parametre tahmin denklemleri aşağıda verilmiştir. 

2.6.3 Đki parametreli dağılımlar  

2.6.3.1 Lognormal dağılım 

Minimum akımların (X) logaritmalarının (Y=LnX) normal dağıldığı kabul edilir. Y 

değişkeninin parametrelerini tahmin için iki yol vardır.  
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1. Gözlenen akımların (xi) logaritmalarının (yi = Lnxi) ortalaması y  ve standart 

sapması sy hesaplanıp normal dağıldığı kabul edilen Y değişkeninin µy ve σy 

parametreleri olarak alınır.  

2. Gözlenen akımların (xi) ortalaması x  ve standart sapması sx hesaplanıp Y’nin 

parametreleri şu denklemler ile tahmin edilir.  

'e � ]5P+4 /	1 � �#(/+4�>�G,fQ (2.42) 

�e> � ]5	1 � �#(/+4�>� (2.43) 

Stedinger (1980)’e göre 25’ten fazla elemanı olan örneklerde 1.yol biraz daha iyi 

sonuçlar vermekle birlikte özellikle küçük örneklerde iki yol arasında önemli bir fark 

yoktur.  

2.6.3.2 Weibull dağılımı 

Bu dağılımın olasılık yoğunluk ve dağılım fonksiyonları ; 
 

3�+� �  1Rg h+Rijk0: $+l m h+Rijkn (2.44) 

2�+� � 1  $+l m h+Rijkn (2.45) 

 

Parametreler momentler ya da L-momentleri yöntemiyle tahmin edilebilir.  

1. Momentler Yöntemi: α ve k parametreleri şu denklemlerden deneme yanılma 

yolu ile hesaplanır. 

#(> � R>PΓ�1 � 2g�  	Γ�1 � g��>Q (2.46) 

+4 �  RΓ�1 � g� (2.47) 

2. 

 

L-Momentleri Yöntemi: Parametre tahmin denklemleri Stedinger v.d (1993) 

tarafından verilmiştir. 

]: � RΓ�1 � g� (2.48) 
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]> � RI1  20pJΓ�1 � g� (2.49) 

Denklem takımlarını deneme – yanılma metodu ile çözmek için 2x /sx
2 veya l1/l2 

oranlarının ifadeleri elde edilir. Bu ifadelerdeki tek bilinmeyen olan k deneme – 

yanılma yolu ile belirlenir. Daha sonra x  ya da l1 için verilen denklemlerden α elde 

edilir.  

Gustard ve Gross (1989) Avrupa’daki birçok akarsuda (1350 istasyonda) minimum 

akımların Weibull dağılımında k=4 kabul edilebileceğini göstermiştir.  

2.6.3.3 Power dağılımı 

Olasılık yoğunluk ve dağılım fonksiyonları; 

3�+� � q+r0:/+Gr (2.50) 

2�+� � �+ +G⁄ �r (2.51) 

 
x0, X değişkeninin üst sınırıdır.  
 
Parametreler momentler ya da L- momentleri ile elde edilebilir. (Önöz ve Bayazıt, 

2001) 

1.Momentler Yöntemi : c ve x0 parametreleri şu iki denklemi çözerek bulunur.  

+4 � q+G/�q � 1� (2.52) 

#(> � q+G>/�q � 2��q � 1�> (2.53) 

2.L-Momentleri Yöntemi: c ve x0 parametreleri aşağıdaki denklemler ile doğrudan 

hesaplanabilir.  

q � 12 s]:]>  1t (2.54) 

+G � �q � 1�]: /q (2.55) 
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2.6.4 Üç parametreli dağılımlar 

2.6.4.1 Lognormal dağılım 

Üç parametreli lognormal dağılımda Y=ln(X-x0) değişkeninin normal dağıldığı kabul 

edilir. x0 değişkenin alt sınırıdır (x≥ x0)  

Parametre tahmini için şu yöntemler kullanılabilir.  

1. Momentler  Yöntemi: Y değişkeninin dağılım parametreleri şu denklemlerle 

hesaplanır.  

exp ��e>�� � w1 � 12 xAO( � AO(I4 � AO(>J: >z {|: Dz
� w1 � 12 xAO( � AO(I4 � AO(>J: >z {|  1 

(2.56) 

'e � 12 ]5 } #(>exp ��e>�~$+lI�e>J  1�� (2.57) 

+G � +4  $+l m'e � �e>2 n (2.58) 

Bu yöntemle hesaplanan x0 alt sınırı negatif ya da gözlenen en küçük değerden daha 

büyük çıkabilir.  

Stedinger (1980) alt sınırın tahmini için şu denklemi önermiştir. 

+G � +)�(+)78  +)��>+  (2.59) 

Burada xmax, xmin, xmed, sırasıyla örnekteki en büyük, en küçük ve medyan 

değerleridir. Bu şekilde hesaplanan x0 daima xmin’den küçük olacaktır, ancak negatif 

çıkabilir. x0 hesaplandıktan sonra ln(xi-x0) değerlerinin ortalama ve standart sapması 

hesaplanıp Y’nin parametreleri olarak alınır.  

2.6.4.2 Weibull dağılımı 

Üç parametreli Weibull dağılımının f(x) ve F(x) fonksiyonları iki parametreli 

dağılımın denklemlerinde x yerine x-u koyarak elde edilir. u değişkenin alt sınırıdır 

(X≥u). 
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Parametre tahmini için üç yöntem önerilmiştir.  

1. Momentler Yöntemi  

x, sx ve Csx ile dağılımın α, k ve x0 parametreleri arasında ilişkiler Kite (1977) 

tarafından verilmiştir.  

+4 � F � RΓ�1 � g� (2.60) 

#(> � R>PΓ�1 � g�  	Γ�1 � g��>Q (2.61) 

AO( � PΓ�1 � 3g�  3Γ�1 � 2g�Γ�1 � g� � 2	Γ�1 � g��DQPΓ�1 � 2g�
 Γ>��kQ0D >z

 
(2.62) 

k parametresi şu denklemden yaklaşık olarak tahmin edilebilir (-1<Csx<2 için): 

g � 0,2778 � 0,3133AO( � 0,05676AO(>  0,0013AO(D  0,0082AO(� (2.63) 

2. L-Momentleri Yöntemi: l1, l2, l3 momentleri ile dağılımın parametreleri 

arasındaki ilişkiler:  

]: � F � RΓ�1 � g� (2.64) 

]> � RI1  20pJΓ�1 � g� (2.65) 

]D � RI1  3+20p � 2+30pJΓ�1 � g� (2.66) 

3. x0 alt sınırının N elemanlı örnekteki en küçük değer olan xmin den küçük 

kalmasını sağlamak için şu denklemler ile tahmin edilebilir (Deininger ve 

Westfield, 1969):  

g � 1  ]�H +)78#(log �0,07 � 1,73]�H�� (2.67) 

F � +)78  +4  +)�8������������p  1  (2.68) 
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R � +44  FΓ�1 � g� (2.69) 

2.6.4.3 Pearson tip III dağılımı :  

Olasılık yoğunluk fonksiyonu; 

3�+� � 1S�Γ�R� �+  +G��0:$0�(0(��/� (2.70) 

 

Üç parametreli gamma dağılımının F(x) fonksiyonu için analitik bir ifade elde 

edilemez. F[(x-µx/σx] çizelge halinde verilmiştir.  

Parametre tahmini Momentler yada Maksimum Olabilirlik Yöntemleriyle yapılabilir.  

1. Momentler Yöntemi: x,sx ve Csx ile dağılımın α, β, x0 parametreleri arasındaki 

ili şkiler: 

+4 � +G � R. S (2.71) 

#(> � R. S (2.72) 

AO( � 2/√R (2.73) 

2. Maksimum Olabilirlik Yöntemi: Parametreler aşağıdaki denklemleri çözerek elde 

edilir.  

1S> 6�+7
a

79:  +G�  �RS  (2.74) 

� Γ��α�Γ�α� � 6 ln �+7
8

79:  +G�  �]5S � 0 (2.75) 

�S  �R  1� 6 1+7  +G
a

79: � 0 (2.76) 

Г’(α)/Г(α) digamma fonksiyonu (psi) olarak bilinir. xi (i=1,2…,N) gözlenmiş N 

elemanlı örnekteki verilerdir. Kite (1977) bu denklem takımının çözümü için çeşitli 
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yaklaşımlar önermiştir. Bu dağılımın parametrelerinin L-momentleri yöntemiyle 

tahmini için denklemler verilmemiştir.  

2.6.4.4 Log-Pearson tip III dağılımı:  

Y=lnX değişkeninin Pearson tip III dağılımına uyduğu kabul edilir. Parametreler 

gözlemlerin logaritmaları kullanılarak Pearson tip III dağılımı denklemleri ile 

hesaplanır. 

2.6.4.5 Genel ekstrem değer dağılımı: 

Minimumlar için teorik asimptotik dağılım olan genel ekstrem değer (GEV) 

dağılımının ifadesi Önöz ve Bayazıt (1999) tarafından elde edilmiştir. 

2�+� � 1  $+l } X1 � g +  FR Z: pz �    g � 0 (2.77) 

2�+� � 1  $+l } X1 � g +  FR Z �     g � 0 (2.78) 

k ≠ 0 için dağılımın bir alt sınırı vardır 






 +−≥
k

xx
α

0  Parametreler L momentleri 

yöntemiyle şu denklemlerden hesaplanır.  

]: � Rg Γ�1 � g�  Rg  F (2.79) 

]> � Rg I1  20pJΓ�1 � g� (2.80) 

]D � Rg I1 � 2+30p  3+20pJΓ�1 � g� (2.81) 

k’nın hesabı şu yaklaşık denklem ile verilmiştir. (-0.3≤k≤2.0) : 

g � 5,153 s]D � 3]>2]> t>  11,73 ]D � 3]>2]> � 6,26 (2.82) 

k bu denklemden bulunduktan sonra α ve u şu şekilde hesaplanır.  

R � g]>�1  2p�Γ�1 � k� (2.83) 
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F � Rg 	Γ�1 � g�  1�  l: (2.84) 

2.6.4.6 Genel lojistik dağılımı: 

Bu dağılımın denklemi;  

2�+� � 11 � $0e (2.85) 

Burada; 

� � �]5 h1  g +  FR i /g+  FR � (2.86) 

k>0 için dağılımın üst sınırı (x≤u+(α/k)), k<0 için alt sınırı (u+(α/k)≤x vardır. 

L- momentleri yöntemi ile parametre tahmin denklemleri (Robson, Reed, 1999); 

g � ]D/]> (2.87) 

F � +G,f (2.88) 

R � F �]>/]>�#"5�g�g hg � ]>]:i  �]>  ]:�#"5�g (2.89) 

2.7 Olasılık Dağılımları Đle Đlgili Testler 

Gözlenmiş bir örnekten elde edilen frekans dağılımının seçilen bir dağılım 

fonksiyonuna uygunluğunu kontrol etmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. 

Seçilen dağılım fonksiyonuna ait olasılık kağıdı üzerinde yapılan grafik kontrol bu 

yöntemlerin en basit olanıdır. Örnekten hesaplanan yüksek mertebeden momentlerin 

(çarpıklık katsayısı, kurtosis katsayısı) seçilen fonksiyonun teorik moment 

değerleriyle karşılaştırılması da uygunluk konusunda bir fikir verir. Ayrıca örnekten 

hesaplanan L-moment değerleri, L-moment diyagramlarında noktalandığında, elde 

edilen noktaların teorik eğrilere yakınlığı kriter alınarak, dağılımın uygunluğuna 

karar verilmesinde yardımcı olur. Ancak bu yöntemler güvenilir yöntemler değildir. 

Çeşitli dağılım fonksiyonlarının biçimleri çok farklı olduğu halde yüksek mertebeden 
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momentleri birbirine yakın değerlerde olabilmektedir. Grafik kontrol uygunluk 

hakkında bir fikir vermekle birlikte frekans dağılımı ile teorik dağılım arasındaki 

farkların anlamlı olup olmadığına ve dolayısıyla seçilen olasılık dağılımının uygun 

olup olmadığına karar vermek güçtür. Bu nedenlerle seçilen olasılık dağılımının 

uygunluğunun kontrolünde çeşitli istatistik testler kullanılmaktadır. 

Aşağıda, seçilen teorik dağılımın uygunluğunun kontrolünde kullanılan testlerden 

Ki-Kare (χ²), Kolmogorov-Smirnov (K-S) ve Olasılık Çizgisi Korelasyon Katsayısı 

(PPCC) testleri verilecektir. 

2.7.1 χχχχ² testi 

Bir rastgele değişkene ait N elemanlı bir örneği s sınıf aralığına ayırarak, her bir 

sınıftaki Ni eleman sayısı hesaplandığında, seçilen olasılık yoğunluk fonksiyonuna 

göre aynı sınıf aralıklarında beklenen sayıları bulunma olasılıkları NPi ile gösterilirse; 

�> � 6 I�7  ��İJ��İ
O

79:  (2.90) 

istatistiğinin örnekleme dağılımı asimptotik olarak serbestlik derecesi s-1 olan χ² 

dağılımıdır. (2.90) ifadesinde yer alan NPi büyüklüğü, rastgele değişkenin dağılımının 

seçilen dağılıma uyması halinde i’inci sınıfa düşecek eleman sayısıdır. Bütün sınıf 

aralıklarında gözlenen eleman sayısının (Ni) teorik sayıya (NPi) eşit olması halinde  

χ² =0 olacaktır. Aradaki farkların büyümesiyle χ² değeri de artar. Buna göre 

hesaplanan χ² değeri s-1 serbestlik derecesinde aşılma olasılığı ϕ olan 2
ϕχ  değerinden 

küçükse gözlenen dağılımın seçilen teorik dağılıma uygunluğu hipotezi kabul, aksi 

halde reddedilir. χ² dağılımında aşılma olasılığı ϕ olan değerler çizelge haline 

getirilmiştir. 

Pratikte seçilen teorik dağılımın parametreleri bilinmediği için eldeki örnekten 

tahmin edilmeleri gerekir. Bu durumda gözlenen verilerin seçilen dağılıma uyma 

olasılığı arttırılmış olmaktadır.  Örnekten tahmin edilen parametre sayısı ne kadar 

fazla ise bu etki o kadar önemli olmaktadır. Bu etkiyi gözönüne alabilmek için, χ² 

dağılımının serbestlik derecesi, tahmin edilen parametre sayısı np kadar azaltılarak,  

s-np-1 olarak alınmalıdır (Bayazıt ve Oğuz, 1998). 
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Bu testin uygulanmasında sınıf aralıklarının sayısının ve sınırlarının seçilmesi önem 

taşımaktadır. Sınıf aralığı sayısının en az beş olması (s≥5) ve ayrıca her bir sınıf 

aralığına en az beş gözlem düşmesi (Ni≥5) tavsiye edilmektedir. Sınıf aralıklarının 

aynı genişlikte seçilmesi gerekli değildir. Bunların Pi olasılıkları eşit (Pi=1/s) olacak 

şekilde seçilmesi uygun olmaktadır (Bayazıt ve Oğuz, 1998). s≥5; Ni≥5 koşullarının 

gerçekleşmesi ancak büyük örneklerde (N>30) mümkün olabileceğinden bu test 

küçük örnekler için uygun değildir (Bayazıt, 1996). 

2.7.2 K-S testi 

K-S testinde, test istatistiği 

Δ � d<+|2�,7�  2��,7�| (2.91) 

şeklinde tanımlanmıştır. Bu ifadede F*(X i) gözlenen düzenlenmiş örnekten, 

2��,7� � "� (2.92) 

denklemiyle hesaplanan, eklenik frekans dağılımının ordinatlarıdır. F(Xi) ise seçilen 

teorik eklenik dağılım fonksiyonunun aynı Xi’lere karşı gelen ordinatlarıdır. Buna 

göre, ∆ istatistiği gözlenen ve teorik eklenik dağılımların arasındaki farkların en 

büyüğüdür.  

∆ istatistiğinin dağılımı rastgele değişkenin dağılımından bağımsız olup  sadece 

örnekteki N eleman sayısına bağlıdır. N’ nin çeşitli değerleri için aşılma olasılığı ϕ 

olan ∆ϕ değerleri çizelgeleştirilmi ştir. Buna göre, hesaplanan ∆ istatistiği Çizelgeden 

okunan ∆ϕ değerinden küçükse dağılımın uygunluğu ϕ anlamlılık düzeyinde kabul, 

aksi halde reddedilir. 

K-S testinin üstünlüğü verilerin sınıflara ayrılmasını gerektirmediğinden bilgilerin 

tümünün kullanılmasına imkan vermesidir. Bu bakımdan özellikle küçük örnekler 

için uygundur (Bayazıt ve Oğuz, 1998). 

2.7.3 PPCC testi 

PPCC testi istatistiksel çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu testte olasılık 

çizgisi korelasyon katsayısı (r), olasılık çizgisinin doğrusallığını ölçen bir test 

istatistiğidir. 
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r olasılık çizgisi korelasyon katsayısı, büyüklük sırasına göre düzenlenmiş 

(x1≤....≤xi≤....≤xN) gözlenmiş değerler ile kabul edilen teorik dağılımın eklenik 

dağılım fonksiyonunun invers değerleri arasında elde edilir. 

Hesaplanan r değeri kabul edilen anlamlılık düzeyinde kritik değerden büyük ise, 

elimizdeki örnek seçilen dağılıma uygun olmaktadır. 

Test istatistiği  r aşağıdaki denklemle verilmektedir (Önöz ve Bulu, 1996). 

= � �6�+7
a

79:  +4�. �K7  K��& / �6�+7  +4a
79:  �>. 6�K7  K��a

79: &: >⁄
 (2.93) 

Bu denklemde yer alan Mi parametresi, 

K7 � 2?0:�l7� (2.94) 

ifadesinden elde edilmektedir. M  ise Mi değerlerinin ortalamasıdır. 

(2.94) ifadesinde yer alan FX(x) seçilen dağılıma ait eklenik dağılım fonksiyonudur. 

pi ise çeşitli olasılık dağılımları için önerilen tarafsız formüllerden hesaplanan 

olasılıklardır. 

Bu çalışmada gözlenmiş düşük akımlara en uygun olasılık dağılımını belirleyebilmek 

için PPCC testi kullanılmıştır. Bu nedenle, çalışmada kullanılan olasılık dağılımları 

için, bu testin uygulanışı aşağıda verilmektedir. 

2.7.3.1 Lognormal dağılım 

Lognormal dağılımın inversi için aşağıda verilen ifade kullanılmaktadır (Joiner ve 

Rosenblatt, 1971). 

K7 � 4,91. ~lİG,:�  �1  l7�G,:�� (2.95) 

Lognormal dağılım için tarafsız pi değerleri aşağıdaki ifadelerden elde edilmektedir 

(Filliben, 1975). 

l7 � 1  0,5 : 8⁄     " � 1 (2.96) 

l7 � �"  0,3175�5 � 0,365      " � 2, … , 5  1 (2.97) 
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l7 � 0,5: 8⁄  (2.98) 

(X1,...,Xi,....,Xn) gözlenmiş değerler olmak üzere, Y=LnX denkleminde verilen 

değişken dönüşümü uygulanarak elde edilen Y değişkenleri büyüklük sırasına göre 

düzenlenir (Y1≤....≤Y i≤....≤Yn). Büyüklük sırasına göre düzenlenmiş Y değerleri ile 

(2.95), (2.96), (2.97) ve (2.98) denklemleri kullanılarak hesaplanan invers değerler 

arasındaki r korelasyon katsayısı (2.93) denklemi kullanılarak hesaplanır. 

Hesaplanan test istatistiğir seçilen anlamlılık düzeyinde Çizelge 2.1’den okunan 

kritik değerden büyükse gözlenmiş değerlerin lognormal dağılıma uyduğu hipotezi 

kabul edilir. 

Çizelge 2.1: Normal ve lognormal dağılım hipotezi için olasılık çizgisi korelasyon 
katsayısı testindeki kritik değerler (Bayazıt,1996). 

N 
ϕ - Anlamlılık Düzeyi 

0.005 0.010 0.025 0.050 0.100 0.250 

5 0.807 0.826 0.856 0.880 0.903 0.934 

10 0.862 0.879 0.901 0.918 0.934 0.954 

15 0.896 0.910 0.927 0.939 0.951 0.965 

20 0.916 0.926 0.940 0.951 0.960 0.972 

25 0.929 0.939 0.951 0.959 0.966 0.976 

30 0.939 0.947 0.957 0.964 0.971 0.979 

40 0.953 0.959 0.966 0.972 0.977 0.984 

50 0.961 0.966 0.972 0.977 0.981 0.986 

60 0.967 0.971 0.976 0.980 0.984 0.988 

80 0.975 0.978 0.982 0.985 0.987 0.991 

100 0.979 0.982 0.985 0.987 0.989 0.992 

2.7.3.2 Weibull dağılımı 

Weibull dağılımı (W2) için invers değerler aşağıda verilen ifade kullanılarak elde 

edilmektedir (Bulu v.d., 1997). 

K7 � _5R � 1¡ ]5	_5�1  l7�� (2.99) 

Weibull dağılımı için tarafsız pi değerleri aşağıdaki ifadeden elde edilmektedir. 
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l7 � "  0,445 � 0,22 (2.100) 

(X1,....,Xi,....,Xn) gözlenmiş değerler olmak üzere, Y=lnX denkleminde verilen 

değişken dönüşümü uygulanarak elde edilen Y değişkenleri büyüklük sırasına göre 

düzenlenir (Y1≤....≤Y i≤....≤Yn). 

Büyüklük sırasına göre düzenlenmiş Y değerleri ile (2.99) ve (2.100) denklemleri 

kullanılarak hesaplanan invers değerler arasındaki r korelasyon katsayısı (2.93) 

denklemi kullanılarak hesaplanır. Hesaplanan test istatistiği, seçilen anlamlılık 

düzeyinde Çizelge 2.2’den okunan kritik değerden büyükse gözlenmiş değerlerin 

Weibull dağılımına uyduğu hipotezi kabul edilir. 

Çizelge 2.2: Weibull dağılımı hipotezi için olasılık çizgisi korelasyon katsayısı 
testindeki kritik değerler (Vogel ve Kroll, 1989). 

N 
ϕ - Anlamlılık Düzeyi 

0.010 0.050 0.100 0.250 0.500 0.750 

10 0.868 0.909 0.926 0.950 0.968 0.980 

15 0.893 0.927 0.942 0.961 0.974 0.984 

20 0.903 0.938 0.951 0.967 0.978 0.986 

25 0.914 0.946 0.958 0.971 0.981 0.987 

30 0.923 0.953 0.963 0.975 0.983 0.989 

40 0.933 0.960 0.969 0.979 0.986 0.991 

50 0.940 0.965 0.973 0.982 0.988 0.992 

60 0.947 0.969 0.976 0.984 0.989 0.993 

70 0.952 0.972 0.979 0.986 0.990 0.994 

80 0.955 0.974 0.980 0.987 0.991 0.994 

90 0.958 0.977 0.982 0.988 0.992 0.995 

100 0.961 0.978 0.983 0.989 0.993 0.995 

2.7.3.3 Power dağılımı 

Power dağılımı için invers değerler aşağıda verilen ifade kullanılarak elde 

edilmektedir (Önöz ve Bayazıt, 1998). 

K7 � l7 (2.101) 
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Power dağılımı  için tarafsız pi değerleri aşağıdaki ifadeden elde edilmektedir. 

l7 � "5 � 1 (2.102) 

PPCC test istatistiği r ise (2.93) denkleminden hesaplanmaktadır. Hesaplanan test 

istatistiği r, seçilen anlamlılık düzeyinde Çizelge 2.3’den okunan kritik değerden 

büyükse gözlenmiş değerlerin üstel dağılıma uyduğu hipotezi kabul edilir. 

Power dağılım için PPCC test istatistiğinin hesabı sırasında, gözlenmiş verilerde yer 

alan x0’dan büyük değerler örnekten çıkarılmalıdır. 

Çizelge 2.3: Power dağılım hipotezi için olasılık çizgisi korelasyon katsayısı 
testindeki kritik değerler. 

N 
ϕ - Anlamlılık Düzeyi 

0.010 0.050 0.100 0.250 0.500 

5 0.810 0.874 0.898 0.930 0.960 

10 0.852 0.898 0.920 0.948 0.968 

20 0.871 0.921 0.941 0.963 0.978 

30 0.886 0.934 0.951 0.971 0.982 

40 0.899 0.942 0.958 0.975 0.985 

50 0.909 0.948 0.963 0.978 0.987 

75 0.927 0.959 0.970 0.983 0.990 

100 0.939 0.965 0.975 0.986 0.992 

 

2.7.4 Akaike informasyon kriteri (AIC) 

Đstatistiki tanımlama prosedürü bir karar verme prosedürü olarak düşünüldüğünde 

uygun fonksiyonunun seçimi gereklidir. Model seçimi, bir dizi model arasından bazı 

kriterlere göre veriyi en iyi ifade edeni seçmektir. Kriterleme fonksiyonu değerlerine 

göre tüm modeller bir düzende yerleştirilebilir. Model ayrımına esnek bir yaklaşım, 

Akaike Đnformasyon Kriteridir (AIC). Akaike (1974), AIC formülünü geliştirmiştir: 

¢£A � 2]5K_ � 2g (2.103) 

burada ML, model açısından ML'yi ifade etmektedir ve k, model içersinde bağımsız 

şekilde ayarlanan parametreler sayısıdır.  
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Pratikte L’yi tanımlayan denklemdeki çarpımı toplam haline getirmek için L yerine 

lnL fonksiyonu ile çalışmak uygun olur. LnL, L’nin artan bir fonksiyonu olduğu için 

L’yi maksimum yapan a,b,… değerleri LnL’yi de maksimum yapar. Buna göre a,b 

tahminleri şu denklemlerden hesaplanır.  

]5K_ � d<+ 6 ]53�+7,a
79: R, S, . . � (2.104) 

b�]5_�b< � b�]5_�bW � c � 0 (2.105) 

Maksimum olabilirlik metodu ile elde edilen parametre tahminleri, örnekteki N 

eleman sayısının büyük değerleri için tarafsız ve etkin tahminlerdir. 

Belirli bir zaman dizisi için birkaç model mevcut olduğunda, minimum AIC değerine 

sahip model seçilmelidir.  

Modelin kendisi ile ilgili bir öncelik bilgisi mevcut olmadığından tek olasılık, bunu 

zaman dizisinden elde etmektir. Zaman dizileri bu sebeple, sadece model 

parametrelerini tahmin etmekte değil aynı zamanda optimum modeli seçmekte de 

kullanılacaktır. Denklem (2.103)’de tanımlanan AIC, bir modelin bir zaman dizisine 

uygun şekilde yerleşme kriteri şeklinde kullanılmaktadır ve bu sayede, bir grup 

model içersinde optimum modeli tanımlamakta kullanılabilir. Belirli bir zaman 

dizisini modelleme için birkaç model mevcut olduğunda, minimum AIC değerine 

sahip model seçilmelidir. 
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3. NONSTASYONER DÜŞÜK AKIM SER ĐLERĐNĐN ĐSTATĐSTĐK 

ANAL ĐZĐ 

Hidrolojide istatistik analiz çalışmalarının temel varsayımlarından birisi iklim 

stabilitesi ve hidrolojik data serilerinin stasyonerliğidir. Ancak 1. Bölümde anlatıldığı 

gibi bu varsayım insanoğlunun aktiviteleri sonucu gitgide sorgulanır olmuştur.  

Dağılım parametreleri zaman içerisinde değişen zaman serilerine nonstasyoner seri 

adı verilir. Hidrolojik kayıtlardaki nonstasyonerliğin kaynağı bir doğal değişme ya da 

dönemsellik (iklim değişiklikleri, orman yangınları, güneş aktiviteleri v.b) olabilir. 

Seride bir nonstasyonerlik varsa, serinin özelliklerini tanımlayan parametreler 

zamanla değiştiğinden standart istatistik yöntemler uygulanamaz. Bu sebeple 

gelecekte herhangi bir noktada zamana bağlı kuantillerim tahminine imkan verecek 

yeni yaklaşımlara ihtiyaç vardır.  

Nonstasyoner düşük akım serilerinin istatistik analizi su yapılarının doğru 

planlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bir akarsudaki düşük akım 

değerleri, akarsuyun beslendiği havzanın karakteristiklerine ve bu havzanın 

bulunduğu coğrafi konuma bağlı olarak, yıl içinde değişimler göstermektedir. 

Nonstasyoner durumda hidrolojik dizayn açısından düşük akımların istatistik 

analizini yapmak ve yeni modeller geliştirerek sonuçları su yapılarının tasarımına 

dahil etmek çok önemlidir. Bu çalışmada nonstasyoner durumda düşük akımların 

istatistik analizi ele alınmaktadır. Düşük akım hidrolojisinden aşağıda sıralanan su 

kaynakları problemlerinin çözümünde yararlanılmaktadır. 

• Akarsudan, ekolojik dengeyi bozmadan, alınabilecek sulama ve içme suyu  

miktarlarının belirlenmesinde, 

• Hidroelektrik santral tesislerinin dizaynında, hidroelektrik tesislerin kapasitesinin 

ve enerji üretiminin belirlenmesinde, 

• Biriktirme tesislerinden bırakılacak minimum etek suyunun belirlenmesinde, 

• Arıtma tesislerinin yerlerinin belirlenmesinde, 
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Yukarıdaki su kaynakları problemlerinin etüdünde hidrolojik zaman serilerinde   

nonstasyonerliğin bulunması, geleceğe yönelik tasarım değerlerinin tahmini 

yapılırken ihmal edilmemesi gereken bir konudur. 

Stasyonerlik varsayımı uzun yıllardır kullanılmakta olup, hidroloji mühendislerine 

proje performansı açısından etkin biçimde hizmet etmektedir. Ancak iklim 

değişkenliğinin su kaynakları üzerinde gözlenen etkileri ve iklim değişikli ği ile 

ili şkili trendler, son yıllarda stasyonerlik varsayımını yeniden değerlendirme 

ihtiyacını göz önüne sermiştir (Milly v.d, 2008).  

Geçtiğimiz yıllarda küresel iklimde değişikliklerin meydana geldiği görülmüştür ve 

bu değişikliklerin gelecekte de devam edebileceği beklenmektedir. Mühendisler 

stasyonerlik varsayımı çerçevesinde, metodolojilerini stasyonerlik eksikliğinin 

meydana getirdiği belirsizliği hesaba katacak şekilde değiştirme ve gelecekteki 

koşulları daha iyi öngörebilecek yeni yöntemler geliştirme konularına 

odaklanmalıdırlar. Hidrolojik serilerin davranışını stasyonerlik yaklaşımından daha 

iyi temsil edebilecek yeni bir metodolojinin geliştirilebilmesi için, tam olarak hangi 

parametrelerin etkileneceği ve nasıl bir değişim beklenebileceği konuları 

araştırılmalıdır. 

Klasik frekans analizi, verilerin bağımsız ve eşdeğer dağılıma sahip olduğu (yani  

stasyoner olduğu) varsayımı altında yapılır. Ancak bu yaklaşım gözlenen iklim 

değişkenliği ve arazi kullanımında yapılan değişikliklerin etkileri ışığında 

sarsılmıştır. Bu durumun, su kaynakları tesislerinin dizaynında ve yönetimi üzerinde 

önemli etkiler yaratması kaçınılmazdır. 

Klasik frekans analizi yaklaşımında aday olasılık dağılımı kümesi içerisinden uygun 

bir dağılım seçilir. Ancak, belirli bir veri kümesi için aday modeller arasından ayrım 

yapmak genellikle zordur. Frekans analizinde hidrolojik süreçlerin ‘stasyoner’ 

olduğu varsayılmakta, dolayısıyla veriler ‘bir tek’ modele oturtulmakta ve bunun 

sonucunda stasyoner kuantil tahminleri elde edilmektedir. Hidrolojik verilerin 

‘nonstasyoner’ olduğuna dair giderek artan sayıda kanıt mevcuttur. (Lins ve Slack, 

1999; Baldwind ve Lall, 1999; Jain ve Lall, 2000; Pizaro ve Lall, 2002; Franks ve 

Kuczera, 2002). Yapılan çalışmalar, temel iklim parametrelerinde meydana 

gelebilecek deniz yüzey sıcaklıkları veya atmosferik dolaşım indislerinde tanımlanan 
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değişikliklerin, atmosferik nem taşıma paternlerinde önemli değişikliklere yol açarak 

hidrolojik verilere ait olasılık dağılımını değiştirebileceğini göstermiştir. Bir yılı 

aşkın süreli El Nino Güney Osilasyonu (ENSO) ve on yılı aşkın periyodlu Pasifik 

Onyıllık Osilasyonu (PDO) gibi iklim durumlarının dünya çapında yıllık ve daha 

uzun periyodlu ölçekte bölgesel iklim değişikliklerine neden olduğu çoğu çevrelerce 

kabul edilmektedir (Wenland ve Bryson, 1981; Hirschboeck, 1991). ENSO Pasifik 

Okyanusuna bağlı tropik bir okyanus-atmosfer olgusu olup, PDO ise Kuzey 

Pasifik’teki dominant okyanussal değişkenliğin göstergesidir. Çeşitli çalışmalar, 

özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin batı bölgelerinde yaşanan ekstrem 

hidrolojik olayların ENSO ve PDO’nun durumu ile ilişkili olduğunu göstermiştir 

(Trenberth ve Guillemot, 1996; Piechota ve Dracup, 1996; Jain ve Lall, 2000; 

Pizzaro ve Lall, 2002). Ulusal Araştırma Konseyi (National Research Council - 

NRC) tarafından Amerikadaki nehirlere ilişkin taşkın debilerinde nonstasyonerlikle 

ilgili yapılmış detaylı çalışmalar mevcuttur (NRC, 1995; NRC, 1999). Bu iki 

çalışmada bölgedeki taşkın koruma yapılarının 20. yüzyılın ortalarında stasyoner 

taşkın frekansı tahmin yaklaşımları baz alınarak tasarlandığı ve daha sonra yüzyılın 

ilerleyen zamanlarında maksimum taşkın miktarının en az 5 kez aşılmış olduğundan 

bahsedilmiştir. Taşkın olaylarındaki bu artış, iklim değişikli ğine bağlanmıştır. 

Dolayısıyla, su yapılarının sağlam biçimde tasarlanıp yönetilebilmesi için hidrolojik 

frekans tahmininde büyük ölçekli iklim değişikliklerinin ve buna bağlı olarak 

nonstasyonerlik durumunun dikkate alınması gerekliliği açıktır. Hidrolojik frekansta 

nonstasyonerliği etkin biçimde modelleyebilmek için, yukarıda bahsedilen 

geleneksel frekans yöntemleri üzerinde nonstasyonerliği hesaba katacak 

değişikliklerin yapılması gereklidir.  

Yıllık taşkın ve düşük akım analizi geçmişe dönük stasyoner riski baz aldığı halde 

gerçekte risk yıldan yıla önemli değişiklik göstermektedir. Örneğin, El Nino yılları 

sırasında Kuzeybatı Amerika Birleşik Devletleri’de taşkın olasılığı son derece düşük 

olmuş, bunun sonucunda da geçmişe dönük stasyoner riske göre daha düşük taşkın 

riski gözlenmiştir. Bu sebeple, zamanla değişkenlik gösteren risk miktarının başarılı 

biçimde belirlenmesi kaynakların etkin ve optimum planlanabilmesi için son derece 

önemlidir. Benzer şekilde, hidrolojik frekans analizinin ve dolayısıyla da risklerin 

değişkenliğinin nonstasyoner açıdan değerlendirilmesi, su ve diğer kaynaklara 
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yönelik sürdürülebilir planlar yapmanın ve yönetim stratejileri geliştirmenin kilit 

noktasını oluşturmalıdır.  

Yakın zamanda gerçekleştirilen çalışmalar, hidrolojik veri kayıtları içerisindeki 

nonstasyonerlik konusunu incelemiştir. Khaliq v.d. (2006), yapılan yaklaşımlardan 

bir kısmını tartışmaya açmıştır. Cunderlik ve Ouarda (2006), nonstasyoner taşkın 

frekans modelinin bileşenlerini tanımlamıştır. Zamana bağımlı model parametrelerini 

bölgesel bazda belirlenmişlerdir. Sonuçlar, nonstasyonerliğin ihmal edilmesi 

durumunda kuantil tahminlerinde önemli bir sapmanın meydana geleceğini 

göstermiştir. Villarini v.d, (2009), Charlotte Kuzey Carolina bölgesinde bulunan 

Little Sugar Creek’e ait veriler üzerinde, nonstasyoner zaman serilerinin 

incelenmesinde kullanılan lokasyon, ölçek ve şekil parametreleri için genelleştirilmi ş 

toplamsal modelleri (Generalized Additive Models for Location, Scale, and Shape 

Parameters - GAMLSS) kullanarak Roma bölgesine ait yağmur ve sıcaklık verileri 

üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Strupczewski v.d. (2001a,b) ile Strupczewski ve 

Kaczmarek (2001), nonstasyoner taşkın frekans analizleri gerçekleştirmek üzere 

taşkın verilerinin birinci ve ikinci momentlerine trendler uygulamışlardır. El Adlouni 

v.d. (2007), GEV dağılımının nonstasyonerliğin varlığı durumunda kuantil 

hesaplamasında kullanımına yönelik bir hesaplama yöntemi geliştirmişlerdir.  

Yukarıda bahsedildiği gibi geçtiğimiz yıllarda, yıllık maksimum taşkın zaman 

serilerinde ciddi değişikliklerin belirlendiği birçok hidrolojik çalışma gerçekleşmiştir 

(Grew ve Werrity, 1995; Changnon ve Kunkel, 1995; Westmacott ve Burn, 1997; 

Robson v.d. 1998; Reed v.d. 1999; Lins ve Slack, 1999; Loukas ve Quick, 1999; 

Cayan v.d. 1999; Jain ve Lall, 2001; Douglas v.d. 2000; Adamowski ve Bocci, 2001; 

Zhang v.d. 2001; Cunderlik ve Burn, 2006 vb.). Bu çalışmaların çoğu yıllık 

maksimum taşkın serilerinde nonstasyoner durum analizine odaklanmıştır. Ancak 

nonstasyoner durumda düşük akımların incelenmesine yönelik herhangi bir çalışma 

bulunmamaktadır. Khaliq v.d. (2006) taşkınların nonstasyoner modellemesi üzerinde 

çeşitli çalışmalar bulunduğu halde, düşük akımların nonstasyoner modellemesi için 

bildikleri herhangi bir çalışma olmadığını belirtmişlerdir. Böyle bir çalışmada düşük 

akımların dağılımı için Önöz ve Bayazıt (2001) tarafından önerilen power 

dağılımının kullanılabileceğini ifade etmişlerdir.  

Hidro-meteorolojik ekstrem değerlerde nonstasyonerliğin incelenmesi ve 

modellenmesinde, ekstrem değerlerin istatistik karakteristiğindeki değişkenliğin hem 
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iklim dalgalanmaları (iklimdeki doğal, düşük frekanslı değişkenlikler) hem de insan 

faaliyetleri (arazi kullanımı ve atmosferik kompozisyon) ile ilişkili olabileceği göz 

önüne tutulmalıdır (Baldwin ve Lall, 1999). Taşkın riski hesaplamalarının 

iyileştirilmesi ve taşkın oluşumu ile iklim değişkenliği arasındaki bağlantının 

kurulabilmesi amacıyla sistematik, taşkın öncesi ve tarihi taşkın kaynaklarının 

kullanımını önermiştir; zira hidrolojik ekstrem değerler, iklimdeki en ufak 

değişimlere son derece hassastır (Knox, 2001). Hidro-meteorolojik gözlemlerin 

frekans analizindeki non-stasyonerlik sorununun karmaşıklığını belirlemekte ekstrem 

değerlerın istatistiki karakteristikleri ile iklim değişikli ği arasındaki bağlantı çok 

önemlidir. Jain ve Lall (2000, 2001) önce nonstasyonerliğin bölgesel önem 

derecesinin oluşturulması, daha sonra da iklim modları (ENSO gibi) ile bağlantısının 

kurulmasının, hidro-meteorolojik ekstrem değerler ile iklim sistemi arasındaki 

bağlantıların daha iyi anlaşılması için yararlı bir adım olacağını ifade etmiştir. Büyük 

ölçekli iklim indisleri (örn. ENSO) ile ekstrem olaylar (örn. taşkın, kuraklık) 

arasındaki ilişkiye zaman zaman göz atılsa da, ekstrem değer teorisi bu bağlamda 

henüz yeterince keşfedilmemiştir. Dolayısıyla, Sankarasubramanian ve Lall (2003) 

ile Jain ve Lall’in (2000, 2001) ekstrem olayları büyük ölçekli atmosferik 

sirkülasyon indisleri bazında tahmin etmek üzere çeşitli klimatolojik bölgelerden 

alınan büyük veri kümeleri kullanarak gerçekleştirdikleri çalışmalar üzerine daha 

fazla çalışmanın yapılması gerekmektedir.  

Literatürde incelenen tekniklerin tümü, hidro-meteorolojik ekstrem değerlerdeki non-

stasyonerlik sorununu değişen ayrıntı ve karmaşıklık derecelerinde incelemekte, 

ancak yapılan çalışmaların bir kısmı parametre tahminleri konusunda oldukça 

karmaşık olabilmektedir. Frekans analizine zaman trendlerinin dahil edilmesi 

nispeten basit olsa da, iklim sistemi ile bağlantının açık biçimde kurulabilmesi için 

iklim modlarının yönteme dahil edilmesine yönelik büyük çaba gösterilmelidir. 

Bu çalışmada, nonstasyoner düşük akımların frekans analizi için geliştirilen yöntem 

sunulmuştur. Trendin zaman serisinden ayrılması, nonstasyoner düşük akım 

serilerinde parametrelerin ve kuantillerin zaman içinde değişimlerinin tahmini 2 

parametreli Lognormal, Weibull, power dağılımları için verilmiştir. Ayrıca 

nonstasyoner düşük akım serilerinde dönüş periyodu kavramı ve belli bir dönem 

boyunca riskin belirlenmesi tartışılmıştır. 
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3.1 Nonstasyoner Düşük Akım Serilerinde Frekans Analizi  

Frekans analizi, gelecekte oluşabilecek olayların gerçekleşme olasılıklarını 

tanımlayabilmek amacıyla yapılan bir dizi gözlem ile olasılık dağılımını çakıştırmaya 

yarayan teknik olarak tanımlanabilir. Frekans analizi sonuçlarının doğrulanması 

geleneksel bağımsızlık kabullerine ve gözlemlerin stasyonerliğine dayanır. Bu 

kabuller, dağılım uyarlama metotlarının kullanılabilmesi için gerekli olan kritik 

kabullerdir. Ancak, iklim değişikli ği halinde kabullerin geçerliliği söz konusu 

olamayacak ve alışılagelmiş frekans analizi çıktıları doğruluktan uzaklaşabilecektir. 

Bu şartlar altında, düşük akımların istatistik analizi için nonstasyonerlik durumuda 

bünyesinde barındırabilen, daha uygun metotların desteğine başvurmak gerekecektir. 

Frekans analizinde seriye uyarlanmış olasılık dağılımı, veriler hakkında özet bilgi 

verir ve kuantil tahminlerine yönelik öngörüler yapılabilmesini sağlar. Hidro-

meteorolojide, bir olay hakkında gözlenen en yüksek değerin üzerinde veya altında 

tahminlere gerek duyulur. Bu tahminler, geçmişteki olaylara dayanarak gelecekte 

olabilmesi muhtemel bazı olayların olasılıklarının tahmini şeklinde gerçekleştirilir 

(örn. taşkın debisinin belirli bir referans değerin üzerine geçmeme olasılığı, gözlenen 

akım değerinin belirlenen referans değerinin altında kalma olasılığı, ya da belirli bir 

başarısızlık riskine karşılık gelen bir kuantil tahmini gibi). Genellikle, bir olayın 

belirli bir başarısızlık riskine karşı gelen oluşma frekansı geri dönüş periyoduyla 

ifade edilir. Bu durumda, ilgili istasyondaki ya da bir bölgedeki geri dönüş periyodu 

– oluşum şiddeti ilişkisi hesaplanabilir. Frekans analizi metotları geleceği kesin 

olarak göstermemekle birlikte geçmişte oluşan ekstrem değerlerdeki olayların 

olasılıkları ve gelecekte çeşitli dönüş aralıklarına karşı gelen olayların tahmini için 

uygun modeller sağlayabilirler. Uygun model kabulleri ekstrem olayların tahmin 

edilmesi açısından önemlidirler. Çünkü ilgili dizayn değerinin yetersiz ya da yüksek 

tahmini amaçlara ulaşılamamasına ya da ekonomik kaynakların boşa harcanmasına 

neden olabilir.  

Klasik frekans analizi kapsamında ekstrem değerlerin modellemesi üzerine bir 

literatür zenginliği söz konusudur. Bu konuya örnek olarak Cunnane (1989) 

(dünyanın çeşitli bölgelerindeki taşkın frekansı analizinde yaygın olarak kullanılan 

dağılımların araştırması), GREHYS (1996), Madsen v.d. (1997a,b), Ouarda v.d. 

(1999), Lang v.d. (1999) ve Smakhtin (2001) ve Katz v.d. (2002) gösterilebilir. 



57 
 

Ancak klasik frekans analizi çalışmalarının dışında, nonstasyoner bir zaman serisinin 

frekans analizi, stasyoner bir serininkinden farklı bir yaklaşım gerektirir.  

Herhangi bir x1, x2, . . . , xn, hidro-meteorolojik değişkeni ve bir olasılık dağılımı seti 

belirlendiğinde frekans analizi üç adımdan meydana gelir: (i) Verilere en iyi şekilde 

uyan F(x) olasılık dağılımının belirlenmesi, (ii) Parametre tahmin metodunun 

seçilmesi ve (iii) ilgili kuantiller ve parametrelere bağlı belirsizlik tahmininin 

yapılması. Örnek veriye en uygun olasılık dağılımının seçimi genellikle belirli bir 

uygunluk kriterine dayandırılır (PPCC Testi, Akaike Đnformasyon Kriteri (AIC) 

(Akaike, 1974)).  

Dağılımın parametreleri, momentler metodu, maksimum benzerlik metodu ya da L-

momentler metodu gibi parametre tahmin metotları kullanılarak belirlenebilir. 

Parametre ve kuantil tahminindeki belirsizlik genellikle bir güven aralığı belirlenerek 

ifade edilir, çünkü gelecekteki bir olay hakkındaki tüm bilgilerin ve belirsizliklerin 

tek bir sayı kullanılarak özetlenmesi gerçek dışı bir yaklaşımdır.  

Nonstasyonerlik sorunu iklim değişikli ği açısından incelendiğinde, örnek verilerin 

oluşum şartları ya da istatistiksel karakteristikleri (yani ortalama ve standart sapma) 

zaman içerisinde değişim göstermiş olur. Çünkü dağılım parametreleri ve belki de 

dağılımın kendisi, referans aşım olasılık tahminleri ve ilgili değerin belirsizliği de 

zaman içerisinde değişmiştir. Bu değişim dolayısıyla gözlemlenen verilerin 

stasyonerliğinin kabulü sorgulanır. Bağımsızlığın temel kabulleri ve gözlemlerin 

stasyonerliğinden herhangi bir şekilde sapma olduğuna dair her kanıt frekans analizi 

sonuçlarının doğruluğunu önemli şekilde etkileyecektir (Porporato ve Ridolfo, 1998; 

Cox v.d, 2002; Cunderlik ve Burn, 2003).  

Sonuç olarak, bağımlılık ve nonstasyonerliğin etkilerini bir arada bulunduran 

alternatif yaklaşımlar kullanılmalı ve geliştirilmeli; “bağımsız ve eşdeğer olarak 

dağılmış değerler” kabulü ise sadece bir ilk yaklaşım olarak değerlendirilmelidir. Bu 

çalışmada yıllık düşük akım serileri gözönüne alındığından bağımsızlık kabulünün 

tartışılmasını gerektirecek bir neden yoktur.   

Nonstasyoner frekans analizi nispeten yeni bir modelleme yaklaşımı olduğundan bu 

konudaki çalışmalar henüz kısıtlı olmakla beraber, toplumun ve ekosistemlerin iklim 

modellerince öngörülen iklim değişikliklerine karşı kırılgan yapıda olması nedeniyle 
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süratle artmakta ve gelişmektedir (International Panel on Climate Change (IPCC), 

2001).  

Frekans analizinin nonstasyoner verilere uyarlanmasına yönelik 1914’de (Cave ve 

Pearson, 1914) bir zaman serisindeki eğilimin serinin bir ya da birçok defa 

ayrıştırılması suretiyle elimine edilebileceği ortaya atılmıştır. Bunu yapabilmek için 

önce seri içerisindeki trendin regresyon metotlarıyla belirlenmesi, daha sonra da 

ayrıştırma metodu uygulanarak tanımlanan trendin elimine edilmesi gerekmektedir. 

Trendin doğrusal olduğu kabul edilir. Doğrusal olmadığı durumlarda ise karmaşık 

ili şkiler üzerinde non-lineer regresyon metotları kullanılır. Daha sonra da trendi 

ayrıştırılmış verilere dağılım uyarlama prosedürü uygulanır.  

Her ne kadar ayrıştırma tekniği bir olasılık dağılımının bir örnek veri gurubuna 

uyarlanabilmesi için gereken gözlemlerin stasyonerliği kabulü açısından uygun olsa 

da, bu metodun sakıncalı yanı orijinal değişkenin değil, bu değişkenin dönüştürülmüş 

halinin inceleniyor olmasıdır.  

Yukarıdaki örnekte bahsedildiği gibi nonstasyoner örneklerden oluşan bir seriye 

olasılık dağılımının uyarlanması sırasında bir trendin mevcudiyeti sonuçların analiz 

edilmesi açısından önemli bir etkiye sahiptir. Örneğin mühendislik uygulamalarında 

sık sık kullanılan dönüş periyodu kavramının kullanışlılığı sorgulanır hale gelebilir. 

Dolayısıyla, özellikle sınırlı uzunluktaki kayıtlarda görünüşte nonstasyoner olan 

davranışların uygun teşhisi ve gereğince anlaşılabilmesi çok önemlidir.  

Bu kapsamda nonstasyoner düşük akım serilerinin frekans analizi için yaptığımız 

çalışmada iki yöntem geliştirilmi ştir. Trend olduğu belirlenen nonstasyoner düşük 

akım serilerinde; 

I. Ortalamada (ve standart sapmada) trend olduğu belirlenen seride trendin de-

trend yöntemi ile çıkarılması ve elde edilen stasyoner serinin olasılık 

dağılımının, parametre ve kuantillerinin tahmini, daha sonra ortalamada (ve 

standart sapmada) belirlenen trendin eklenmesi ve kuantillerin tahmini,  

II.  Trendi çıkarılmamış seride (nonstasyoner düşük akım serisi) seçilen olasılık 

dağılım fonksiyonunun zamanla değişen parametrelerinin tahmini için tahmin 

metodlarının geliştirilmesi ve bunları kullanarak nonstasyoner düşük akım 

serisinin kuantillerinin tahmini. 
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Bu amaç ile yapılan çalışmanın adımları aşağıda özetlenmiştir. 

1. Trendin Belirlenmesi 

a. Ortalamada Trend: Seçtiğimiz istasyonlarda 7 günlük düşük akım debilerinin 

zaman içinde seyrinin incelenmesinin amacı ile verilerin zamana bağlı grafiği 

çizilmiş ve trend denklemi elde edilmiştir. Trend analizi parametrik olmayan 

Mann-Kendall testi kullanılarak gerçekleştirilmi ştir.  

b. Varyansta (standart sapmada) Trend: Trend varlığının belirlenmesi amacı ile, 

Ortalamadaki trendi çıkarılmış seride kalıntıların mutlak değerleri (varyansta 

trend varlığı için kalıntıların karesi)’nin zamana bağlı grafiği çizilmiş ve 

trend denklemi elde edilmiştir. Trend analizi parametrik olmayan Mann-

Kendall testi kullanılarak gerçekleştirilmi ştir.  

2. De-Trend Yöntemi (Trendin Çıkarılması) 

a. Ortalamada trend olduğu belirlenen istasyonda, belirlenen trend de-trend 

yöntemi ile çıkartılmıştır. Trendi çıkarılmış stasyoner 7 günlük düşük akım 

değerlerine Weibull (W2), lognormal (LN2) ve power dağılımı uygulanmış 

ve parametrelerin tahmini için L-momentleri metodu ve maksimum olabilirlik 

metodu uygunlanmıştır. PPCC testi ile seçilen anlamlılık düzeyinde 

dağılımların uygunluğu kontrol edilmiştir. En uygun olasılık dağılımının 

belirlenmesi amacı ile Akaike informasyon kriteri (AIC) kullanılmıştır. 

Parametreleri tahmin edilen Weibull (W2), lognormal (LN2) ve power 

dağılımları için kuantil tahminleri yapılmıştır. Kuantil tahminlerine 

ortalamada trend varlığı nedeni ile her yıl için o yılın ortalaması eklenmiştir.  

b. Standart sapmada da trend olması halinde, ortalamadaki trendi çıkarılmış 

seriyi standart sapmadaki trende bölerek, kalıntılara dağılım uygulanması. 

Ortalama ve varyanstaki trendi çıkarılmış stasyoner 7 günlük düşük akım 

değerlerine Weibull (W2), lognormal (LN2) ve power dağılımı uygulanmış 

ve parametrelerin tahmini için L-momentleri metodu ve maksimum olabilirlik 

metodu uygunlanmıştır. PPCC testi ile seçilen anlamlılık düzeyinde 

dağılımların uygunluğu kontrol edilmiştir. En uygun olasılık dağılımının 

belirlenmesi amacı ile Akaike informasyon kriteri (AIC) kullanılmıştır. 

Parametreleri tahmin edilen Weibull (W2), lognormal (LN2) ve power 

dağılımları için kuantil tahminleri yapılmıştır. Kuantil tahminlerinde her yıl 

için o yıla ait standart sapma ile çarpılıp, o yılın ortalaması eklenmiştir.   
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3. Parametrelerin Zamanla Değişimi: Çalışmamızın bu aşamasında trendi 

çıkarılmamış nonstasyoner düşük akım serileri ile çalışılmıştır. Ortalama ve 

standart sapmada trend bileşeninin formu doğrusal olarak kabul edilmiş ve 

dağılım parametrelerinin zamanla değişimi incelenmiştir. Bu amaçla 

nonstasyoner durumda Weibull (W2), lognormal (LN2) ve power dağılımı 

parametreleri ile µ, σ arasındaki denklemleri kullanılarak her bir yıl için 

dağılım parametrelerinin zamana bağlı ifadeleri elde edilmeye çalışılmıştır. 

Bu parametre tahminleri kullanılarak her yıl için çeşitli olasılıklara karşı 

gelen düşük akım kuantilleri tahmin edilmiştir.  

4. Son olarak çalıştığımız istasyonlarda düşük akım serilerinde dönüş periyodu 

kavramı ve belli bir dönem boyunca riskin belirlenmesi tartışılmıştır. 

3.2 Nonstasyoner Düşük Akım Serilerinde Trend Varlı ğı Etkisi 

Hidrolojik zaman serilerinde trend araştırılması genellikle ortalama değerdeki trendin 

tesbitine odaklanır. Varyansdaki bir trend veya oto-korelasyon fonksiyonundaki bir 

trend nadiren analiz edilir. Hidrolojik zaman serilerindeki trend (azalan veya artan), 

iklimsel faktörler veya toprak kullanımındaki değişiklikler veya akımların rezervuarlı 

kontrolünden etkilenebilir.  

Dünyada iklimsel ve hidrolojik kayıtlarda, seri istatistiklerinde trendler ve/veya 

sıçramalar biçiminde nonstasyonerliklerin bulunduğuna yönelik literatürde her geçen 

gün daha fazla kanıt yayınlanmaktadır. Mevcut verilerde nonstasyonerliğin varlığı, 

hidrolojik zaman serilerinin olasılık hesaplamalarına ilişkin prosedürlerde önemli 

değişikliklerin yapılmasını gerektirir. Stokastik modelleme (ör. North, 1980; 

Kottegoda v.d, 2007), Bayesçi yaklaşımlar (Perreault v.d, 2000 a; Renard v.d, 2006), 

olabilirlik temelli yaklaşımlar (Strupczewski v.d, 2001) ve toplu frekans analizi 

(Cunderlik ve Burn, 2003) dahil olmak üzere, nonstasyonerliklerin modellenmesine 

yönelik çeşitli yöntemler geliştirilmi ş ve uygulanmıştır.  

Bir su yapısı projesinde doğru tasarım ve planlamanın ilk adımı, belirli bir hidrolojik 

değişkenin farklı değerlerine karşı gelen aşılma olasılıklarının bilinmesidir. Belirli 

bir rasgele stasyoner değişken x, bunu olasılık yoğunluğu fonksiyonu fx(x) ve 

kümülatif olasılık fonksiyonu Fx(x) için aşılma olasılığı rx(x) aşağıdaki gibidir; 

=�+� � 1  2(�+� � 1  - 3(�+�(
0/ 1+ (3.1) 
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Normalde r(x) fonksiyonu, olasılık fonksiyonunun formu ile ilgili bir takım 

varsayımlarda bulunarak ya da parametrik olmayan hesaplama yöntemleri 

kullanılarak (ör. Lall v.d, 1993) belirlenir. Ancak, hangi yöntem kullanılırsa 

kullanılsın, aşılma olasılığının hesaplanması hidrolojik süreçlerin stasyoner olduğu 

varsayımı altında gerçekleştirilir. 

Öte yandan, söz konusu süreçlerin stasyoner olup olmadığı, günümüzde yoğun 

bilimsel araştırmalara konu olmaktadır. Son zamanlarda gerçekleştirilen çeşitli 

çalışmalar, sıcaklık ve diğer hidrolojik değişkenlerde muhtemel bir artış trendini 

belirlemiştir (ör. Jones v.d 1986; Jones 1988; Kuo v.d 1990;Vinnikov v.d 1990; Ghil 

ve Vautard 1991; Nasrallah ve Balling 1994; Krzyscin 1995). Bu çalışmaların 

desteğiyle, yüzyıl veya binyıl ölçeğinde iklimin stasyoner olmadığını düşünmek 

yanlış olmaz. Ayrıca, bu doğal nonstasyonerlik kaynaklarının yanı sıra, insan 

aktivitelerinin çevreye olan etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır ( sera etkisi, 

artan şehirleşme, hidrolik yapıların inşası, arazi kullanımının deişmesi vb.). 

Çalışmalar, çok zayıf nonstasyonerliklerin bile aşılma olasılığının önemli ölçüde 

değişmesine yol açabileceğini göstermiştir. Bu durumun ihmal edilmesi hidrolik 

yapıların tasarım ve planlamasında eksik hesaplamalara yol açabilir.  Bu tür bir 

çalışma Abarbanel v.d (1992)’nin bir çalışmasında dile getirilmiştir ve aşılmama 

olasılığının ortalama değerlerdeki küçük değişmelere olan büyük hassasiyetini 

vurgulamışlardır. Lineer trend, çok basit olsa da, nonstasyonerliğin açıklanmasında 

ilk adım olarak görülebilir.  

Nonstasyoner durumda trend varlığının etkileri için Porporato ve Ridolfi (1998) 

tarafından yapılan çalışmada kullanılan bir örnek incelenebilir. Nonstasyoner rasgele 

değişken y, stasyoner rasgele değişken x, olasılık fonksiyonları fx(x) ve Fx(x), ve 

trendin zamanla lineer olarak değiştiği durumda, iki sürecin birbirinden bağımsız 

olduğu varsayılırsa; 

� � + �  R. ^ (3.2) 

Mevcut örneklemdeki trendin varlığı gerçekten belirlendikten sonra, zamanla değişen 

aşılma olasılığı ry(y,t)’yi belirlemek için seriden lineer trendin kaldırılması ve 

stasyoner değişkenlerle devam edilmesi gereklidir.  
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Aşılma olasılığı, y’ye ilişkin olasılık yoğunluk fonksiyonu ve kümülatif dağılım 

fonksiyonu’nun (fy (y, t) ve Fy (y, t)), trendin etkisi nedeniyle zamana göre değişken 

olacağı göz önünde bulundurularak elde edilir (Şekil 3.1). Bu durumda, 

3e��, ^� � 3(��  R. ^� (3.3) 

2e��, ^� � 2(��  R. ^� (3.4) 

Şekil 3.1, çan eğrisi şekilli bir olasılık yoğunluk fonksiyonuna sahip stasyoner 

değişken x’e yönelik olarak anlatılanları göstermektedir. Burada açıkça görüleceği 

üzere, sabit bir aşılma olasılığına bağlı değer, zaman içinde trende eşit bir eğimle (α) 

artmakta, aynı zamanda belirli bir y değeri için aşılma olasılığı, α’ya lineer olmayan 

biçimde bağımlı olarak giderek artmaktadır. Zayıf olan trendin fark edilmemesi ya da 

ihmal edilmesi durumunda neler olacağı analiz edilirse; Bir x değişkeninin [-T, 0] 

zaman aralığında geçmiş kayıtlarına sahip olduğu varsayılır ise A, fx(x)’in T zamanı 

boyunca sahip olduğu trend nedeniyle geçirdiği ötelemeyi gösterir, yani A = α . T’ 

dir. Seride trendin varlığı fark edilmezse ve bu yüzden y değişkeninin yanlışlıkla 

stasyoner olduğu düşünülürse, bu durumda olasılık yoğunluk fonksiyonu, serinin 

gelecekteki gelişiminden bağımsız olarak doğrudan hesaplanır ve zamandan 

bağımsız sabit bir aşılma olasılığı elde edilir. Öte yandan,  gerçekte bu olasılık 

gözlem döneminin T süresine bağlı olacaktır. Hesaplamayı farklı sürelere sahip 

gözlemler için yinelediğimizde elde edilecek olasılık yoğunluk fonksiyonu değerleri 

de farklı olacaktır. Bu durum aşılma olasılığı için de geçerlidir. 

 

          (a)            (b) 

Şekil 3.1: Trendin olasılık fonksiyonlarına etkisi. (a) Olasılık yoğunluk fonksiyonu 
(b) Kümülatif olasılık fonksiyonu. 
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3.3 De-trend Yöntemiyle Frekans Analizi  

Nonstasyoner bir zaman serisine ait frekans analizi, geleneksel stasyoner 

yaklaşımdan farklı bir yaklaşımı gerektirir. Dağılım parametreleri ile dağılım tipinin 

kendisi ve dolayısıyla da ekstrem olayın tasarlanan değerinin aşılma olasılığı 

zamanla değişir. Bir zaman serisi içerisinde trend, serinin bazı özelliklerinde, 

incelenen zaman aralığının tümü için, gözlemlenen değişim olarak ifade edilebilir. 

Trend daha genel bir ifade ile ortalamanın uzun dönemdeki değişimi olarak da 

açıklanabileceği gibi diğer istatistiksel özelliklerdeki değişim olarak da 

tanımlanabilir. Geleneksel olarak analiz edildiğinde bir zaman serisi; trend, 

mevsimsel veya periyodik bileşenler ve düzensiz rastgele dalgalanmalar alt 

bileşenlerine ayrılır ve herbir bölüm ayrı ayrı değerlendirilir. Serilerden trendin 

matematiksel veya istatistiksel olarak kaldırılması de-trend olarak adlandırılmaktadır.  

De-trend zaman serisini stasyonerlik varsayımı kullanan bir metod ile analize 

hazırlamada bir ön işlem olarak kullanılmaktadır. De-trend için birçok alternatif 

metod bulunmaktadır. Ortalamada yer alan basit lineer trend en-küçük-kareler çizgisi 

ile ortadan kaldırılabilir. Daha karmaşık trendler farklı prosedürler gerektirmektedir.  

Vinnikov ve Robock (2002), ekstrem değerlerdeki lineer trendlerin tahmini için 

aşağıdaki basit formülü kullanmıştır: 

*	���^�8� � SG � S:^ (3.5) 

burada y'(t), trendi giderilmiş (y'(t) = y(t) - a0 - a1t) zaman serisinin artık değerleri, βi 

(i=0,1) trend fonksiyonu, n ise istatistik momentlerin mertebesidir. (3.5) 

denklemindeki lineerlik kabulu, trendi giderilmiş serinin n. dereceden üssünün 

alınması gerçek trendi nonlineer forma dönüştürdüğünden dolayı yeterli değildir. 

Nonstasyoner seriler ile çalışılırken, ortalama 30 ila 50 yıllık hidrolojik serilerin 

yüksek mertebe momentlerinin tahmininde mevcut yüksek örnekleme 

değişkenliğinden dolayı, serinin ilk iki momentindeki nonstasyonerliğe odaklanmak 

gerekebilir. Bir zaman serisi, aşağıdaki durumda zayıf ya da ikinci derece 

nonstasyoner olarak kabul edilir; 

'�^� � 'G ¤$/ ¤$�< ��^� � �G ¤$/¤$�< ��^, ^  g� � �p (3.6) 

burada µ ortalama, σ varyans ve σ(t, t - k) birbirinden k zaman süresi kadar ayrı iki 

gözlem arasındaki kovaryanstır.  
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Ortalamadaki trendi giderilmiş seriyi aşağıdaki gibi tanımlayalım; 

¥�^� � ��^�  U�^� (3.7) 

Burada τ (t)  serinin ortalamasındaki trendi gösterir. Ölçek parametresinin trendi, 

aşağıdaki dönüştürülmüş seri kullanılarak hesaplanabilir. 

¥��^� �  |¥�^�  ¥4| (3.8) 

burada ε(t), serinin ortalamadaki trend bileşeni τ(t) çıkarıldıktan sonraki artık 

bileşenidir. Dönüştürülmüş ε’(t) serisinin trendi aşağıdaki biçimde ifade edilebilir; 

¥��^� � SG � S:^ � S>^> � c � S8^8 (3.9) 

burada βi, n parametreden oluşan bir kümedir. φ(t) serisinin değişkenliğindeki trend 

giderildiğinde, ikinci derece stasyoner zaman serisi (Q (t)) elde edilir; Q(t)’ye ait 

dağılımın parametreleri artık zamana bağlı değildir ve böylece Q(t)’ye ait zamandan 

bağımsız olasılık dağılım fonksiyonu belirlenebilir. Tipik bir hidrolojik zaman 

serisinin kayıt uzunluğunun 50 yılı nadiren aştığı düşünülürse, dağılımın 

parametrelerindeki trendleri lineer forma indirgemek pratik olacaktır. 

U�^� � RG � R:^   ¤$  ¦�^� � SG � S:^  (3.10) 

Bu kabuller yapıldıktan sonra stasyoner olduğu kabul edilen ε’(t) serisi için frekans 

analizi yapılır. (Şekil 3.2) 

 

Şekil 3.2 : Đkinci derece nonstasyoner zaman serisinin bileşenleri (A-orijinal zaman serisi B -
Ortalamadaki trendi giderilmiş olan zaman serisi, C-Ortalamada ve varyanstaki  trendi 

giderilmiş olan zaman serisi. 
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3.4 Varyansda (Standart Sapmada) Trend Varlığı  

Hidrolojik zaman serilerinde trend araştırılması genellikle ortalama değerdeki trendin 

tesbitine odaklanır. Varyansdaki bir trend veya oto-korelasyon fonksiyonundaki bir 

trend nadiren analiz edilir. Hidrolojik zaman serilerindeki bir trend (azalan veya 

artan), iklimsel faktörler veya toprak kullanımındaki değişiklikler ve rezervuar 

karakteristiklerinden kaynaklanabilir. Toprak kullanımdaki değişimler, nehir 

regülasyonu ve su depolama alanları rezervuarın depolama özelliklerini ve sonuç 

olarak nehir akımının oto-korelasyon fonksiyonunu (varyansı da) etkiler; ancak yıllık 

ortalama akım üzerinde daha küçük bir etkisi vardır.  

Çalışmamızda seçilen istasyonlarda varyansda trend varlığı araştırılmıştır.  

X değişkeninin beklenen değeri µ = E(X) olmak üzere, varyansın tanımından yola 

çıkılarak (ortalamadan farkların karelerinin beklenen değeri) çalışmamızda 

ortalamadaki trendi giderilmiş serinin kalıntıların mutlak değerlerinin kareleri 

kullanılmıştır.  

Stasyoner durumda varyans rastgele değişkenin kendi ortalamasından sapmasının 

karesinin beklenen değeridir. Varyans kavramı dağılıma ait herbir değerin dağılımın 

ortalamasından ne kadar uzak olduğuyla ilgilidir. Varyans söz konusu sapmaların 

ortalama değerini ölçmektedir. 

¤<=�,� � *��,  '�>� (3.11) 

Nonstasyoner durumda µ ortalamasındaki trend belirlenip (µi=µ0+µ1.ti gibi) X’den 

çıkarıldıktan sonra kalıntıların (Xi-µi) karelerinde bir trend olup olmadığı araştırılır, 

bu varyansdaki trende karşılık gelir.   

Çalışmamızda kullanılan düşük akım serisinde ortalamadaki trend çıkarıldıktan sonra 

kalıntıların mutlak değerlerinin karelerinin zamanla değişimi grafik haline getirilmiş 

ve varyans trend fonksiyonu belirlenmiştir. Trendin varlığı Mann-Kendall testi ile 

kontrol edilmiştir. 

Varyansda trend varlığı durumunda dağılımın parametrelerinin zamanla değişimi ve 

düşük akım kuantillerinin tahmini yapılmıştır. 

Standart sapmada trend varlığı için seride kalıntıların mutlak değerlerinin zamanla 

değişimi grafik haline getirilmiş ve trend varlığı Mann- Kendall testi ile kontrol 
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edilmiştir. (3.12) denklemi ile ortalamadaki trendi de-trend ile çıkarılan seri standart 

sapmadaki trende bölünmüştür.  

§7 � +  '�  (3.12) 

Bu şekilde belirlenen Ki serisi ikinci derece stasyonerdir. Ki’nin olasılık dağılım 

fonksiyonunu belirledikten sonra hesaplanan kuantil değerlerini o yılın standart 

sapması ile çarpıp o yılın ortalamasını ekleyerek nonstasyoner serinin kuantilleri elde 

edilir.  

3.5 Nonstasyoner Düşük Akım Serilerinde Parametrelerin Zamanla Değişimi 

Nonstasyoner serlerin frekans analizinde diğer bir yaklaşım olasılık yoğunluk 

fonksiyonunun parametrelerinin zamanla değişiminin gözönüne alınmasına dayanır. 

Seçilen bir dağılım fonksiyonunu gözlenmiş bir örneğe uydurmak için fonksiyonun 

parametrelerinin değerlerini eldeki verilere dayanarak tahmin etmek gerekir. 

Parametrelerin tahmini için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Parametre 

tahminlerinin tarafsız (yani beklenen değerin toplum değerine eşit olması) ve etkin 

olması (yani toplum değerinden farkların karelerinin toplamının en küçük olması) 

istenir (Bayazıt, 1996). 

Parametrelerin tahmini için en çok kullanılan yöntemler momentler, maksimum 

olabilirlik ve L-momentleri yöntemleridir. 

Momentler yönteminde dağılımın parametreleri rastgele değişkenin istatistik 

momentleri cinsinden yazılır. Đstatistik momentler hesaplandıktan sonra 

parametrelere geçilir. Normal dağılım dışında diğer dağılımlar için bu yöntemle elde 

edilen parametre tahminleri etkin tahminler değildir. Ancak uygulanmasının 

kolaylığı nedeniyle bu yöntem sık kullanılmaktadır. 

Maksimum olabilirlik yöntemiyle parametrelerin değerleri, seçilen dağılım 

fonksiyonuna göre, gözlenen olayların görülme olasılıklarını en büyük yapacak 

şekilde belirlenir.  

L-momentleri yöntemiyle gerçekleştirilen parametre tahminleri özellikle kısa kayıtlar 

için tarafsız olup, aykırı değerlere karşı hassas değildirler. Ayrıca verilerin lineer 

fonksiyonu olmaları nedeniyle istatistik momentlere göre örnekleme değişimlerinden 

daha az etkilenmektedirler. 
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Gelecekte herhangi bir noktada zamana bağlı dağılım parametrelerinin tahminine 

imkan verecek yeni yaklaşımlara ihtiyaç vardır. North (1980), taşkın büyüklüğü 

parametrelerinin zamana bağlı değişkenler olduğu zamana bağlı bir taşkın frekans 

modeli geliştirmiştir. Duckstein v.d (1987), taşkın dağılımının tahmininde Bayesçi 

yaklaşımı özetlemiştir. Strupczewski v.d. (2001a,b) ile Strupczewski ve Kaczmarek 

(2001), 56 taşkın dağılım modeli ve trend fonksiyonundan oluşan nonstasyoner bir 

taşkın frekans prosedürü geliştirmiştir. Yazarlar, daha sonra, model parametrelerini 

maksimum olabilirlik ve ağırlıklı en küçük kareler tekniklerini kullanarak tahmin 

etmişlerdir. Yapılan çalışmalar taşkın serilerine yönelik olup, literatürde düşük 

akımlar için herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır. 

Çalışmamızda nonstasyoner düşük akım serilerinin frekans analizi yapılırken 

dağılımın ilk iki momentine trend bileşeni eklenerek nonstasyoner bir yaklaşım 

geliştirilmi ştir.  

Ortalamada veya standart sapma halinde trend varlığı halinde trend bileşeninin 

formunun lineer olduğu kabul edilmiştir. Trend bileşeninin formunun belirlenmesi ile 

orijinal dağılımın parametreleri doğrusal trend değerleri cinsinden ifade edilmiştir. 

Maksimum olabilirlik parametre tahmini metodunun kullanımı trend tahminlerini 

olasılık dağılım fonksiyonu ile bağlantılı hale getirmiştir. 

Çalışmamızın bu bölümünde Weibull (W2), lognormal (LN2) ve Power 

dağılımlarının olasılık yoğunluk fonksiyonlarının zamana bağımlı parametrelerinin 

tahmininde yeni bir tahmin yöntemini geliştirmek, zamana bağımlı parametreli en 

uygun dağılımı belirlemek ve nihai olarak nonstasyoner durumda hidrolojik dizayn 

açısından optimum modeli uygulamak amaçlanmıştır. 

Çalışmamızda nonstasyoner olasılık yoğunluk fonksiyonlarının parametrelerini 

tahmin etmek üzere orijinal parametreler zamana bağımlı momentler bağlamında 

ifade edilecektir. Bağımlılığın tek sebebinin zaman dizisi modeli içersindeki trend 

olduğu varsayılmaktadır.  

Parametrelerin zamanla değişimi konusunda Strupczewski v.d (2001)’nin yaptıkları 

çalışma bir örnek üzerinde anlaşılabilir. Eklenik dağılım fonksiyonunun F(y), 

ortalamanın µy ve varyansın σy
2  ile verildiği Gumbel dağılımı ele alınır ise; 

2��� � $+l w$+l x �  RS {| (3.13) 
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'e � R � ¨. S (3.14) 

�e> � �>S>/6 (3.15) 

ortalama ve standart sapmanın formunda doğrusal trend olduğu kabul edilirse: 

'�^� � 'G � ':^ (3.16) 

��^� � �G � �:^ (3.17) 

 

Gumbel dağılımı parametreleri β ve α aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: 

S�^� � 	6��G � �:^�>/�>�G,f (3.18) 

R�^� � �'G � ':^�  ¨	6��G � �:^�>/�>�G,f (3.19) 

burada t kronolojik zamanı; µ0,  t=0 anındaki ortalamayı; t1, birim zamanda 

ortalamanın değişimini; σ0, t=0 anındaki standart sapmayı ve σ1 birim zamanda 

standart sapmadaki değişimi göstermektedir. Bu şekilde orijinal parametreler trend 

modeli parametreleri ile değiştirilmi ş olur.  

Bu yaklaşım bir dağılım ailesinin ortaya çıkmasını, yani her t anında farklı bir 

dağılım oluşmasını sağlamaktadır. Bu durumda t anındaki dağılım, t-1 ya da t+1 

anlarındaki dağılımlarla aynı değildir. Dolayısıyla zamana bağımlı dağılımın p’inci 

kuantili, yp(t), aşağıdaki formülle verilir: 

�L�^� � R�^� � S�^�P]5	]5�1  l��Q (3.20) 

Çalışmamızda düşük akımlar için uygun dağımlar olarak bilinen power Dağılımı, 

lognormal (LN2) ve Weibull (W2) dağılımları kullanılmıştır. Fonksiyonun parametre 

sayısı ne kadar fazla olursa gözlemlere uydurulması o kadar kolaylaşır, buna karşılık 

parametre tahminlerindeki hatalar büyür. Pratikte en çok iki ve üç parametreli 

dağılımlar kullanılır. Üç parametreli dağılımlarda parmetrelerin örnekleme 

dağılımlarının varyansı büyük olduğundan çalışmada iki parametreli dağılımlar 

kullanılmıştır. 

Vogel ve Kroll (1989) yaptıkları çalışmada lognormal dağılımın (LN2) Amerika 

Birleşik Devletleri’nde düşük akımlar için en uygun dağılım olduğu sonucuna 
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varmışlardır. Gustard v.d. (1989), Weibull (W2) dağılımını düşük akımların frekans 

analizi için önermektedirler. 

Önöz ve Bulu (1996), Sertbaş (1996), Bulu v.d. (1997) tarafından gerçekleştirilen 

çalışmalarda Weibull (W2) dağılımının Türkiye’de seçilen bazı akarsuların düşük 

akımlarına uyduğu görülmüştür. Önöz ve Bayazıt (2001) düşük akımlar için power 

dağılımını önermişlerdir.  

Düşük akımlar için en çok kullanılan dağılımlar olarak çalışmamızda iki parametreli 

power dağılımı, lognormal (LN2) ve Weibull (W2) dağılımları kullanılmıştır. 

3.5.1 Power dağılımı parametrelerinin zamanla değişimi  

Buradaki amaç power dağılımı olasılık yoğunluk fonksiyonunun zamana bağlı 

parametrelerinin zamanla değişimini incelemektir.  

Power Dağılımı olasılık yoğunluk fonksiyonu; 

3�+� � q. s ++Gtr0: . 1+G (3.21) 

Ortalamada ve varyansta lineer trend olduğu kabul edildiğinden; 

+G � 3:�μ, �� � 3:�'G � ':^7 , �G � �:^7� (3.22) 

q � 3>�μ, �� � 3>�'G � ':^7 , �G � �:^7� (3.23) 

Böylece; 

+G � 3�^� ¤$ q � 3�^�  (3.24) 

ifadeleri elde edilir.  

' � q +G�q � 1� (3.25) 

�> � q+G>�q � 1�>�q � 2� (3.26) 

' � 'G � ':^7   ¤$   � � �G � �:^7  (3.27) 

olmak üzere; 
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h'�i> � q �q � 2� (3.28) 

q> � 2q  h'�i> � 0 (3.29) 

q � ��'> � �>��  1 (3.30) 

q � ªh G � ':^7�> � ��G � �:^7 i>
�G � �:^  1 

(3.31) 

+G � ' q � 1q � ' ��'> � �>����'> � �>��  1  (3.32) 

+G � '> � � h��'> � �>� � �i'  (3.33) 

+G � �'G � ':^ 7�> � ��G � �:^7� mªI'G � ':^7�> � ��G � �:^7>J � ��G � �:^7�n�'G � ':^7 �  
(3.34) 

ifadeleri elde edilir.  

Çalışmamızın ilk aşamasında power dağılımı parametreleri c’nin ve x0’ın zamanla 

doğrusal değişimi göz önüne alınmış ve denklemleri elde edilmeye çalışılmıştır. 

c’nin ve x0’ın zamanla değişimi için maksimum olabilirlik metodu ile yapılan 

hesaplamalar ve elde edilen denklemler aşağıda verilmiştir. Ancak çalışmamızın 

amacı ortalama ve standart sapmada (varyansta) doğrusal trend varlığı durumunda 

parametrelerin zamanla değişimini elde etmektir. Dolayısı ile uygulamada (3.31). ve 

(3.34) nolu denklemler ile hesaplamalar yapılmıştır.  

Maksimum olabilirlik fonksiyonu;  

]5K_ � 6 ]53�+7, q�8
79:  (3.35) 
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c’nin zamanla doğrusal değiştiğini kabul ederek; 

c�c0�c1ti (3.36) 

d<+]5K_ � d<+ 6 ]53�+7, qG, q:�8
79:  (3.37) 

b]5K_bqG � 0        b]5K_bq: � 0 (3.38) 

]5K_ � 6 ]5 ®�qG � q:^7�. s ++Gtr�Trj¯° . 1+G±8
79:  (3.39) 

]5K_ � 6 ]5 ²�qG � q:^7� � 6 ]58
79: s+7+Gtr�Trj¯° � 6 ]5 s 1+Gt8

79: ³8
79:  (3.40) 

b]5K_bqG � 6 1qG � q:^7
8

79: � 6 ]5 s+7+Gt8
79:  (3.41) 

b]5K_bq: � 6 ^7qG � q:^7
8

79: � 6 ^7 . ]5 s+7+Gt8
79:  (3.42) 

Elde edilen (3.41) ve (3.42) denklemlerinden c0 ve c1 parametrelerinin çözümü 

gerekmektedir. Burada (3.42) denklemi (3.41) denkleminin ti ile çarpılmış halidir. 

Başlangıç değeri olarak  co = 0  kabul edilir ise; 

b]5K_bq: � 6 ^7q:^7
8

79: � 6 ^7. ]5 s+7+Gt8
79: � 0 (3.43) 

5q: �  6 ^7. ]5 s+7+Gt8
79:  (3.44) 

q: �  5∑ ^7. ]5 h+7+Gi879:  (3.45) 

Power dağılımı olasılık yoğunluk fonksiyonunun zamana bağlı parametreleri 

incelendiğinde standart sapmada (varyansta) trend varlığı durumunda x0 

parametresinin zamana bağlı değişimi incelenmiştir. x0’ın zamanla doğrusal 

değiştiğini kabul ederek; 
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+0�+00�+01ti (3.46) 

d<+]5K_ � d<+ 6 ]53�+7 , +GG, +G:�8
79:  (3.47) 

b]5K_b+00 � 0        b]5K_b+01 � 0 (3.48) 

]5K_ � 6 ln ®q. s +7+GG � +G:. ^7tr0: . 1+GG � +G:. ^7±8
79:  (3.49) 

]5K_ � 6 ]5 ®q. +7r0:+GG � +G:. ^7±8
79:  (3.50) 

b]5K_b+GG �  6 q+GG � +G:. ^7 � 08
79:  (3.51) 

b]5K_b+G: �  6 q. ^7+GG � +G:. ^7 � 08
79:  (3.52) 

 

x0 ve x01 parametreleri (3.51) ve (3.52) denklemlerinden elde edilebilir. Ancak 

gerçekte c ve x0’ın değil, µ ve σ nın doğrusal değiştiği kabul edildiğinden (3.31) ve 

(3.34) denklemleri kullanılmalıdır. 

3.5.2 Lognormal dağılım parametrelerinin zamanla değişimi 

Buradaki amaç iki parametreli lognormal dağılım (LN2) olasılık yoğunluk 

fonksiyonunun zamana bağlı parametrelerinin zamanla değişimini incelemektir. 

Lognormal dağılım olasılık yoğunluk fonksiyonu; 

3?�+7� � 1+7�e√2� $+l � 12 ®]5+7  'e�e ±>& (3.53) 

Ortalamada (ve varyansta) lineer trend olduğu kabul edildiğinden; 

'e � 3:�μ(, �(� � 3:�'(G � '(:^ , �(G � �(:^� (3.54) 
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�e � 3>�μ(, �(� � 3>�'+G � '(:^ , �(G � �(:^� (3.55) 

'e � ]5 ´'( ®�(>'(> � 1±: >zz µ � ]5 ´�'(G�'(:^7� ®��(G � �(:^7�>�'(G�'(:^7�> � 1±: >zz µ (3.56) 

�e � ]5 ´®�(>'(> � 1±: >z µ � ]5 ´®��(G � �(:^7�>�'(G�'(:^7�> � 1±: >z µ (3.57) 

ifadeleri elde edilir. 

Çalışmamızın ilk aşamasında lognormal dağılım parametreleri µy’nin ve σy’nin 

zamanla doğrusal değişimi göz önüne alınmış ve denklemleri elde edilmeye 

çalışılmıştır. µy’nin ve σy’nin zamanla değişimi için maksimum olabilirlik metodu ile 

yapılan hesaplamalar ve elde edilen denklemler aşağıda verilmiştir. Ancak 

çalışmamızın amacı x değişkeninin ortalama ve standart sapmasında (varyansta) 

lineer trend varlığı durumunda parametrelerin zamanla değişimini elde etmektir. 

Dolayısı ile uygulamada (3.56) ve (3.57) nolu denklemler ile hesaplamalar 

yapılmıştır.  

Maksimum olabilirlik metoduna göre; 

d<+]5K_ � d<+ 6 ]53�+7
8

79: , 'eG, 'e:� (3.58) 

'y�'�0�'�1ti (3.59) 

b]5K_b'eG � 0        b]5K_b'�1 � 0 (3.60) 

]5K_ � 6 ]5 ® 1+7�e√2�±8
79: � 6  128

79: ®]5+7  'eG � 'e:^7�e ±2
 (3.61) 

µy0 =0 kabul edilirse, 

μ·  �  μ·:. t¸ (3.62) 

]5K_ � 6 ]5 ® 1+7�e√2�±8
79: � 6  128

79: ®]5+7  'e:^7�e ±2
 (3.63) 
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b]5K_b'�1 �  12��2 6 2. h'�1. ^"2  ]5+". ^"i5
"�1 � 0 

(3.64) 

b]5K_b'�1 �  6 h'�1. ^"2  ]5+". ^İi5
"�1 � 0 (3.65) 

'�1. 6 ^"25
"�1 � 6�]5+". ^"�5

"�1  (3.66) 

'�1. 6 ^"25
"�1 � 6�]5+". ^"�5

"�1  (3.67) 

'�1 � 6 �]5+"�^"
5

"�1  (3.68) 

denklemi elde edilir.  

µy0 değeri ise aşağıdaki denklemlerden elde edilebilir.  

ln K_ � 6 ]5 ® 1+7�e√2�± � 6 � 12 ®]5+7  'eG0'e:^7�e ±>&8
79:

8
79:  (3.69) 

 

              A                                 B  

b¢b'e¹ � 0    ¤$   bºb'e¹ � 0  (3.70) 

bºb'eG �  6 m 12 . 2 ®]5+7  'eG  'e:^7�e ± ® 1�e±n � 08
79:  (3.71) 

bAb'eG �  6 m®]5+7  'eG  'e:^7�e> ±n � 08
79:  (3.72) 

�e � 0 "ç"5 ;   
6I]5+7  'eG  'e:^7J8
79: � 0 (3.73) 
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5. 'eG � 6I]5+7  'e:^7J8
79:  (3.74) 

'eG � 15 6I]5+7  'e:^7J8
79:  (3.75) 

denklemi elde edilir.  

2 parametreli lognormal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun zamana bağlı 

parametreleri incelendiğinde varyansda trend varlığı durumunda σy parametresinin 

zamana bağlı değişimi incelenmiştir.  

�·��eG��e:ti (3.76) 

b]5K_b�eG � 0        b]5K_b�e: � 0 (3.77) 

]5K_ � 6 ]5 ® 1+7 ��eG � �e:. ^7�√2�±8
79: � 6  128

79: ® ]5+7  'e^7��eG � �e:. ^7�±2
 (3.78) 

00 =yσ  kabul edilir ise; 

]5K_ � 6 ]58
79: ® 1+7√2��e:^7± � 6  128

79: ®]5+7  'e�e:^7 ±>
 (3.79) 

 

                   A               B 

b¢b��1 � 6 ]55
"�1 s 1+"^"t � 6 ]5 ® 1√2���1±5

"�1  (3.80) 

 

                                     C                          D 

b¢b�e: � bAb�e: � b�b�e: (3.81) 

bAb�e: � 0 (3.82) 
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b�b�e: � 6 ln ® 1√2��e:±8
79: � 5. ]5 ® 1√2��e:± � 5. m]5 s 1√2�t � ]5 ® 1�e:±n (3.83) 

b�b�e: � 5. ®0  1�e:± �  5�e: (3.84) 

bºb�e: � 6  128
79: ®]5+7  'e�e:^7 ±>

 (3.85) 

bºb�e: � 6  128
79: ®]5+7  'e�e:^ ±> �  12�e:> 6 ®]5+7  'e^7 ±>8

79:  (3.86) 

bºb�e: � 6  12�e:>
8

79: ®]5+7  'e^7 ±> � 1�e:D 6 ®]5+7  'e^7 ±>8
79:  (3.87) 

 

b¢b�e: � bºb�e: � 0 (3.88) 

b¢b�e: � bºb�e: �  5�e: � 1�e:D 6 ®]5+7  'e^7 ±>8
79: � 0 (3.89) 

�e: � 0  için; 

�e:> � ∑ s]5+7  'e^7 t>879: 5  
(3.90) 

�e: � ½¾∑ s]5+7  'e^7 t>879: 5  
(3.91) 

denklemi elde edilir.  

µy0, µy1, σy0, σy1 parametreleri (3.65), (3.75), (3.91) denklemlerinden bulunur. Ancak 

gerçekte µx ve σx’in zaman ile doğrusal değiştiği kabul edildiğinden (3.56) ve (3.57) 

denklemleri kullanılacaktır. 
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3.5.3 Weibull dağılımı parametrelerinin zamanla değişimi 

Buradaki amaç iki parametreli weibull dağılımının (W2) olasılık yoğunluk 

fonksiyonunun zamana bağlı parametrelerinin zamanla değişimini incelemektir.  

Weibull dağılım olasılık yoğunluk fonksiyonu; 

3(�+7� � RS� . +7�0:. $+l s 1S� +7�t (3.92) 

Maksimum olabilirlik metoduna göre; 

]5K_ � d<+ 6 ]53�+7
8

79: , SG, S:� (3.93) 

Ortalamada doğrusal trend varlığı durumunda dağılımın β parametresi µ ile orantılı 

olduğundan β’da doğrusal bir trend olduğu kabul edilebilir.  

' � SΓ s1 � 1Rt (3.94) 

S � SG � S:^7 (3.95) 

β0 ve β1 parametrelerini zamana bağlı olarak belirleyebilmek için; 

b]5K_bSG � 0   ¤$  b]5K_bS: � 0  (3.96) 

Denklemleri çözülmelidir. 

]5K_ �  6 ]5 s RS� +7�0:$+l x 1S� +7�{t8
79:  (3.97) 

]5K_ �  6 ]5 R�SG � S:^7��
8

79: � 6 ]58
79: +7�0: � 6  1�SG � S:^7��

8
79: +7� (3.98) 

b]5K_bS: � 0   (3.99) 
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b]5K_bS: �  bbS: À6 ]58
79:

R�SG � S:^7��Á � bbS: À6 ]58
79: +7�0:Á

� bbS: À6  1�SG � S:^7��
8

79: +7�Á 
(3.100) 

 
ÂÂÃj s∑ ]55"�1 RIS0�S1^"JRt �  ∑  R^"IS0�S1^"J5"�1  (3.101) 

bbS: À6 ]55
"�1 +"R1Á  �  0 (3.102) 

bbS: À6  1IS0 � S1^"JR
5

"�1 +"RÁ  �  6 R^"+"IS0 � S1^"JR�1
5

"�1  (3.103) 

b]5K_bS: �   6 À R^"+"IS0 � S1^"JR�1   R^"IS0 � S1^"JÁ5
"� � 0 (3.104) 

 
β0 = 0 kabulü ile; 

α ≠ 0 ve ti≠ 0 için; 
 

6 ® +7�S:�T:  1S:±8
79: �  0 (3.105) 

6 +7�S:�T:
8

79:  1S: � 0 (3.106) 

1S:�T: 6 s+7^7 t�8
79: �  6 1S:

8
79:  (3.107) 

6 s+7^7 t�8
79: �  S:�T: 5S: (3.108) 

β1≠0 için ; 

S:� � ∑ h+7^7 i�879:5  
(3.109) 
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S: � Ä∑ h+7^7 i�879:5 Å
:�
 (3.110) 

denklemi elde edilir. 

β0 çözümü;
 

]5K_ � 6 ]5 s RS� +7�0:$+l x 1S� +7�{t8
79:  (3.111) 

]5K_ � 6 ]5 RIS0 � S1^"JR
8

79: � 6 ]55
"�1 +"R1 � 6  1IS0 � S1^"JR

5
"�1 +"R (3.112) 

 

                        
             A                        B                        C

 b¢bSG � 6  R�SG � S:^7�8
79:  (3.113) 

bºbSG � 0 (3.114) 

bAbSG � 6  R. +7��SG � S:^7��
8

79:  (3.115) 

b]5K_bSG � 6  R�SG � S:^7� �8
İ9: 6  R. +7��SG � S:^7��

8
79: � 0 (3.116) 

6 R. +7��SG � S:^7�� � 6 R�SG � S:^7�8
79:

8
79:  (3.117) 

(3.103)   ve  (3.116) Nolu denklemlerden;   

6 ^7+7��SG � S:^7�� � 6 ^7
8

79:
8

79:  (3.118) 

6 +7��SG � S:^7�� � 6 1 � 58
79:

8
79:  (3.119) 
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Β0 ve β1 deneme ile bulunabilir.  

β1= 0  için; 

6 +7��SG�� � 58
79:  (3.120) 

1SG� 6 +7�8
79: � 5 (3.121) 

SG� � ∑ +7�879:5  (3.122) 

SG � ®∑ +7�879:5 ±: �z
 (3.123) 

 
Sonuç olarak β0 ve β1 için (3.118) ve (3.119) denklemleri elde edilmiştir.  

3.6 Nonstasyoner Durumda Düşük Akım Kuantilleri 

Hidrolojik frekans analizi, taşkın ve düşük akımlar gibi ekstrem hidrolojik olaylara 

ili şkin kuantillerin tahminini gerektirir. Burada söz konusu kuantiller tipik olarak 

p=0.01 ve p=0.002’ye karşı gelen 100 yıl ila 500 yıllık dönüş aralığına sahip olayları 

kapsar. Pratikte bu tahminler az sayıda gözlemden elde edilmek durumundadır 

(yaklaşık 50 ila 100 yıl). Frekans analizine ilişkin geleneksel yöntemler verilerin 

bağımsız ve eşit dağılıma sahip olduğunu ve olasılık yoğunluğu fonksiyonu’nun 

bilinen bir tek popülasyondan elde edildiğini - yani dağılımın ‘stasyoner’ olduğunu – 

varsayar.  

Düşük akımların frekansı analizine yönelik geniş literatürde hidrolojik süreçlerin 

‘stasyoner’ olduğu varsayılmakta, dolayısıyla veriler ‘bir tek’ modele oturtulmakta 

ve bunun sonucunda stasyoner kuantil tahminleri elde edilmektedir. Taşkın ve düşük 

akım süreçlerinin hidrolojik frekansının ‘nonstasyoner’ olduğuna dair giderek artan 

sayıda kanıt mevcuttur (Lins ve Slack, 1999; Baldwind ve Lall, 1999; Jain ve Lall, 

2000; Pizaro ve Lall, 2002; Franks ve Kuczera, 2002). Temel iklim durumunda 

meydana gelebilecek Deniz Yüzey Sıcaklıkları veya Atmosferik Dolaşım 

Đndislerinde tanımlanan değişiklikler, sel mevsimindeki atmosferik nem taşıma 

paternlerinde önemli değişikliklere yol açarak söz konusu yılda belirli bir 



81 
 

lokasyondaki olasılık dağılımını değiştirebilir. Bir yılı aşkın süreli El Nino Güney 

Osilasyonu (ENSO) ve on yılı aşkın süreli Pasifik On yıllık Osilasyonu (PDO) gibi 

iyi organize olmuş düşük frekanslı iklim modlarının dünya çapında yıllık ve daha 

uzun süreli ölçekte bölgesel iklim değişikliklerine neden olduğu artık çoğu 

çevrelerce kabul edilmektedir (Wenland ve Bryson, 1981; Hirschboeck, 1991). 

Taşkın olaylarındaki artış, büyük ölçekli iklim durumlarına bağlanmıştır. 

Dolayısıyla, su yapılarının sağlam biçimde tasarlanıp yönetilebilmesi için hidrolojik 

frekans tahmininde iklim değişikliklerinin dikkate alınması gerekliliği açıktır. 

Hidrolojik frekansta nonstasyonerliği etkin biçimde modelleyebilmek için, 

geleneksel frekans yöntemleri üzerinde iklim değişikli ğini hesaba katacak 

yeniliklerin yapılması gereklidir. Bir diğer deyişle, kuantiller, iklim değişikli ği 

altında nonstasyoner durumu dikkate alacak biçimde tahmin edilmelidir.  

Hidrolojik değişkenlere ilişkin kuantillerin hesaplanması, geleneksel olarak 

stasyonerlik varsayımı altında gözlenen bir örneklem üzerine bir olasılık dağılım 

fonksiyonu oturtularak gerçekleştirilir. Ancak, son dönemlerde mevcut ve 

gelecekteki muhtemel iklim değişikliklerine yönelik endişeler, stasyoner seri 

hipotezini zorlamaya başlamıştır. Nonstasyonerliğin modellenmesi amacıyla çeşitli 

modeller geliştirilmi ş ve uygulanmış olsa da, bu çalışmaların çok azı 

nonstasyonerliğin kuantil hesaplama hatalarını ne şekilde etkilediği sorununa 

değinmektedir. Hidrolojik ve meteorolojik değişkenlerin olasılık modellemeleri 

genellikle serilerin stasyoner olduğu varsayımı altında gerçekleştirilmektedir. 

Örneğin hidrolojik değişkenlere ilişkin kuantillerin, yani sabit aşılmama olasılıkları 

veya dönüş sürelerine ilişkin değerlerin hesaplanması söz konusu olduğunda, 

değişkenlerin bağımsız ve eşit dağılıma sahip olduğu varsayımında bulunulur. 

Günümüzde stasyoner serilere ilişkin bu hipotez, mevcut ve gelecekteki potansiyel 

iklim değişiklikleri ile ilgili endi şelerin de etkisiyle sorgulanmaktadır. Dünyada çoğu 

iklimsel ve hidrolojik kayıtlarda, seri istatistiklerinde trendler ve/veya atlamalar 

biçiminde nonstasyonerliklerin bulunduğuna yönelik literatürde her geçen gün daha 

fazla kanıt yayınlanmaktadır.  

Çalışmamızda zaman içinde değişen parametreleri tahmin edilen Weibull (W2), 

lognormal (LN2) ve power dağılımları için kuantil tahminleri yapılmıştır. 

Ortalamada trend varlığı kabulünde stasyoner serinin  kuantil tahminlerine her yıl 

için o yılın ortalaması eklenmiştir. Standart sapmada trend varlığı kabulünde 
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ortalama ve varyanstaki trendi çıkarılmış stasyoner 7 günlük düşük akım değerleri 

için parametreleri tahmin edilen Weibull (W2), lognormal (LN2) ve power 

dağılımları ile kuantil tahminleri yapılmıştır. Kuantil tahminlerine her yıl için 

standart sapma ile çarpılıp, ortalama eklenerek nonstasyoner serinin kuantilleri elde 

edilmiştir.   

Weibull dağılımı için yapılan kuantil tahminlerinde; 

+L � < X]5	�1  l�p�Z (3.124) 

Power dağılımı için yapılan kuantil tahminlerinde; 

+L � �l+Gr�  : rz     (3.125) 

Đfadeleri kullanılmıştır.  

Lognormal dağılım için kuantiller verilerin logoritmaları ile standart normal dağılım 

tablosu kullanarak yapılır.  



83 
 

4. NONSTASYONER DÜŞÜK AKIM SER ĐLERĐNDE RĐSK ANAL ĐZĐ 

Geleneksel frekans analizi yaklaşımları yani hidrolojik serinin bağımsız ve eşdeğer 

dağılıma sahip olduğuna (yani serinin stasyoner olduğuna) yönelik varsayımları, 

gözlenen iklim değişkenliği ve arazi kullanımında yapılan değişikliklerin etkileri 

ışığında sarsılmıştır. Bu durum uzun vadeli tesis tasarımı ve yönetimi üzerinde 

önemli etkiler yaratmıştır. Yapılan çalışmalar geçmişe dönük stasyoner riski baz 

aldığı halde, risk yıldan yıla önemli değişiklik göstermektedir – örneğin, El Nino 

yılları sırasında Kuzeybatı ABD’de yüksek akış olasılığı son derece düşük olmuş, 

bunun sonucunda da geçmişe dönük stasyoner riske göre daha düşük taşkın riski 

gözlenmiştir. Buradan açıkça görülmektedir ki, zamanla değişkenlik gösteren risk 

miktarının başarılı biçimde belirlenmesi kaynakların etkin ve optimum 

planlanabilmesi için son derece önemlidir. Benzer şekilde, hidrolojik frekans ve 

dolayısıyla da risklerin değişkenliğine göz atılması, su ve diğer kaynaklara yönelik 

sürdürülebilir planlar ve yönetim stratejileri geliştirmenin kilit noktasıdır. 

Nonstasyoner koşullar için risk değerlendirmesi konusunda yeni bir çerçevenin 

geliştirilmesi de önemlidir. Örneğin, hidrolik yapı tasarımları yalnızca yapının yaşam 

süresinin sonlarına doğru beklenen rejimi göz önüne almakla kalmamalı, ayrıca 

yapının tüm yaşamı boyunca geçerli riskleri de içermelidir.  Klasik “aşılma olasılığı” 

ve “dönüş periyodu” kavramları, nonstasyonerlik koşulları altında geçerliliğini 

yitirmektedir. Belirli bir olayın dönüş periyodunun değeri, nonstasyoner modelde 

zaman içerisinde değişir. Dolayısıyla, alternatif bir risk modelleme tekniği 

geliştirilmelidir.  

Bu çalışmada belli bir proje ömrü için nonstasyoner durumda riskin belirlenmesine 

çalışılmıştır. Stasyonerlik kabulünde, bağımsız ve eşdeğer olasılık yoğunluk 

fonksiyonu ve dönüş periyodu riskin saptamasının temelini oluşturmaktadır. Ancak 

nonstasyoner ortamda dönüş periyodu kavramından söz edilememekte olup, 

dağılımın her yıl değişen parametreleri ile risk hesaplaması yapılmıştır.   



84 
 

4.1 Dönüş Periyodu Kavramı 

Geleneksel frekans analiz yöntemleri ve tahminleri stasyonerliğin kabulüne dayanır. 

Yaygın olarak kullanılan “dönüş periyodu” kavramı su yapılarının ömrü ya da eldeki 

verilerin süresi üzerinden belirlenen akım değerlerinin olasılık dağılımı 

fonksiyonunun değişmezliği kabulünden ortaya çıkan klasik bir kavramdır.  

i yılındaki düşük akım Xi olduğu taktirde stasyoner şartlar altında F(x)’te her bir Xi 

değerinin bağımsız ve eşit dağıldığı kabul edilir. n yıllık periyotta minimum akım Y 

olsun; 

Æ � d"5Ç,:, ,>,…,,8È (4.1) 

c seçilen minimum akım eşik değeri olduğuna göre, Y’nin seçilen minimum c 

değerinden düşük kalması olasılığı tahmin edilmeye çalışılır. Gözlem süresindeki 

bazı yıllarda Xi değerlerinin c eşik değerinden düşük kalması muhtemeldir. 

Đnşaat mühendisliği uygulamalarında “geri dönüş periyodu (return period)”, 

genellikle, önceden tanımlanmış kritik bir olaydan daha ekstrem bir olayın ilk kez 

meydana gelişine kadar geçen denemelerin ortalama sayısı (genellikle yıl) olarak 

tanımlanır (Benjamin ve Cornell 1970). Olayların bağımsız ve herhangi bir 

denemede kritik bir olayın aşılma olasılığı p’nin de sabit olması durumunda geri 

dönüş periyodu T, T = 1/p formülü ile hesaplanır ve “deneme” birimi cinsinden 

ölçülür. Geri dönüş periyodunun bu tanımı,  herhangi bir yılda (deneme) bağımsız ve 

özdeşçe dağılıma sahip olduğunun varsayıldığı taşkınlarda seçilen bir aşılma olasılığı 

p için yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu durumda geri dönüş dönemi kavramı 

basittir ve L yıllık tasarım ömrü boyunca belirli bir T dönüş periyoduna karşı gelen 

taşkına dayanacak şekilde tasarlanmış bir hidrolik yapının riski R’nin 

belirlenmesinde kullanılabilir. Bu risk, projenin ömrü boyunca T dönüş periyoduna 

karşı gelen  taşkından daha büyük bir ya da daha fazla taşkının meydana gelme 

olasılığı olarak tanımlanır. Bu geri dönüş periyodu kavramı taşkın dışındaki 

durumlarda da kullanılmıştır.   

Burada farklı hidrolojik olay türlerine yönelik geri dönüş periyodu ve risklerin 

hesaplanmasına yönelik genel kavramlar verilecektir. Geri dönüş periyodu, 

genellikle, “bir D ≥ D0 olayı ya da bir diğer deyişle belirli bir D0 kritik olayı veya 

tasarım olayına eşit ya da daha büyük bir olayın ilk kez meydana gelişine kadar 
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geçen denemelerin ortalama sayısı”, olarak tanımlanır (Bras 1990). Örneğin, söz 

konusu kritik D0 olayı, taşkın ile ilgili hidrolik yapı tasarımı söz konusu olduğunda 

“tasarım debisi” (belirli bir geri dönüş periyodu T’ye karşı gelen taşkın ya da T- 

yıllık taşkın), veya su tedariki depolama sistemlerinin tasarımı söz konusu olduğunda 

kritik düşük akım (belirli bir geri dönüş dönemindeki kuraklık) olabilir. Yukarıdaki 

tanım D ≥ D0 olayının geçmişte meydana geldiğini, bunun üzerinden sonlu bir t 

süresinin geçtiğini ve ilgilenilen konunun D ≥ D0 olayının tekrar meydana gelişine 

kalan süre veya bekleme süresi  olduğudur . 

Geri dönüş periyodu ile ilgili bir alternatif tanım da “birbiri ardına meydana gelen 

herhangi iki D ≥ D0 olayı arasındaki deneme sayısının beklenen değeri” ya da 

yineleme aralığı olarak verilmiştir (Lloyd 1970; Kite 1988; Loaiciga ve Marino 

1991). Bu tanım, bir D ≥ D0 olayının henüz meydana geldiğini ve ilgilenilen 

konunun bir sonraki D ≥ D0 olayının ne zaman gerçekleşeceği olduğunu varsayar. 

Ayrıca bu tanım, D ≥ D0 olayının üzerinden geçen τ süresinin sıfıra eşit olması 

halinde bir önceki tanımla eşdeğer olarak düşünülebilir. Ancak daha detaylı 

incelendiğinde bu iki tanımın temelde farklı olduğu ve karmaşık hidrolojik olaylara 

uygulandığında farklı sonuçlar verdiği görülür. 

Nehirlerin düşük akım karakteristikleri, su kaynağı çalışmalarının tasarımı, su 

kaynakları geliştirme çalışmalarının çevreye olan etkileri, nehir suyu kalitesi ve 

doğal düzenlemeye sahip nehir sistemleri hakkında genel bilgilerin artırılması gibi su 

kaynağı sistem planlaması ve yönetimi faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır 

(Tasker 1987). Bir istasyondaki düşük akım, genellikle bir düşük akım indeksi ile 

karakterize edilir. Sıklıkla kullanılan bir düşük akım indeksi 7 günlük, 10 yıllık 

düşük akım olup, bir yıl içerisinde ardışık yedi güne ait en düşük ortalama akış 

frekans eğrisinden çıkarılan 10 yıllık geri dönüş peryoduna sahip akış olarak 

tanımlanır (Riggs v.d 1980). Düşük akımlara ait zaman serileri, daha önceki 

bölümlerde anlatılan etkenlerden dolayı genellikle zamana bağımlıdır. Dolayısıyla, 

bunlara ilişkin geri dönüş periyodlarının hesaplanmasında, düşük akımların  

stasyoner olduğunun varsayıldığı frekans analizi yöntemleri kullanılmamalıdır. 

Tasker (1983), düşük akımların analizinde bu sorunun farkına varmış ve T yıllık 

olaya ilişkin hesaplamalarda güvenilirliği artırmak için bir takım iyileştirmeler 

önermiştir. Yine de, T yıllık olayın, bağımsız olaylara ait frekans eğrisinden 

doğrudan elde edilebileceği varsayılmıştır. Vogel (1987), su kaynağı sistemlerinin 
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tasarımında geri dönüş periyodu kavramını getirmiş ve su kaynağının zamana 

bağımlılığını hesaba katmak üzere iki durumlu bir Markov zinciri kullanarak, geri 

dönüş periyodu ve güvenilirlik için Fernandez ve Salas’ın (1999) Markov-bağımlı 

denemelerde tek olay yaklaşımı ile elde ettiği sonuçlarla benzer sonuçlar elde 

etmiştir. 

Sonuç olarak, nonstasyoner durumda “dönüş periyodu” kavramı kullanılamaz; çünkü 

X değişkeninin bir eşik değerden daha düşük kalması olasılığı her yıl değişmektedir.  

4.2 Nonstasyoner Durumda Riskin Belirlenmesi 

Hidro-meteorolojik gözlemlerin bağımlılığı ve geçici nonstasyonerliği ile bunların 

uzaysal bağımlılığının karmaşıklığının daha iyi anlaşılması ve modellenmesi ayrıca 

çeşitli tasarım dağılım dilimleri ile ili şkili belirsizliğin daha iyi değerlendirilmesi 

amacıyla, nonstasyoner koşullar için risk değerlendirmesi konusunda yeni bir 

çerçevenin geliştirilmesi de önemlidir. Örneğin, hidrolik yapı tasarımları (yapının 

tasarlandığı zamandakinin aksine) yalnızca yapının proje ömrünün sonlarına doğru 

beklenen rejimi göz önüne almakla kalmamalı, ayrıca yapının tüm proje ömrü 

boyunca geçerli riskleri de içermelidir. Klasik “aşılma olasılığı” ve “dönüş periyodu” 

kavramları, nonstasyonerlik koşulları altında geçerliliğini yitirmektedir. 

Nonstasyoner modelde belirli bir olayın dönüş periyodunun değeri zaman içerisinde 

değişir. Dolayısıyla, alternatif bir risk modelleme çerçevesi geliştirilmelidir.     

Stasyoner süreçte n yıllık bir süre için R riski şöyle tanımlanır; 

ÉI5, ÊLJ � 1  ~1  Ë�Ì Í ÊL��8
 

(4.1) 

Burada R, Q≤qp olayının n yılda en az bir kez olma ihtimalini (0 < R < 1), ve 

P(Q≤qp) yıllık minimum akımın qp proje değerinden küçük kalması olasılığını 

gösterir. Denklem (4.1)’de Q≤qp ihtimalinin her yıl aynı olduğu kabul edilmiştir ki 

bu durum stasyoner bir durum içerisinde uygundur. Nonstasyoner durumda yıllık 

minimum akım değerlerinin olasılık yoğunluk fonksiyonları yıldan yıla değişkenlik 

gösterebilir. Yıllık minimum akım değerlerinin tasarım ömrü boyunca değişkenliğini 

de ifade edebilmesi amacıyla formül (1) aşağıdaki şekilde genelleştirilebilir: 
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ÉI5, ÊLJ � 1  `~1  Ë)�Ì Í ÊL��8
)9:  (4.2) 

Burada yine n projenin tasarım ömrünü,  m indisi ömrü oluşturan ardışık yılları, (m = 

1, 2, 3, . . , n), ifade eder. mP (Q ≤ qp) m yılında  yıllık minimum akımın qp 

değerinden küçük ya da ona eşit olması olasılığıdır. Bu durumda mP (Q ≤ qp) 

değerinin yıllara göre farklı olacağı açıktır. Stasyoner durumda Denklem (4.2)’deki 

mP  (Q ≤ qp) değeri yıllar içerisinde sabit kalacak ve bu durumda Denklem (4.2) ve 

Denklem (4.1) eşdeğer olacaktır. Yine aynı şekilde nonstasyoner durumda mP yıllar 

içinde rastlantısal olarak ya da sistematik olarak değişebilirler. 
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5. GELĐŞTĐRĐLEN YÖNTEMLER ĐN UYGULANMASI 

5.1 Giri ş 

Bu çalışmada iklim değişikli ği etkisi altında nonstasyoner düşük akım serilerinin 

istatistik analizinin yapılması ve ilgili yöntemlerin geliştirmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaçla çeşitli akarsular üzerinde bulunan ve istatistik anlamda mümkün 

olabildiğince uzun ve homojen ölçümleri olan istasyonların 7 günlük düşük  akım 

verileri kullanılmıştır. Elektrik Đşleri Etüt Đdaresi rasat yıllıklarından sağlanan günlük 

akım verileri kullanılan istasyonlar ve bazı özellikleri Çizelge 5.1’ de verilmektedir. 

Çizelge 5.1 : Çalışmada kullanılan istasyonlar ve özellikleri. 

Akarsu Đstasyon Adı 
Đstasyon 

No 

Kayıt Süresi 

(Yıl)  
Kayıt Dönemi 

B. Menderes Nehri Çıtak Köprüsü 713 35 1957-1991 

Sakarya Nehri Akta 1224 39 1963-1999 

Mustafa Kemal Paşa Döllük 302 40 1939-1978 

 

Çizelge 5.2: 713 Nolu istasyon 7 günlük düşük akım verileri 

YIL  1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

X i(m
3/s) 0,80 2,08 2,08 1,51 6,36 4,06 9,26 3,04 3,52 5,98 5,82 6,81 

             
YIL  1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

X i(m
3/s) 6,07 8,40 2,43 3,12 1,33 2,48 2,48 2,86 3,16 3,24 2,53 4,29 

             
YIL  1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991  

X i(m
3/s) 4,05 4,46 1,81 3,51 4,37 3,67 1,14 1,65 0,21 0,18 0,27  

 

 

 
 
 

 

 



90 
 

Çizelge 5.3 :1224 Nolu istasyon 7 günlük düşük akım verileri 

YIL  1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Xi (m3/s) 4,70 4,05 4,65 4,74 3,77 3,89 5,88 4,56 3,39 4,69 3,74 

            
YIL  1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1981 1982 1983 

Xi (m3/s) 3,40 2,65 2,93 3,53 3,41 3,29 3,29 3,95 3,42 3,19 3,98 
            

YIL  1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Xi (m3/s) 3,59 3,46 2,19 3,2 2,19 1,51 2,04 2,33 1,56 1,68 1,81 

            
YIL  1995 1996 1997 1998 1999       

Xi (m3/s) 1,89 1,89 2,02 3,5 2,5       
 

Çizelge 5.4 : 302 Nolu istasyon 7 günlük düşük akım verileri 

YIL  1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 

Xi (m3/s) 9,40 12,40 15,20 16,40 9,80 10,00 12,00 14,00 12,00 8,70 10,10 
            

YIL  1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 

Xi (m3/s) 7,40 9,05 10,10 12,97 8,60 8,15 13,40 12,10 11,50 10,50 11,30 
            

YIL  1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Xi (m3/s) 11,30 9,80 2,50 10,50 7,96 6,94 9,60 6,15 5,10 6,50 8,58 
            

YIL  1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978     
Xi (m3/s) 6,04 6,04 4,71 5,17 7,64 1,69 5,23     
 

5.2 Ortalamada Trend Analizi 

Seçilen istasyonda düşük akımlarının hidrolojik analizinde, ilk adım olarak 

gözlenmiş 7 günlük düşük akımlar elde edilmiştir. Đstasyonda 7 günlük düşük akım 

debilerinin zaman içinde seyrinin incelenmesinin amacı ile grafiği çizilmiş ve trend 

denklemi elde edilmiştir.  
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Trend analizi parametrik olmayan Mann-Kendall testi kullanılarak  

gerçekleştirilmi ştir. 

   

Şekil 5.1 : 713 Nolu istasyon düşük akım serisinin zamanla değişimi. 

 

Şekil 5.2: 1224 Nolu istasyon düşük akım serisinin zamanla değişimi. 
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Şekil 5.3 : 302 Nolu istasyon düşük akım serisinin zamanla değişimi 

5.2.1 Mann-Kendall testi  

Yapılan çalışmada seçilen istasyonda 7 günlük düşük akım serisi trend analizi için 

Bölüm 2.4.1’de anlatılan Mann-Kendall testi uygulanmıştır.   

5.2.1.1 713 Nolu istasyon 

713 No’lu istasyonda Yi zaman değerleri artan sırada dizilmiş, bunlara karşı gelen 

X1,X2,X3,…,XN değerleri sıralanmıştır.  

i<j için Xi<Xj olan (Xi,Xj) çiftlerinin sayısı P 

i<j için Xi>Xj olan (Xi,Xj) çiflerinin sayısı M ile gösterilir ise,  

S=P-M olmak üzere, (2.5),(2.6) ve (2.7) denklemleri kullanılarak aşağıdaki 

hesaplamalar yapılmıştır.  

2/)1( −
=

NN

Sλ       olarak hesaplanır.  

 
P=233    M= 508      S = - 275 
 

2/)1( −
=

NN

Sλ        391,0−=λ  
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18/)52)(1( +−= NNNsσ    54,79=sσ  
 
S <0   Z=(S+1)/σs      Z= -3,445 
 

05,0=α  anlamlılık düzeyinde 
 
Z0,025 = 1,96     -3,445  < -1,96 
 

Hesaplanan z değeri (-1,96;1,96) güven aralığının dışında olduğu için α=0,05 

anlamlılık düzeyinde Ho hipotezi red edilir. Dolayısı ile bu anlamlılık düzeyinde 

trend olduğu sonucuna varılır. 

5.2.1.2 1224 Nolu Đstasyon 

1224 No’lu istasyonda Yi zaman değerleri artan sırada dizilmiş, bunlara karşı gelen 

X1,X2,X3,…,XN değerleri sıralanmıştır.  

i<j için Xi<Xj olan (Xi,Xj) çiftlerinin sayısı P 

i<j için Xi>Xj olan (Xi,Xj) çiflerinin sayısı M ile gösterilir ise,  

S=P-M olmak üzere, (2.5),(2.6) ve (2.7) denklemleri kullanılarak aşağıdaki 

hesaplamalar yapılmıştır.  

2/)1( −
=

NN

Sλ       olarak hesaplanır.  

 
P=562    M= 1895      S = - 1333 
 

2/)1( −
=

NN

Sλ        683,0−=λ  

 

18/)52)(1( +−= NNNsσ    6,168=sσ  
 
S <0   Z=(S+1)/σs      Z= -7,90 

 
05,0=α  anlamlılık düzeyinde 

 
Z0,025 = 1,96     -7,90  < -1,96 
 

Hesaplanan z değeri (-1,96;1,96) güven aralığının dışında olduğu için α=0,05 

anlamlılık düzeyinde Ho hipotezi red edilir. Dolayısı ile bu anlamlılık düzeyinde 

trend olduğu sonucuna varılır. 
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5.2.1.3 302 Nolu istasyon 

302 Nolu istasyonda Yi zaman değerleri artan sırada dizilmiş, bunlara karşı gelen 

X1,X2,X3,…,XN değerleri sıralanmıştır.  

Eldeki zaman serisi örneğine göre Y zaman değerleri artan sırada dizilmiş olduğunda 

bunlara karşı gelen x1, x2,…xn  değerlerine bakılır.  

Đ < j için xi  < xj olan (xi, xj) çiftlerinin sayısı P, 

Đ > j için xi  > xj olan (xi, xj) çiftlerinin sayısı M, 

 
S=P-M olmak üzere, 
 

2/)1( −
=

NN

Sλ       olarak hesaplanır.  

 
P=619  M= 1397    S = -778 
 

2/)1( −
=

NN

Sλ        398,0−=λ  

 
18/)52)(1( +−= NNNsσ    6,168=sσ  

 
S <0   Z=(S+1)/σs    Z= -4,68 

 
05,0=α  anlamlılık düzeyi 

 
Z0,025 = 1,96     -4,68 <-1,96 

Hesaplanan z değeri (-1,96;1,96) güven aralığının dışında olduğu için α=0,05 

anlamlılık düzeyinde Ho hipotezi red edilir. Dolayısı ile bu anlamlılık düzeyinde 

trend olduğu sonucuna varılır. 

5.3 De-trend Yöntemi 

Bölüm 3.3.’de anlatıldığı gibi serilerden trendin matematiksel veya istatiksel olarak 

kaldırılması de-trend olarak adlandırılmaktadır. Bölüm 3.3 (3.7) denklemi kullanarak 

seriden trend çıkarılabilir.  
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Çizelge 5.5: 713 Nolu istasyon trendi çıkarılmış düşük akım serisi 

YIL  1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
X i (m

3/s) 0,80 2,27 2,37 1,89 6,84 4,63 9,93 3,81 4,39 6,94 6,88 7,97 
             

YIL  1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
X i (m

3/s) 7,32 9,75 3,88 4,66 2,97 4,21 4,31 4,79 5,18 5,36 4,74 6,60 
             

YIL  1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991  
X i (m

3/s) 6,45 6,97 4,41 6,21 7,16 6,56 4,12 4,73 3,39 3,46 3,64  

Çizelge 5.6 : 1224 Nolu istasyon trendi çıkarılmış düşük akım serisi 

YIL  1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
Xi (m3/s) 0,8 4,2 4,87 5,03 4,14 4,33 6,39 5,15 4,05 5,43 4,55 4,28 

             
YIL  1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1981 1982 1983 1984 1985 

Xi (m3/s) 3,61 3,96 4,63 4,59 4,54 4,61 5,35 4,89 4,73 5,6 5,28 5,22 
             

YIL  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Xi (m3/s) 4,03 5,11 4,17 3,57 4,17 4,54 3,84 4,03 4,24 4,39 4,46 4,67 

             
YIL  1998 1999           

Xi (m3/s) 6,22 5,29           

Çizelge 5.7: 302 Nolu istasyon trendi çıkarılmış düşük akım serisi 

YIL  1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 

Xi (m3/s) 9,40 12,80 15,80 17,19 10,79 11,19 13,39 15,59 13,79 10,69 12,28 9,78 
             
YIL  1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

Xi (m3/s) 11,63 12,88 15,95 11,78 11,52 16,97 15,87 15,47 14,67 15,67 15,87 14,56 
             
YIL  1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Xi (m3/s) 7,46 15,66 13,32 12,50 15,36 12,11 11,25 12,85 15,13 12,79 12,99 11,86 
             
YIL  1975 1976 1977 1978         

Xi (m3/s) 12,51 15,18 9,43 13,17         

Seçtiğimiz 713 Nolu, 1224 Nolu ve 302 Nolu istasyonların trendi çıkarılmış 7 günlük 

düşük akım değerlerine lognormal dağılım (LN2), Weibull dağılımı (W2) ve Power 

dağılımları uygulanmış ve dağılım parametreleri hesaplanmıştır.  

Lognormal dağılımın µY ve σY parametreleri, Y=LnX logaritmik dönüşümüyle 

hesaplanan Y değerlerine normal dağılım uydurularak, normal dağılmış Y değişkeni 
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için momentler yöntemiyle (2.42) ve (2.43) denklemleri kullanılarak tahmin 

edilmiştir.   

Weibull dağılımının α ve β parametreleri Bölüm 2.6.3.2’de verilen L-momentleri 

yöntemiyle (2.48) ve (2.49) denklemleri kullanılarak elde edilmiştir.   

Power dağılımın c ve x0 parametreleri Bölüm 2.6.3.3’de verilen L-momentleri 

yöntemiyle (2.54) ve (2.55) denklemleri kullanılarak elde edilmiştir.   

Çizelge 5.8 : 713 Nolu istasyon dağılım parametreleri 

Đstasyon No 
713 

Weibull Dağılımı 
Parametreleri 

Power Dağılım 
Parametreleri 

Lognormal Dağılım 
Parametreleri 

α β x0 c µy σy 

1,85 4,20 7,95 1,72 1,573 0,362 

Çizelge 5.9: 302 Nolu istasyon dağılım parametreleri 

Đstasyon No 
302 

Weibull Dağılımı 
Parametreleri 

Power Dağılım 
Parametreleri 

Lognormal Dağılım 
Parametreleri 

α β x0 c µy σy 

7,30 14,09 16,12 4,57 2,568 0,171 

Çizelge 5.10: 1224 Nolu istasyon dağılım parametreleri 

Đstasyon No 
1224 

Weibull Dağılımı 
Parametreleri 

Power Dağılım 
Parametreleri 

Lognormal Dağılım 
Parametreleri 

α β x0 c µy σy 

4,53 5,25 4,90 1,86 2,15 0,111 

5.3.1 Olasılık çizgisi korelasyon katsayısı testi 

Seçilen istasyonlarda trendi çıkarılmış 7 günlük düşük akım değerlerine lognormal 

dağılım (LN2), Weibull dağılımı (W2) ve Power dağılım içinden en uygun olanını 

belirleyebilmek amacıyla güçlü bir test olan ve Bölüm 4.4’de verilen olasılık çizgisi 

korelasyon katsayısı (PPCC) testi kullanılmıştır. 

Lognormal dağılım için Bölüm 2.7.3.1’de verildiği gibi, büyüklük sırasına göre 

düzenlenmiş Y değerleri ile (2.95), (2.96), (2.97) ve (2.98) denklemleri kullanılarak 

hesaplanan invers değerler arasındaki r korelasyon katsayısı (2.93) denklemi 

kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplanan test istatistiği r’nin, seçilen α=0,05 

anlamlılık düzeyinde Çizelge 2.1’den okunan kritik değerlerden büyük olması 
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durumunda gözlenmiş değerlerin lognormal dağılıma uyduğu hipotezi kabul 

edilmiştir. 

Weibull dağılımı için Bölüm 2.7.3.2’de verildiği gibi, büyüklük sırasına göre 

düzenlenmiş Y değerleri ile (2.99) ve (2.100) denklemleri kullanılarak hesaplanan 

invers değerler arasındaki r korelasyon katsayısı (2.93) denklemi kullanılarak 

hesaplanmıştır. Hesaplanan test istatistiği r’nin, seçilen α=0,05 anlamlılık düzeyinde 

Çizelge 2.2’den okunan kritik değerlerden büyük olması durumunda gözlenmiş 

değerlerin Weibull dağılımına uyduğu hipotezi kabul edilmiştir. 

Power dağılımı için Bölüm 2.7.3.3’de verildiği gibi, akım değerleri ile (2.101) ve 

(2.102) denklemleri kullanılarak hesaplanan invers değerler arasındaki r korelasyon 

katsayısı (2.103) denklemi kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplanan test istatistiği r’ 

nin, seçilen α=0,05 anlamlılık düzeyinde  Çizelge 2.3’den okunan kritik değerlerden 

büyük olması durumunda gözlenmiş değerlerin üstel dağılıma uyduğu hipotezi kabul 

edilmiştir.  

Çizelge 5.11: 713 Nolu istasyon PPCC testi değerleri 

Đstasyon No 
713 

Weibull Dağılımı  Power Dağılım  Lognormal Dağılım  

r r*  r r*  r r*  

0.983 0,969 0,982 0,95 0,954 0,949 

Çizelge 5.12: 302 Nolu istasyon PPCC testi değerleri 

Đstasyon No 
302 

Weibull Dağılımı  Power Dağılım  Lognormal Dağılım  

r r*  r r*  r r*  

0.991 0,969 0,983 0,95 0,997 0,949 

Çizelge 5.13: 1224 Nolu istasyon PPCC testi değerleri 

Đstasyon No 
1224 

Weibull Dağılımı  Power Dağılım  Lognormal Dağılım  

r r*  r r*  r r*  

0.980 0,969 0,983 0,95 0,954 0,949 

Weibull (W2), Lognormal (LN2) ve Power dağılımı için hesaplanan test istatistiği 

r’nin,seçilen α=0.05 anlamlılık düzeyinde kritik değerlerinden büyük olduğu 

gözlenmiştir ve üç dağılımada uyduğu belirlenmiştir.  
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5.3.2 Akaike informasyon kriteri ile en uygun olasılık dağılımının belirlenmesi 

Çizelge 5.14 :713 Nolu Đstasyon için maksimum olabilirlik metodu ile hesaplanmı 
dağılım parametreleri 

Đstasyon No 
713 

Weibull Dağılımı 
Parametreleri 

Power Dağılım 
Parametreleri 

Lognormal Dağılım 
Parametreleri 

α β x0 c µy σy 

1,91 4,75 7,95 1,687 1,579 0,37 

Çizelge 5.15 : 302 Nolu Đstasyon için maksimum olabilirlik metodu ile hesaplanmış 
dağılım parametreleri 

Đstasyon No 
302 

Weibull Dağılımı 
Parametreleri 

Power Dağılım 
Parametreleri 

Lognormal Dağılım 
Parametreleri 

α β x0 c µy σy 

7,08 14,73 17,52 4,517 2,64 0,24 

Çizelge 5.16 : 1224 Nolu Đstasyon için maksimum olabilirlik metodu ile hesaplanmış 
dağılım parametreleri 

Đstasyon No 
1224 

Weibull Dağılımı 
Parametreleri 

Power Dağılım 
Parametreleri 

Lognormal Dağılım 
Parametreleri 

α β x0 c µy σy 

4,92 5,94 5,32 1,84 2,21 0,113 

Weibull Dağılımı, Power Dağılımı ve Lognormal dağılım için lnML değerleri 

hesaplanmış ve Bölüm 2.7.4’te anlatılam Akaike informasyon kriteri (2.104) 

formülünde yerine konularak en uygun olasılık dağılımı tahmin edilmiştir.  

Çizelge 5.17 : 713 Nolu istasyon Akaike informasyon kriteri değerleri. 

Olasılık Dağılımı Weibull Dağılımı  Power  Dağılım  Lognormal Dağılım  

 
 

-80,79 -74,34 -74,69 

AIC=-2 ln ML + 2k 165,58 152,68 153,37 

Çizelge 5.18: 302 Nolu istasyon Akaike informasyon kriteri değerleri. 

Olasılık Dağılımı Weibull Dağılımı  Power  Dağılım  Lognormal Dağılım  

 
 

-91,72 -97,71 -83,03 

AIC=-2 ln ML + 2k 187,44 199,41 170,06 

∑
=

=
n

i

xifML
1

),;(lnmaxln βα

∑
=

=
n

i

xifML
1

),;(lnmaxln βα
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Çizelge 5.19: 1224 Nolu istasyon Akaike informasyon kriteri değerleri. 

Olasılık Dağılımı Weibull Dağılımı  Power  Dağılım  
Lognormal 

Dağılım  
 
 

-59,84 -76,19 -83,03 

AIC=-2 ln ML + 2k 123,68 199,41 170,06 

713 Nolu Đstasyon için akaike informasyon kriterine göre en uygun olasılık dağılımı 

Power dağılımıdır. 302 Nolu istasyon için akaike informasyon kriterine göre en 

uygun olasılık dağılımı Lognormal dağılımdır. 1224 Nolu istasyon için akaike 

informasyon kriterine göre en uygun olasılık dağılımı Weibull dağılımıdır.  

5.3.3 Ortalamada trendi çıkarılmı ş (stasyoner seri) serinin kuantillerinin 

tahmini ve trendin eklenmesi 

713, 1224 ve 302 Nolu istasyonlarda trendi çıkarılmış stasyoner seride kuantil 

tahminleri Bölüm (3.6), denklem (3.125) ve (3.126)’ya göre hesaplanmıştır. Daha 

sonra her yıl için ortalamada trendin değeri elde edilen kuantillere eklenmiştir. 

Trendin eklenmesi ile bazı yıllardan itibaren eksi değerde kuantiller elde edilmeye 

başlanmıştır. Eksi değerler istasyonun bulunduğu nehirde kuruma trendinin olduğunu 

göstermektedir. Dolayısı ile bu değerler sıfır ile gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

EK A’da verilmiştir.   

5.4 Varyansta (Standart Sapmada) Trend Analizi 

Çalıştığımız istasyonların 713 No’lu Đstasyon için varyantsa trend tespit edilmiştir. 

Bu amaçla kalıntıların kareleri ile çalışılmıştır (Şekil 5.4).  

Çizelge 5.20: 713 Nolu istasyon de-trend uygulanmış ve standart sapmadaki trende 
bölünmüş düşük akım verileri. 

YIL  1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

X i (m
3/s) 0,80 2,32 2,48 2,02 7,48 5,20 11,41 4,48 5,30 8,62 8,78 10,44 

             

YIL  1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

X i (m
3/s) 9,87 13,55 5,56 6,88 4,53 6,65 7,04 8,11 9,11 9,80 9,03 13,10 

             

YIL  1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991  

X i (m
3/s) 13,38 15,12 10,03 14,87 18,09 17,52 11,69 14,27 10,95 12,00 13,65  

∑
=

=
n

i

xifML
1

),;(lnmaxln βα



 

7 günlük düşük akım değ

alındığında varyans elde edilir. Dolayısı ile kalıntılardaki trend varlı

varyanstan kaynaklanabileceği dü

Şekil 5.4: 713 Nolu istasyon kalıntıların mutlak de

 

Şekil 5.5: 713 Nolu istasyon kalıntıların

De-trend ile trendi çıkarılmış

varyansta trend varlığının analizini yapabilmek için kalıntıların kareleri

hesaplanarak, standart sapmada trend varlı

hesaplanarak grafiği çizilmiş olup, Mann
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ük akım değerlerinin ortalamadan farklarının kareleri toplamı 

ında varyans elde edilir. Dolayısı ile kalıntılardaki trend varlığının sebebinin 

kaynaklanabileceği düşünülebilir.  

713 Nolu istasyon kalıntıların mutlak değerlerinin zamanla değ

713 Nolu istasyon kalıntıların karelerinin zamanla de

trend ile trendi çıkarılmış 713 No’lu Đstasyon için hesaplanan kalıntılarda 

ının analizini yapabilmek için kalıntıların kareleri

, standart sapmada trend varlığı için kalıntıların mutlak d

ş olup, Mann-Kendall testi uygulanmıştır. 

y = -0,0478x + 2,5446
R² = 0,2014
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5.4.1 Mann-kendall testi - 713  
 
S=P-M olmak üzere; 
 

2/)1( −
=

NN

Sλ       olarak hesaplanır.  

 
P=261    M= 480     S = - 219 
 

2/)1( −
=

NN

Sλ        384,0−=λ  

 

18/)52)(1( +−= NNNsσ    54,79=sσ  
 
S <0   Z=(S+1)/σs    Z= -2,741 
 
Z0,025 = 1,96     -2,741  < -1,96 

Hesaplanan z değeri (-1,96;1,96) güven aralığının dışında olduğu için α=0,05 

anlamlılık düzeyinde Ho hipotezi red edilir ve varyansta (standart sapmada) trend 

olduğu sonucuna varılır. Z’nin negatif olması trendin azalan yönde olduğunu 

göstermektedir. 

Seçtiğimiz 713 Nolu istasyonun trendi çıkarılmış ve standart sapmadaki trende 

bölünmüş 7 günlük düşük akım değerlerine lognormal dağılım (LN2), Weibull 

dağılımı (W2) ve Power dağılımları uygulanmış ve dağılım parametreleri 

hesaplanmıştır.  

Lognormal dağılımın µY ve σY parametreleri, Y=LnX logaritmik dönüşümüyle 

hesaplanan Y değerlerine normal dağılım uydurularak, normal dağılmış Y değişkeni 

için momentler yöntemiyle (2.42) ve (2.43) denklemleri kullanılarak tahmin 

edilmiştir.  Weibull dağılımının α ve β parametreleri Bölüm 2.6.3.2’de verilen L-

momentleri yöntemiyle (2.48) ve (2.49) denklemleri kullanılarak elde edilmiştir.   

Power dağılımın c ve x0 parametreleri Bölüm 2.6.3.3’de verilen L-momentleri 

yöntemiyle (2.54) ve (2.55) denklemleri kullanılarak elde edilmiştir.   

Çizelge 5.21: 713 Nolu istasyon kalıntıların dağılım parametreleri. 

Đstasyon No 
713 

Weibull Dağılımı 
Parametreleri 

Power Dağılım 
Parametreleri 

Lognormal Dağılım 
Parametreleri 

α β x0 c µy σy 

2,14 10,27 14,77 1,68 2,124 0,452 
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5.4.2 Olasılık çizgisi korelasyon katsayısı testi 

Seçilen istasyonlarda ortalamadaki trendi çıkarılmış ve standart sapmadaki trende 

bölünmüş 7 günlük düşük akım değerlerine lognormal dağılım (LN2), Weibull 

dağılımı (W2) ve Power dağılım içinden en uygun olanını belirleyebilmek amacıyla 

güçlü bir test olan ve Bölüm 4.4’de verilen olasılık çizgisi korelasyon katsayısı 

(PPCC) testi kullanılmıştır. 

Lognormal dağılım için Bölüm 2.7.3.1’de verildiği gibi, büyüklük sırasına göre 

düzenlenmiş Y değerleri ile (2.95), (2.96), (2.97) ve (2.98) denklemleri kullanılarak 

hesaplanan invers değerler arasındaki r korelasyon katsayısı (2.93) denklemi 

kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplanan test istatistiği r’nin, seçilen α=0,05 

anlamlılık düzeyinde Çizelge 2.1’den okunan kritik değerlerden büyük olması 

durumunda gözlenmiş değerlerin lognormal dağılıma uyduğu hipotezi kabul 

edilmiştir. 

Weibull dağılımı için Bölüm 2.7.3.2’de verildiği gibi, büyüklük sırasına göre 

düzenlenmiş Y değerleri ile (2.99) ve (2.100) denklemleri kullanılarak hesaplanan 

invers değerler arasındaki r korelasyon katsayısı (2.93) denklemi kullanılarak 

hesaplanmıştır. Hesaplanan test istatistiği r’nin, seçilen α=0,05 anlamlılık düzeyinde 

Çizelge 2.2’den okunan kritik değerlerden büyük olması durumunda gözlenmiş 

değerlerin Weibull dağılımına uyduğu hipotezi kabul edilmiştir. 

Power dağılımı için Bölüm 2.7.3.3’de verildiği gibi, akım değerleri ile (2.101) ve 

(2.102) denklemleri kullanılarak hesaplanan invers değerler arasındaki r korelasyon 

katsayısı (2.103) denklemi kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplanan test istatistiği r’ 

nin, seçilen α=0,05 anlamlılık düzeyinde  Çizelge 2.3’den okunan kritik değerlerden 

büyük olması durumunda gözlenmiş değerlerin üstel dağılıma uyduğu hipotezi kabul 

edilmiştir.  

Çizelge 5.22: 713 Nolu istasyon kalıntılara PPCC testi değerleri. 

Đstasyon No 
713 

Weibull Dağılımı  Power Dağılım  Lognormal Dağılım  

r r*  r r*  r r*  

0.983 0,969 0,982 0,95 0,981 0,949 
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Weibull (W2), Lognormal (LN2) ve Power dağılımı için hesaplanan test istatistiği 

r’nin,seçilen α=0.05 anlamlılık düzeyinde kritik değerlerinden büyük olduğu 

gözlenmiştir ve üç dağılımada uyduğu belirlenmiştir.  

5.4.3 Ortalamada trendi çıkarılmı ş (stasyoner seri) ve standart sapmadaki 

trende bölünmüş serinin kuantillerinin tahmini ve trendin eklenmesi 

Standart sapmada trend analizinde seçilen istasyonlarda sadece 713 nolu istasyonda 

standart sapmada trend varlığı tespit edilmiştir. Bölüm (3.4) denklem (3.12)’ye göre 

satandart sapmada 713 nolu istasyonun düşük akım değerlerinden ortalama da trend 

değerleri çıkarılıp, standart sapmada ki trend değerlerine bölünerek elde edilen Ki 

değerleri Çizelge (5.38)’de verilmişitr. Bu şekilde belirlenen Ki serisi ikinci derece 

stasyonerdir. Ki’nin olasılık dağılım fonksiyonunu belirledikten sonra hesaplanan 

kuantil değerlerine her yılın standart sapması ile çarpılıp yine her yılın ortalaması 

eklenerek nonstasyoner serinin kuantilleri elde edilir.  

Elde edilen sonuçlar Ek B’de verilmiştir.  

5.5 Nonstasyoner (Trendi Çıkarılmamış) Seride Parametrelerin Zamanla 

Değişimi ve Kuantillerin Tahmini 

Bölüm 3.3’de anlatılan II. yöntem kapsamında, Nonstasyoner (Trendi Çıkarılmamış) 

seride parametrelerin zamanla değişimi ve kuantillerin tahmini incelenmiş ve 713 ve 

1224 ve 302 No’lu istasyonlar için elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.  

5.5.1 Weibull dağılımı 

Bu bölümde nonstasyoner durumda Weibull dağılımı parametrelerinin zamanla 

değişimi ve kuantiller tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bölüm (3.5.3) denklem (3.118) 

ve denklem (3.119) ile β0 ve β1 elde edilmiştir. Öncelikle ilk β0 tahmini (3.123) 

denklemi ile yapılmıştır.   

713 Nolu istasyon için  β0: 4,00 ve β1: 0,27 olarak elde edilmiştir.  

1224 Nolu istasyon için  β0: 14,09 ve β1: 0,15 olarak elde edilmiştir.  

302 Nolu istasyon için β0: 14,30 ve β1: 0,96 olarak elde edilmiştir.  

Seçilen istasyonlarda elde edilen sonuçlar Ek C, Çizelge C. 1, Çizelge C. 4, Çizelge 

C. 7’de verilmiştir. 
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5.5.2 Power Dağılımı 

Bu bölümde nonstasyoner durumda power dağılımı parametrelerinin zamanla 

değişimi ve kuantiller tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bölüm (3.5.1)’de elde edilen 

(3.31) ve (3.34) denklemleri kullanılmış ve elde edilen sonuçlar seçilen istasyonlar 

için  Ek C, Çizelge C. 2, Çizelge C. 5, Çizelge C. 8’de verilmiştir. 

5.5.3 Lognormal Dağılım 

Bu bölümde nonstasyoner durumda lognormal dağılım parametrelerinin zamanla 

değişimi ve kuantiller tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bölüm (3.5.2)’de (3.56) ve 

(3.57) denklemleri kullanılarak elde edilmiş ve  elde edilen sonuçlar Ek C, Çizelge 

C. 3, Çizelge C. 6, Çizelge C. 9’da verilmiştir. 

5.6 Nonstasyoner Durumda Riskin Belirlenmesi 

Çalışmamızın 4.Bölümünde nonstasyoner düşük akım serilerinde dönüş periyodu 

kavramı ve belli bir dönem boyunca riskin belirlenmesi tartışılmıştır. 

Bu amaçla çalışmamızda kullanılan 713 No’lu istasyon 7 günlük düşük akım 

verilerinde trend olmaması yani serinin stasyoner olması durumunda gözlemlenen 

düşük akımların 0,82 değerinin altında kalması riski: 

Denklem (4.1)’den; 
 
R=1-(1-0.10)35  
 
R= 0,974 olarak hesaplanır. 

Çalışılan 713 No’lu istasyonda trend bulunmaktadır. Trendin varlığı durumunda risk 

hesaplamalarında Bölüm 4 denklem (4.2) kullanılmalıdır. Bu amaçla 713 No’lu 

istasyon için her yıl için değişen dağılımın parametreleri ve kuantil değerleri dikkate 

alınarak olasılıklar hesaplanmış ve (4.2) denkleminde yerine konmuştur. 

713 No’lu istasyonda gözlem süresince akımların 0,82’nin altına düşme riski R=0,99 

olarak hesaplanmıştır. 

Çalışmamızda kullandığımız 302 Nolu istasyon 7 günlük düşük akım verilerinde 

trend olmaması yani serinin stasyoner olması durumunda gözlemlenen düşük 

akımların 10,84 değerini altında kalması riski; 

Denklem (4.1)’den;  

R=1-(1-0.10)35  
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R= 0,985 olarak hesaplanır. 

Çalışılan 302 No’lu istasyonda trend bulunmaktadır. Trendin varlığı durumunda risk 

hesaplamalarında denklem (4.2) kullanılmalıdır. Bu amaçla 302 No’lu istasyon için 

her yıl için değişen dağılımın parametreleri ve kuantil değerleri dikkate alınarak 

olasılıklar hesaplanmış ve yukarıdaki denkleminde yerine konmuştur. 

302 No’lu istasyonda gözlem süresince akımların 10,84’ün altına düşme riski R=0,99 

olarak hesaplanmıştır. 

Çalışmamızda kullandığımız 1224 Nolu istasyon 7 günlük düşük akım verilerinde 

trend olmaması yani serinin stasyoner olması durumunda gözlemlenen düşük 

akımların 10,84 değerini altında kalması riski; 

Denklem (4.1)’den;  

R=1-(1-0.10)39  
 
R= 0,983 olarak hesaplanır. 

Çalışılan 1224 No’lu istasyonda trend bulunmaktadır. Trendin varlığı durumunda 

risk hesaplamalarında denklem (4.2) kullanılmalıdır. Bu amaçla 1224 No’lu istasyon 

için her yıl için değişen dağılımın parametreleri ve kuantil değerleri dikkate alınarak 

olasılıklar hesaplanmış ve yukarıdaki denkleminde yerine konmuştur. 

1224 No’lu istasyonda gözlem süresince akımların 1,56’nın altına düşme riski 

R=0,99 olarak hesaplanmıştır. 

Her üç istasyonda da zamanla azalan yönde trend olduğundan trendin göz önüne 

alınması ile nonstasyoner durumda risk artmaktadır. Stasyoner ve nonstasyoner 

durum için risk değerler Çizelge 5.23’de verilmiştir. 

Çizelge 5.23 : Seçilen istasyonlarda stasyoner ve nonstasyoner durum için risk 
değerleri. 

  713 1224 302 
Stasyoner 0,98 0,98 0,97 
Nonstasyoner  0,99 0,99 0,99 
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6. SONUÇLAR 

Hidrolojik zaman serilerinin iklim değişikli ğine bağlı nonstasyonerliği, hidrolojide 

göz ardı edilemeyecek bir özelliktir. Hidrolojik zaman serilerinin modellenmesi ve 

bunların ekstrem değerlerinin belirli tekrarlama dönemleri için hesaplanması için 

günümüzde kullanılan istatistiksel yöntemler, seride nonstasyonerlik bulunması 

durumunda güvenilirliklerini yitirmektedirler. Zamana bağlı dağılımların 

parametrelerinin zamanda belirli bir nokta için tahminine imkan verecek yeni 

yaklaşımlara olan ihtiyaç kritiktir. 

Yapılan çalışmada düşük akım serilerine olasılık dağılımı uydurma sürecinde  

nontasyonerlik durumunu hesaba katan farklı teknikler geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Bu amaçla yaptığımız çalışmada, iklim değişikli ği etkisi altında düşük akım 

serilerinin istatistik analizi gerçekleştirilmi ş, ortalama ve varyansta trend analizi 

yapılmış, nonstasyoner durumda seçilen olasılık dağılım fonksiyonlarının 

parametrelerinin zamana bağlı fonksiyonları elde edilmeye çalışılmış ve düşük akım 

kuantilleri hesaplanmıştır.  

Düşük akımlar için en çok kullanılan iki parametreli Lognormal, Weibull, Power 

dağılımları için çeşitli yöntemler geliştirilmeye çalışılmış ve elde edilen ifadeler 

sunulmuştur. 

Bu amaçla 713, 1224 ve 302 Nolu istasyonlarda 7 günlük düşük akım verileri için 

elde edilen sonuçlar çalışmada sunulmuştur.  

• Seçilen istasyonlarda stasyoner durumda dağılım parametreleri ve kuantilleri 

hesaplanmıştır ve nonstasyoner durumda dağılım parametrelerinin zamanla 

değişimi ve her yıl değişen kuantillerin tahmini elde edilmiştir.  

• Nonstasyoner durumda bir dağılım ailesinin ortaya çıktığı yani her t anında 

farklı dağılım parametreleri elde edildiği ve dolayısıyla zamana bağımlı 

olarak dağılım kuantillerinin değiştiği gösterilmiştir. 

• Her üç istasyonda da nonstasyoner durumda yapılan kuantil tahminlerinde 

nehirlerin kurak periyoda girdiği, hatta kuruduğu gözlenmiştir.    
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• Seçilen istasyonlardan 713 Nolu istasyonda varyansta da trend varlığı 

gözlenmiştir. Dolayısı ile su yapılarının tasarımında ortalamada trend varlığı 

durumunun yanında varyansta da trend varlığı analizi yapılmalı ve elde edilen 

kuantillere göre hesaplamalar gerçekleştirilmelidir.  

• Su kaynakları projelerinin dizaynında nonstasyoner durumun hesaplamalara 

katılması gerekmektedir. Nonstasyoner durum için hesaplanan parametrelerin 

dolayısı ile değişen kuantillerin dikkate alıması su kaynakları projelerinin 

doğru planlaması ve proje ekonomisi açısından gereklidir.  

• Risk değerlendirmesi yapılırken yapının tüm yaşamı boyunca geçerli riskleri 

de içeren nonstasyoner yaklaşım kullanılmalıdır. Yapılan çalışmada her üç 

istasyonda da zamanla azalan yönde trend tespit edilmiş ve trendin göz önüne 

alınması ile nonstasyoner durumda riskin arttığı hesaplanmıştır.    

Gelecekteki çalışmalar, hidrolojik ve iklimsel kayıtlardaki nonstasyonerlik arasındaki 

bağlantının belirlenmesi ve yapılan tahminlerin iyileştirilmesine yoğunlaştırılmalıdır. 
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EKLER  

EK A:  Ortalamada trendi çıkarılmış (stasyoner) serinin kuantillerinin tahmini için   
elde edilen tablolar. 

EK B:  Ortalamada trendi çıkarılmış (stasyoner) ve standart sapmadaki trende 
bölünmüş (ikinci derece stasyoner) serinin kuantillerinin tahmini için elde    
edilen tablolar.  

EK C:  Nonstasyoner (trendi çıkarılmamış) seride parametrelerin zamanla değişimi 
ve kuantillerin tahmini için elde edilen tablolar.  
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   EK  A: 

Çizelge A. 1 : 713 Nolu istasyon stasyoner (trendi çıkarılmış) seri weibull dağılımı 
kuantilleri. 

X0,01 X0,05 X0,10 
0,08 0,40 0,82 
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Çizelge A. 2: 713 Nolu Đstasyon trendin eklenmesi ve weibull dağılımı kuantillerin 
değişimi. 

Yıl  X0,01 X0,05 X0,10 
1 0,08 0,40 0,82 
2 0,00 0,30 0,72 
3 0,00 0,21 0,63 
4 0,00 0,11 0,53 
5 0,00 0,01 0,43 
6 0,00 0,00 0,34 
7 0,00 0,00 0,24 
8 0,00 0,00 0,14 
9 0,00 0,00 0,05 
10 0,00 0,00 0,00 
11 0,00 0,00 0,00 
12 0,00 0,00 0,00 
13 0,00 0,00 0,00 
14 0,00 0,00 0,00 
15 0,00 0,00 0,00 
16 0,00 0,00 0,00 
17 0,00 0,00 0,00 
18 0,00 0,00 0,00 
19 0,00 0,00 0,00 
20 0,00 0,00 0,00 
21 0,00 0,00 0,00 
22 0,00 0,00 0,00 
23 0,00 0,00 0,00 
24 0,00 0,00 0,00 
25 0,00 0,00 0,00 
26 0,00 0,00 0,00 
27 0,00 0,00 0,00 
28 0,00 0,00 0,00 
29 0,00 0,00 0,00 
30 0,00 0,00 0,00 
31 0,00 0,00 0,00 
32 0,00 0,00 0,00 
33 0,00 0,00 0,00 
34 0,00 0,00 0,00 
35 0,00 0,00 0,00 
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Çizelge A. 3: 713 Nolu istasyon stasyoner (trendi çıkarılmış) seri lognormal dağılım 
kuantilleri. 

X0,01 X0,05 X0,10 
0,09 0,51 0,78 
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Çizelge A. 4 : 713 Nolu Đstasyon trendin eklenmesi ve lognormal dağılım 
kuantillerin değişimi. 

Yıl  X0,01 X0,05 X0,10 
1 0,09 0,51 0,78 
2 0,00 0,41 0,68 
3 0,00 0,31 0,59 
4 0,00 0,22 0,49 
5 0,00 0,12 0,39 
6 0,00 0,03 0,30 
7 0,00 0,00 0,20 
8 0,00 0,00 0,10 
9 0,00 0,00 0,01 
10 0,00 0,00 0,00 
11 0,00 0,00 0,00 
12 0,00 0,00 0,00 
13 0,00 0,00 0,00 
14 0,00 0,00 0,00 
15 0,00 0,00 0,00 
16 0,00 0,00 0,00 
17 0,00 0,00 0,00 
18 0,00 0,00 0,00 
19 0,00 0,00 0,00 
20 0,00 0,00 0,00 
21 0,00 0,00 0,00 
22 0,00 0,00 0,00 
23 0,00 0,00 0,00 
24 0,00 0,00 0,00 
25 0,00 0,00 0,00 
26 0,00 0,00 0,00 
27 0,00 0,00 0,00 
28 0,00 0,00 0,00 
29 0,00 0,00 0,00 
30 0,00 0,00 0,00 
31 0,00 0,00 0,00 
32 0,00 0,00 0,00 
33 0,00 0,00 0,00 
34 0,00 0,00 0,00 
35 0,00 0,00 0,00 
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Çizelge A. 5 : 713 Nolu Đstasyon stasyoner (trendi çıkarılmış) seri power dağılımı 
kuantilleri. 

X0,01 X0,05 X0,10 
0,13 0,47 0,82 
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Çizelge A. 6 : 713 Nolu Đstasyon trendin eklenmesi ve power dağılımı kuantillerin 
değişimi. 

Yıl  X0,01 X0,05 X0,10 
1 0,13 0,47 0,82 
2 0,03 0,38 0,73 
3 0,00 0,28 0,63 
4 0,00 0,18 0,54 
5 0,00 0,09 0,44 
6 0,00 0,00 0,34 
7 0,00 0,00 0,25 
8 0,00 0,00 0,15 
9 0,00 0,00 0,05 
10 0,00 0,00 0,00 
11 0,00 0,00 0,00 
12 0,00 0,00 0,00 
13 0,00 0,00 0,00 
14 0,00 0,00 0,00 
15 0,00 0,00 0,00 
16 0,00 0,00 0,00 
17 0,00 0,00 0,00 
18 0,00 0,00 0,00 
19 0,00 0,00 0,00 
20 0,00 0,00 0,00 
21 0,00 0,00 0,00 
22 0,00 0,00 0,00 
23 0,00 0,00 0,00 
24 0,00 0,00 0,00 
25 0,00 0,00 0,00 
26 0,00 0,00 0,00 
27 0,00 0,00 0,00 
28 0,00 0,00 0,00 
29 0,00 0,00 0,00 
30 0,00 0,00 0,00 
31 0,00 0,00 0,00 
32 0,00 0,00 0,00 
33 0,00 0,00 0,00 
34 0,00 0,00 0,00 
35 0,00 0,00 0,00 
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Çizelge A. 7 : 1224 Nolu istasyon stasyoner (trendi çıkarılmış) seri weibull dağılımı 
kuantilleri. 

X0,01 X0,05 X0,10 
0,45 1,22 1,56 
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Çizelge A. 8 : 1224 Nolu Đstasyon trendin eklenmesi ve weibull dağılımı kuantillerin 
değişimi. 

Yıl  X0,01 X0,05 X0,10 
1 0,45 1,22 1,56 
2 0,38 1,05 1,49 
3 0,30 0,97 1,41 
4 0,23 0,90 1,34 
5 0,16 0,83 1,27 
6 0,08 0,75 1,19 
7 0,01 0,68 1,12 
8 0,00 0,61 1,05 
9 0,00 0,53 0,97 
10 0,00 0,46 0,90 
11 0,00 0,38 0,82 
12 0,00 0,31 0,75 
13 0,00 0,24 0,68 
14 0,00 0,16 0,60 
15 0,00 0,09 0,53 
16 0,00 0,02 0,46 
17 0,00 0,00 0,38 
18 0,00 0,00 0,31 
19 0,00 0,00 0,24 
20 0,00 0,00 0,16 
21 0,00 0,00 0,09 
22 0,00 0,00 0,02 
23 0,00 0,00 0,00 
24 0,00 0,00 0,00 
25 0,00 0,00 0,00 
26 0,00 0,00 0,00 
27 0,00 0,00 0,00 
28 0,00 0,00 0,00 
29 0,00 0,00 0,00 
30 0,00 0,00 0,00 
31 0,00 0,00 0,00 
32 0,00 0,00 0,00 
33 0,00 0,00 0,00 
34 0,00 0,00 0,00 
35 0,00 0,00 0,00 
36 0,00 0,00 0,00 
37 0,00 0,00 0,00 
38 0,00 0,00 0,00 
39 0,00 0,00 0,00 
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Çizelge A. 9 : 1224 Nolu istasyon stasyoner (trendi çıkarılmış) seri lognormal 
dağılım kuantilleri. 

X0,01 X0,05 X0,10 
0,40 1,05 1,20 
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Çizelge A. 10 : 1224 Nolu istasyon trendin eklenmesi ve lognormal dağılı 
kuantillerin değişimi. 

Yıl  X0,01 X0,05 X0,10 
1 0,40 1,05 1,20 
2 0,33 0,98 1,13 
3 0,25 0,90 1,05 
4 0,18 0,83 0,98 
5 0,11 0,76 0,91 
6 0,03 0,68 0,83 
7 0,00 0,61 0,76 
8 0,00 0,54 0,69 
9 0,00 0,46 0,61 
10 0,00 0,39 0,54 
11 0,00 0,31 0,46 
12 0,00 0,24 0,39 
13 0,00 0,17 0,32 
14 0,00 0,09 0,24 
15 0,00 0,02 0,17 
16 0,00 0,00 0,10 
17 0,00 0,00 0,02 
18 0,00 0,00 0,00 
19 0,00 0,00 0,00 
20 0,00 0,00 0,00 
21 0,00 0,00 0,00 
22 0,00 0,00 0,00 
23 0,00 0,00 0,00 
24 0,00 0,00 0,00 
25 0,00 0,00 0,00 
26 0,00 0,00 0,00 
27 0,00 0,00 0,00 
28 0,00 0,00 0,00 
29 0,00 0,00 0,00 
30 0,00 0,00 0,00 
31 0,00 0,00 0,00 
32 0,00 0,00 0,00 
33 0,00 0,00 0,00 
34 0,00 0,00 0,00 
35 0,00 0,00 0,00 
36 0,00 0,00 0,00 
37 0,00 0,00 0,00 
38 0,00 0,00 0,00 
39 0,00 0,00 0,00 
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Çizelge A. 11 : 1224 Nolu istasyon stasyoner (trendi çıkarılmış) seri power dağılımı  
kuantilleri. 

X0,01 X0,05 X0,10 
0,41 0,98 1,28 
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Çizelge A. 12: 1224 Nolu istasyon trendin eklenmesi ve power dağılımı kuantillerin 
değişimi. 

Yıl  X0,01 X0,05 X0,10 
1 0,41 0,98 1,28 
2 0,34 0,91 1,21 
3 0,27 0,83 1,13 
4 0,19 0,76 1,06 
5 0,12 0,68 0,99 
6 0,04 0,61 0,91 
7 0,00 0,54 0,84 
8 0,00 0,46 0,77 
9 0,00 0,39 0,69 
10 0,00 0,32 0,62 
11 0,00 0,24 0,54 
12 0,00 0,17 0,47 
13 0,00 0,10 0,40 
14 0,00 0,02 0,32 
15 0,00 0,00 0,25 
16 0,00 0,00 0,18 
17 0,00 0,00 0,10 
18 0,00 0,00 0,03 
19 0,00 0,00 0,00 
20 0,00 0,00 0,00 
21 0,00 0,00 0,00 
22 0,00 0,00 0,00 
23 0,00 0,00 0,00 
24 0,00 0,00 0,00 
25 0,00 0,00 0,00 
26 0,00 0,00 0,00 
27 0,00 0,00 0,00 
28 0,00 0,00 0,00 
29 0,00 0,00 0,00 
30 0,00 0,00 0,00 
31 0,00 0,00 0,00 
32 0,00 0,00 0,00 
33 0,00 0,00 0,00 
34 0,00 0,00 0,00 
35 0,00 0,00 0,00 
36 0,00 0,00 0,00 
37 0,00 0,00 0,00 
38 0,00 0,00 0,00 
39 0,00 0,00 0,00 
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Çizelge A. 13: 302 Nolu istasyon stasyoner (trendi çıkarılmış) seri weibull dağılımı 
kuantilleri. 

X0,01 X0,05 X0,10 
2,03 5,28 10,84 
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Çizelge A. 14: 302 Nolu istasyon trendin eklenmesi ve weibull dağılımı kuantillerin 
değişimi. 

Yıl  X0,01 X0,05 X0,10 
1 2,03 5,28 10,84 
2 1,83 5,07 10,64 
3 1,63 4,87 10,43 
4 1,43 4,67 10,23 
5 1,22 4,47 10,03 
6 1,02 4,27 9,83 
7 0,82 4,07 9,63 
8 0,62 3,87 9,43 
9 0,42 3,66 9,23 
10 0,22 3,46 9,02 
11 0,02 3,26 8,82 
12 0,00 3,06 8,62 
13 0,00 2,86 8,42 
14 0,00 2,66 8,22 
15 0,00 2,46 8,02 
16 0,00 2,25 7,82 
17 0,00 2,05 7,61 
18 0,00 1,85 7,41 
19 0,00 1,65 7,21 
20 0,00 1,45 7,01 
21 0,00 1,25 6,81 
22 0,00 1,05 6,61 
23 0,00 0,85 6,41 
24 0,00 0,64 6,20 
25 0,00 0,44 6,00 
26 0,00 0,24 5,80 
27 0,00 0,04 5,60 
28 0,00 0,00 5,40 
29 0,00 0,00 5,20 
30 0,00 0,00 5,00 
31 0,00 0,00 4,80 
32 0,00 0,00 4,59 
33 0,00 0,00 4,39 
34 0,00 0,00 4,19 
35 0,00 0,00 3,99 
36 0,00 0,00 3,79 
37 0,00 0,00 3,59 
38 0,00 0,00 3,39 
39 0,00 0,00 3,18 
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Çizelge A. 15: 302 Nolu istasyon stasyoner (trendi çıkarılmış) seri lognormal 
dağılım kuantilleri. 

X0,05 X0,01 X0,10 
1,89 7,58 9,52 
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Çizelge A. 16: 302 Nolu istasyon trendin eklenmesi ve lognormal dağılımı 
kuantillerin değişimi. 

Yıl  X0,05 X0,01 X0,10 
1 1,89 7,58 9,52 
2 1,69 7,37 9,31 
3 1,49 7,17 9,11 
4 1,29 6,97 8,91 
5 1,08 6,77 8,71 
6 0,88 6,57 8,51 
7 0,68 6,37 8,31 
8 0,48 6,17 8,11 
9 0,28 5,97 7,90 
10 0,08 5,76 7,70 
11 0,00 5,56 7,50 
12 0,00 5,36 7,30 
13 0,00 5,16 7,10 
14 0,00 4,96 6,90 
15 0,00 4,76 6,70 
16 0,00 4,56 6,49 
17 0,00 4,35 6,29 
18 0,00 4,15 6,09 
19 0,00 3,95 5,89 
20 0,00 3,75 5,69 
21 0,00 3,55 5,49 
22 0,00 3,35 5,29 
23 0,00 3,15 5,08 
24 0,00 2,94 4,88 
25 0,00 2,74 4,68 
26 0,00 2,54 4,48 
27 0,00 2,34 4,28 
28 0,00 2,14 4,08 
29 0,00 1,94 3,88 
30 0,00 1,74 3,68 
31 0,00 1,53 3,47 
32 0,00 1,33 3,27 
33 0,00 1,13 3,07 
34 0,00 0,93 2,87 
35 0,00 0,73 2,67 
36 0,00 0,33 2,27 
37 0,00 0,12 2,06 
38 0,00 0,00 1,86 
39 0,00 0,00 1,66 
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Çizelge A. 17: 302 Nolu istasyon stasyoner (trendi çıkarılmış) seri power dağılımı 
kuantilleri. 

X0,01 X0,05 X0,10 
2,01 8,83 10,27 
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Çizelge A. 18: 302 Nolu istasyon trendin eklenmesi ve power dağılımı kuantilleri 
değişimi. 

Yıl  X0,01 X0,05 X0,10 
1 2,01 8,83 10,27 
2 1,81 8,62 10,07 
3 1,61 8,42 9,87 
4 1,41 8,22 9,67 
5 1,20 8,02 9,47 
6 1,00 7,82 9,26 
7 0,80 7,62 9,06 
8 0,60 7,42 8,86 
9 0,40 7,21 8,66 
10 0,20 7,01 8,46 
11 0,00 6,81 8,26 
12 0,00 6,61 8,06 
13 0,00 6,41 7,85 
14 0,00 6,21 7,65 
15 0,00 6,01 7,45 
16 0,00 5,80 7,25 
17 0,00 5,60 7,05 
18 0,00 5,40 6,85 
19 0,00 5,20 6,65 
20 0,00 5,00 6,44 
21 0,00 4,80 6,24 
22 0,00 4,60 6,04 
23 0,00 4,40 5,84 
24 0,00 4,19 5,64 
25 0,00 3,99 5,44 
26 0,00 3,79 5,24 
27 0,00 3,59 5,04 
28 0,00 3,39 4,83 
29 0,00 3,19 4,63 
30 0,00 2,99 4,43 
31 0,00 2,78 4,23 
32 0,00 2,58 4,03 
33 0,00 2,38 3,83 
34 0,00 2,18 3,63 
35 0,00 1,98 3,42 
36 0,00 1,78 3,22 
37 0,00 1,58 3,02 
38 0,00 1,37 2,82 
39 0,00 1,17 2,62 
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    EK B :  

Çizelge B. 1 : 302 Nolu istasyon trendin eklenmesi ve power dağılımı kuantilleri 
değişimi. 

X0,01 X0,05 X0,10 
0,09 1,13 2,32 
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Çizelge B. 2: 713 Nolu istasyon ortalamadaki ve standart sapmadaki trendi 
eklenmesi ile elde edilen Weibull dağılımı kuantilleri. 

Yıl  X0,01 X0,05 X0,10 
1 0,09 1,13 2,32 
2 0,00 0,62 2,17 
3 0,00 0,51 2,02 
4 0,00 0,39 1,88 
5 0,00 0,28 1,73 
6 0,00 0,17 1,58 
7 0,00 0,06 1,44 
8 0,00 0,00 1,29 
9 0,00 0,00 1,15 
10 0,00 0,00 1,00 
11 0,00 0,00 0,85 
12 0,00 0,00 0,71 
13 0,00 0,00 0,56 
14 0,00 0,00 0,41 
15 0,00 0,00 0,27 
16 0,00 0,00 0,12 
17 0,00 0,00 0,00 
18 0,00 0,00 0,00 
19 0,00 0,00 0,00 
20 0,00 0,00 0,00 
21 0,00 0,00 0,00 
22 0,00 0,00 0,00 
23 0,00 0,00 0,00 
24 0,00 0,00 0,00 
25 0,00 0,00 0,00 
26 0,00 0,00 0,00 
27 0,00 0,00 0,00 
28 0,00 0,00 0,00 
29 0,00 0,00 0,00 
30 0,00 0,00 0,00 
31 0,00 0,00 0,00 
32 0,00 0,00 0,00 
33 0,00 0,00 0,00 
34 0,00 0,00 0,00 
35 0,00 0,00 0,00 
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Çizelge B. 3 : 713 Nolu istasyon stasyoner (ortalamadaki trendi çıkarılmış ve 
standart sapmadaki trende bölünmüş) serinin lognormal dağılımı kuantilleri. 

X0,01 X0,05 X0,10 
0,05 0,79 1,13 
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Çizelge B. 4 : 713 Nolu istasyon ortalamadaki ve standart sapmadaki trendin 
eklenmesi  ile elde edilen lognornal dağılımı kuantilleri. 

Yıl  X0,01 X0,05 X0,10 
1 0,05 0,73 1,13 
2 0,00 0,62 1,01 
3 0,00 0,40 0,89 
4 0,00 0,08 0,77 
5 0,00 0,00 0,65 
6 0,00 0,00 0,53 
7 0,00 0,00 0,41 
8 0,00 0,00 0,29 
9 0,00 0,00 0,17 
10 0,00 0,00 0,04 
11 0,00 0,00 0,00 
12 0,00 0,00 0,00 
13 0,00 0,00 0,00 
14 0,00 0,00 0,00 
15 0,00 0,00 0,00 
16 0,00 0,00 0,00 
17 0,00 0,00 0,00 
18 0,00 0,00 0,00 
19 0,00 0,00 0,00 
20 0,00 0,00 0,00 
21 0,00 0,00 0,00 
22 0,00 0,00 0,00 
23 0,00 0,00 0,00 
24 0,00 0,00 0,00 
25 0,00 0,00 0,00 
26 0,00 0,00 0,00 
27 0,00 0,00 0,00 
28 0,00 0,00 0,00 
29 0,00 0,00 0,00 
30 0,00 0,00 0,00 
31 0,00 0,00 0,00 
32 0,00 0,00 0,00 
33 0,00 0,00 0,00 
34 0,00 0,00 0,00 
35 0,00 0,00 0,00 
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Çizelge B. 5: 13 Nolu istasyon stasyoner (ortalamadaki trendi çıkarılmış ve standart 
sapmadaki trende bölünmüş) serinin power dağılımı kuantilleri. 

X0,01 X0,05 X0,10 
0,65 1,82 2,84 
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Çizelge B. 6 : 713 Nolu istasyon ortalamadaki ve standart sapmadaki trendi eklenmesi ile 
elde edilen power dağılımı kuantilleri. 

Yıl  X0,01 X0,05 X0,10 
1 0,65 1,82 2,84 
2 0,54 1,69 2,68 
3 0,43 1,55 2,62 
4 0,32 1,42 2,56 
5 0,21 1,28 2,50 
6 0,10 1,15 2,44 
7 0,00 1,01 2,37 
8 0,00 0,88 2,31 
9 0,00 0,74 2,25 
10 0,00 0,60 2,19 
11 0,00 0,47 2,13 
12 0,00 0,33 2,07 
13 0,00 0,20 2,01 
14 0,00 0,06 1,95 
15 0,00 0,00 1,88 
16 0,00 0,00 1,82 
17 0,00 0,00 1,76 
18 0,00 0,00 1,70 
19 0,00 0,00 1,64 
20 0,00 0,00 1,58 
21 0,00 0,00 1,52 
22 0,00 0,00 1,46 
23 0,00 0,00 1,39 
24 0,00 0,00 1,33 
25 0,00 0,00 1,27 
26 0,00 0,00 1,21 
27 0,00 0,00 1,15 
28 0,00 0,00 1,09 
29 0,00 0,00 1,03 
30 0,00 0,00 0,97 
31 0,00 0,00 0,91 
32 0,00 0,00 0,84 
33 0,00 0,00 0,78 
34 0,00 0,00 0,72 
35 0,00 0,00 0,66 
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EK C:  

Çizelge C. 1 :713 Nolu istasyon weibull dağılımı zamanla değişen parametreleri ve 
kuantillerin tahmini. 

α β Yıl  X0,01 X0,05 X0,10 
1,85 3,73 1 0,09 0,46 0,95 
1,85 3,46 2 0,08 0,43 0,89 
1,85 3,19 3 0,08 0,40 0,82 
1,85 2,92 4 0,07 0,36 0,75 
1,85 2,65 5 0,06 0,33 0,68 
1,85 2,38 6 0,06 0,30 0,61 
1,85 2,11 7 0,05 0,26 0,54 
1,85 1,84 8 0,04 0,23 0,47 
1,85 1,57 9 0,04 0,20 0,40 
1,85 1,30 10 0,03 0,16 0,33 
1,85 1,03 11 0,03 0,13 0,26 
1,85 0,76 12 0,02 0,09 0,19 
1,85 0,49 13 0,01 0,06 0,13 
1,85 0,22 14 0,01 0,03 0,06 
1,85 -0,05 15 0,00 0,00 0,00 
1,85 -0,32 16 0,00 0,00 0,00 
1,85 -0,59 17 0,00 0,00 0,00 
1,85 -0,86 18 0,00 0,00 0,00 
1,85 -1,13 19 0,00 0,00 0,00 
1,85 -1,40 20 0,00 0,00 0,00 
1,85 -1,67 21 0,00 0,00 0,00 
1,85 -1,94 22 0,00 0,00 0,00 
1,85 -2,21 23 0,00 0,00 0,00 
1,85 -2,48 24 0,00 0,00 0,00 
1,85 -2,75 25 0,00 0,00 0,00 
1,85 -3,02 26 0,00 0,00 0,00 
1,85 -3,29 27 0,00 0,00 0,00 
1,85 -3,56 28 0,00 0,00 0,00 
1,85 -3,83 29 0,00 0,00 0,00 
1,85 -4,10 30 0,00 0,00 0,00 
1,85 -4,37 31 0,00 0,00 0,00 
1,85 -4,64 32 0,00 0,00 0,00 
1,85 -4,91 33 0,00 0,00 0,00 
1,85 -5,18 34 0,00 0,00 0,00 
1,85 -5,45 35 0,00 0,00 0,00 
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Çizelge C. 2: 713 Nolu istasyon power dağılımı zamanla değişen parametreleri ve 
kuantillerin tahmini. 

c x0   Yıl  X0,01 X0,05 X0,10 
1,77 8,95   1 0,52 1,28 1,90 
1,73 8,77   2 0,48 1,21 1,81 
1,69 8,60   3 0,44 1,14 1,71 
1,65 8,42   4 0,40 1,07 1,63 
1,61 8,26   5 0,37 1,00 1,54 
1,57 8,09   6 0,34 0,94 1,45 
1,53 7,93   7 0,31 0,87 1,37 
1,49 7,77   8 0,28 0,81 1,29 
1,45 7,61   9 0,25 0,75 1,21 
1,41 7,46   10 0,22 0,70 1,14 
1,37 7,31   11 0,20 0,64 1,06 
1,33 7,17   12 0,18 0,59 0,99 
1,29 7,02   13 0,16 0,54 0,92 
1,25 6,88   14 0,14 0,49 0,85 
1,21 6,75   15 0,12 0,44 0,79 
1,17 6,61   16 0,10 0,40 0,72 
1,13 6,48   17 0,09 0,36 0,66 
1,09 6,35   18 0,07 0,32 0,60 
1,05 6,22   19 0,06 0,28 0,54 
1,01 6,10   20 0,05 0,25 0,49 
0,97 5,98   21 0,04 0,21 0,44 
0,93 5,86   22 0,03 0,18 0,39 
0,89 5,74   23 0,03 0,16 0,34 
0,85 5,62   24 0,02 0,13 0,29 
0,81 5,51   25 0,01 0,11 0,25 
0,77 5,40   26 0,01 0,09 0,21 
0,73 5,29   27 0,01 0,07 0,18 
0,69 5,19   28 0,01 0,05 0,15 
0,65 5,08   29 0,00 0,04 0,12 
0,61 4,98   30 0,00 0,03 0,09 
0,57 4,88   31 0,00 0,02 0,07 
0,53 4,78   32 0,00 0,01 0,05 
0,49 4,69   33 0,00 0,01 0,03 
0,45 4,59   34 0,00 0,00 0,02 
0,41 4,50   35 0,00 0,00 0,01 
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Çizelge C. 3: 713 Nolu istasyon lognormal dağılım zamanla değişen parametreleri 
ve  kuantillerin tahmini. 

σx µx  Yıl  X0,01 X0,05 X0,10 
0,45 2,12  1 0,05 0,79 1,13 
0,35 1,87  2 0,02 0,26 0,37 
0,27 1,64  3 0,01 0,09 0,12 
0,21 1,45  4 0,00 0,03 0,04 
0,17 1,27  5 0,00 0,01 0,01 
0,13 1,12  6 0,00 0,00 0,00 
0,10 0,99  7 0,00 0,00 0,00 
0,08 0,87  8 0,00 0,00 0,00 
0,06 0,76  9 0,00 0,00 0,00 
0,05 0,67  10 0,00 0,00 0,00 
0,04 0,59  11 0,00 0,00 0,00 
0,03 0,52  12 0,00 0,00 0,00 
0,02 0,46  13 0,00 0,00 0,00 
0,02 0,40  14 0,00 0,00 0,00 
0,01 0,35  15 0,00 0,00 0,00 
0,01 0,31  16 0,00 0,00 0,00 
0,01 0,27  17 0,00 0,00 0,00 
0,01 0,24  18 0,00 0,00 0,00 
0,01 0,21  19 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,19  20 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,16  21 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,14  22 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,13  23 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,11  24 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,10  25 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,09  26 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,08  27 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,07  28 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,06  29 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,05  30 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,05  31 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,04  32 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,04  33 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,03  34 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,03  35 0,00 0,00 0,00 
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Çizelge C. 4: 1224 Nolu istasyon weibull dağılımı zamanla değişen parametreleri ve 
kuantillerin değişimi. 

α β  Yıl  X0,01 X0,05 X0,10 
4,53 5,62  1 0,26 1,31 2,68 
4,53 5,27  2 0,24 1,22 2,52 
4,53 4,92  3 0,22 1,14 2,35 
4,53 4,57  4 0,21 1,06 2,18 
4,53 4,22  5 0,19 0,98 2,01 
4,53 3,87  6 0,18 0,90 1,85 
4,53 3,52  7 0,16 0,82 1,68 
4,53 3,17  8 0,14 0,74 1,51 
4,53 2,82  9 0,13 0,66 1,35 
4,53 2,47  10 0,11 0,57 1,18 
4,53 2,12  11 0,10 0,49 1,01 
4,53 1,77  12 0,08 0,41 0,84 
4,53 1,42  13 0,06 0,33 0,68 
4,53 1,07  14 0,05 0,25 0,51 
4,53 0,72  15 0,03 0,17 0,34 
4,53 0,37  16 0,02 0,09 0,18 
4,53 0,02  17 0,00 0,00 0,01 
4,53 -0,33  18 0,00 0,00 0,00 
4,53 -0,68  19 0,00 0,00 0,00 
4,53 -1,03  20 0,00 0,00 0,00 
4,53 -1,38  21 0,00 0,00 0,00 
4,53 -1,73  22 0,00 0,00 0,00 
4,53 -2,08  23 0,00 0,00 0,00 
4,53 -2,43  24 0,00 0,00 0,00 
4,53 -2,78  25 0,00 0,00 0,00 
4,53 -3,13  26 0,00 0,00 0,00 
4,53 -3,48  27 0,00 0,00 0,00 
4,53 -3,83  28 0,00 0,00 0,00 
4,53 -4,18  29 0,00 0,00 0,00 
4,53 -4,53  30 0,00 0,00 0,00 
4,53 -4,88  31 0,00 0,00 0,00 
4,53 -5,23  32 0,00 0,00 0,00 
4,53 -5,58  33 0,00 0,00 0,00 
4,53 -5,93  34 0,00 0,00 0,00 
4,53 -6,28  35 0,00 0,00 0,00 
4,53 -6,63  36 0,00 0,00 0,00 
4,53 -6,98  37 0,00 0,00 0,00 
4,53 -7,33  38 0,00 0,00 0,00 
4,53 -7,63  39 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 



146 
 

Çizelge C. 5: 1224 Nolu istasyon power dağılımı zamanla değişen parametreleri ve 
kuantillerin değişimi. 

c x0   Yıl  X0,01 X0,05 X0,10 
1,96 6,90   1 0,66 1,50 2,13 
1,73 6,10   2 0,43 1,08 1,62 
1,69 5,40   3 0,36 0,92 1,39 
1,65 4,78   4 0,30 0,78 1,19 
1,61 4,23   5 0,24 0,66 1,01 
1,57 3,74   6 0,20 0,56 0,87 
1,53 3,31   7 0,16 0,47 0,74 
1,49 2,93   8 0,13 0,39 0,63 
1,45 2,59   9 0,11 0,33 0,53 
1,41 2,29   10 0,09 0,28 0,45 
1,37 2,03   11 0,07 0,23 0,38 
1,33 1,79   12 0,06 0,19 0,32 
1,29 1,59   13 0,05 0,16 0,27 
1,25 1,40   14 0,04 0,13 0,22 
1,21 1,24   15 0,03 0,11 0,19 
1,17 1,10   16 0,02 0,09 0,15 
1,13 0,97   17 0,02 0,07 0,13 
1,09 0,86   18 0,01 0,06 0,10 
1,05 0,76   19 0,01 0,04 0,09 
1,01 0,67   20 0,01 0,04 0,07 
0,97 0,60   21 0,01 0,03 0,06 
0,93 0,53   22 0,00 0,02 0,04 
0,89 0,47   23 0,00 0,02 0,04 
0,85 0,41   24 0,00 0,01 0,03 
0,81 0,36   25 0,00 0,01 0,02 
0,77 0,32   26 0,00 0,01 0,02 
0,73 0,29   27 0,00 0,00 0,01 
0,69 0,25   28 0,00 0,00 0,01 
0,65 0,22   29 0,00 0,00 0,01 
0,61 0,20   30 0,00 0,00 0,00 
0,57 0,17   31 0,00 0,00 0,00 
0,53 0,15   32 0,00 0,00 0,00 
0,49 0,14   33 0,00 0,00 0,00 
0,45 0,12   34 0,00 0,00 0,00 
0,41 0,11   35 0,00 0,00 0,00 
0,54 0,09  36 0,00 0,00 0,00 
0,50 0,08  37 0,00 0,00 0,00 
0,46 0,07  38 0,00 0,00 0,00 
0,42 0,06  39 0,00 0,00 0,00 
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Çizelge C. 6 : 1224 Nolu istasyon lognormal dağılım zamanla değişen parametreleri 
ve kuantillerin tahmini. 

σy µy   Yıl  X0,01 X0,05 X0,10 
0,952 4,75   1 0,25 1,95 2,66 
0,838 4,18  2 0,18 1,87 2,58 
0,737 3,68  3 0,10 1,80 2,51 
0,649 3,24  4 0,03 1,73 2,44 
0,571 2,85  5 0,00 1,65 2,36 
0,502 2,51  6 0,00 1,58 2,29 
0,442 2,21  7 0,00 1,51 2,22 
0,389 1,94  8 0,00 1,43 2,14 
0,342 1,71  9 0,00 1,36 2,07 
0,301 1,50  10 0,00 1,29 2,00 
0,265 1,32  11 0,00 1,21 1,92 
0,233 1,16  12 0,00 1,14 1,85 
0,205 1,02  13 0,00 1,06 1,78 
0,181 0,90  14 0,00 0,99 1,70 
0,159 0,79  15 0,00 0,92 1,63 
0,140 0,70  16 0,00 0,84 1,56 
0,123 0,61  17 0,00 0,77 1,48 
0,108 0,54  18 0,00 0,70 1,41 
0,095 0,48  19 0,00 0,62 1,34 
0,084 0,42  20 0,00 0,55 1,26 
0,074 0,37  21 0,00 0,48 1,19 
0,065 0,32  22 0,00 0,40 1,11 
0,057 0,29  23 0,00 0,33 1,04 
0,050 0,25  24 0,00 0,26 0,97 
0,044 0,22  25 0,00 0,18 0,89 
0,039 0,19  26 0,00 0,11 0,82 
0,034 0,17  27 0,00 0,04 0,75 
0,030 0,15  28 0,00 0,00 0,67 
0,027 0,13  29 0,00 0,00 0,60 
0,023 0,12  30 0,00 0,00 0,53 
0,021 0,10  31 0,00 0,00 0,45 
0,018 0,09  32 0,00 0,00 0,38 
0,016 0,08  33 0,00 0,00 0,31 
0,014 0,07  34 0,00 0,00 0,23 
0,012 0,06  35 0,00 0,00 0,16 
0,011 0,05  36 0,00 0,00 0,09 
0,010 0,05  37 0,00 0,00 0,01 
0,008 0,04  38 0,00 0,00 0,00 
0,007 0,04  39 0,00 0,00 0,00 
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Çizelge C. 7: 302 Nolu istasyon weibull dağılımı zamanla değişen parametreleri ve 
kuantillerin değişimi. 

α β   Yıl  X0,01 X0,05 X0,10 
7,30 14,05   1 2,03 5,28 10,84 
7,30 13,10   2 1,83 5,07 10,64 
7,30 12,15   3 1,63 4,87 10,43 
7,30 11,20   4 1,43 4,67 10,23 
7,30 10,25   5 1,22 4,47 10,03 
7,30 9,30   6 1,02 4,27 9,83 
7,30 8,35   7 0,82 4,07 9,63 
7,30 7,40   8 0,62 3,87 9,43 
7,30 6,45   9 0,42 3,66 9,23 
7,30 5,50   10 0,22 3,46 9,02 
7,30 4,55   11 0,02 3,26 8,82 
7,30 3,60   12 0,19 3,06 8,62 
7,30 2,65   13 0,39 2,86 8,42 
7,30 1,70   14 0,59 2,66 8,22 
7,30 0,75   15 0,79 2,46 8,02 
7,30 -0,20   16 0,00 2,25 7,82 
7,30 -1,15   17 0,00 2,05 7,61 
7,30 -2,10   18 0,00 1,85 7,41 
7,30 -3,05   19 0,00 1,65 7,21 
7,30 -4,00   20 0,00 1,45 7,01 
7,30 -4,95   21 0,00 1,25 6,81 
7,30 -5,90   22 0,00 1,05 6,61 
7,30 -6,85   23 0,00 0,85 6,41 
7,30 -7,80   24 0,00 0,64 6,20 
7,30 -8,75   25 0,00 0,44 6,00 
7,30 -9,70   26 0,00 0,24 5,80 
7,30 -10,65   27 0,00 0,04 5,60 
7,30 -11,60   28 0,00 0,00 5,40 
7,30 -12,55   29 0,00 0,00 5,20 
7,30 -13,50   30 0,00 0,00 5,00 
7,30 -14,45   31 0,00 0,00 4,80 
7,30 -15,40   32 0,00 0,00 4,59 
7,30 -16,35   33 0,00 0,00 4,39 
7,30 -17,30   34 0,00 0,00 4,19 
7,30 -18,25   35 0,00 0,00 3,99 
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Çizelge C. 8: 302 Nolu istasyon power dağılım zamanla değişen parametreleri ve 
kuantillerin değişimi. 

c x0   Yıl  X0,01 X0,05 X0,10 
4,58 17,30   1 6,33 8,99 10,46 
4,53 17,13   2 1,82 2,18 2,33 
4,48 16,96   3 1,80 2,16 2,32 
4,43 16,79   4 1,78 2,14 2,30 
4,38 16,62   5 1,76 2,13 2,28 
4,33 16,45   6 1,74 2,11 2,27 
4,28 16,29   7 1,71 2,09 2,25 
4,23 16,12   8 1,69 2,07 2,24 
4,18 15,96   9 1,67 2,05 2,22 
4,13 15,80   10 1,65 2,03 2,20 
4,08 15,65   11 1,62 2,02 2,19 
4,03 15,49   12 1,60 2,00 2,17 
3,98 15,33   13 1,57 1,98 2,15 
3,93 15,18   14 1,55 1,96 2,13 
3,88 15,03   15 1,52 1,94 2,12 
3,83 14,88   16 1,50 1,92 2,10 
3,78 14,73   17 1,47 1,90 2,08 
3,73 14,58   18 1,45 1,88 2,06 
3,68 14,44   19 1,42 1,86 2,04 
3,63 14,29   20 1,39 1,83 2,03 
3,58 14,15   21 1,36 1,81 2,01 
3,53 14,01   22 1,34 1,79 1,99 
3,48 13,87   23 1,31 1,77 1,97 
3,43 13,73   24 1,28 1,75 1,95 
3,38 13,59   25 1,25 1,72 1,93 
3,33 13,46   26 1,22 1,70 1,91 
3,28 13,32   27 1,19 1,68 1,89 
3,23 13,19   28 1,15 1,65 1,87 
3,18 13,06   29 1,12 1,63 1,85 
3,13 12,93   30 1,09 1,60 1,82 
3,08 12,80   31 1,05 1,58 1,80 
3,03 12,67   32 1,02 1,55 1,78 
2,98 12,54   33 0,98 1,52 1,76 
2,93 12,42   34 0,95 1,50 1,73 
2,88 12,29   35 0,91 1,47 1,71 
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Çizelge C. 9: 302 Nolu istasyon lognormal dağılım zamanla değişen parametreleri 
ve kuantillerin tahmini. 

σy µy Yıl  X0,05 X0,01 X0,10 
0,218 2,53 1 1,89 7,58 9,52 
0,218 2,28 2 1,69 7,37 9,31 
0,219 2,03 3 1,49 7,17 9,11 
0,219 1,78 4 1,29 6,97 8,91 
0,219 1,53 5 1,08 6,77 8,71 
0,219 1,28 6 0,88 6,57 8,51 
0,219 1,03 7 0,68 6,37 8,31 
0,219 0,78 8 0,48 6,17 8,11 
0,219 0,53 9 0,28 5,97 7,90 
0,218 0,28 10 0,08 5,76 7,70 
0,218 0,03 11 0,00 5,56 7,50 
0,218 -0,22 12 0,00 5,36 7,30 
0,217 -0,47 13 0,00 5,16 7,10 
0,217 -0,72 14 0,00 4,96 6,90 
0,216 -0,97 15 0,00 4,76 6,70 
0,215 -1,22 16 0,00 4,56 6,49 
0,214 -1,47 17 0,00 4,35 6,29 
0,213 -1,72 18 0,00 4,15 6,09 
0,212 -1,97 19 0,00 3,95 5,89 
0,210 -2,22 20 0,00 3,75 5,69 
0,208 -2,47 21 0,00 3,55 5,49 
0,206 -2,72 22 0,00 3,35 5,29 
0,203 -2,97 23 0,00 3,15 5,08 
0,200 -3,22 24 0,00 2,94 4,88 
0,197 -3,47 25 0,00 2,74 4,68 
0,193 -3,72 26 0,00 2,54 4,48 
0,188 -3,97 27 0,00 2,34 4,28 
0,183 -4,22 28 0,00 2,14 4,08 
0,176 -4,47 29 0,00 1,94 3,88 
0,169 -4,72 30 0,00 1,74 3,68 
0,160 -4,97 31 0,00 1,53 3,47 
0,149 -5,22 32 0,00 1,33 3,27 
0,135 -5,47 33 0,00 1,13 3,07 
0,117 -5,72 34 0,00 0,93 2,87 
0,093 -5,97 35 0,00 0,73 2,67 
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