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Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) İktisat bilimine merak salan ya da İktisat eğitimi alan bireylerin 

Makro İktisat alanında öğrendikleri ilk bilgilerdendir. Tek bir rakamın günümüz ekonomik, sosyolojik 

ve politik dünyasını açıklayabilme gücü sosyal bilimciler, özellikle iktisatçılar için bu rakamı 

vazgeçilmez kılıyor. Ancak, bu özelliği GSYH’nın kusursuz ve eksiksiz bir gösterge olduğunu belirtmez. 

En ciddi kusuru, Kişi Başına GSYH bilgisinin gelir dağılımı ile ilgili yeterince bilgi vermeyişi olarak 

gösterilebilir. Eksikleri ise daha çok hesaplanmasındaki zorluklardan kaynaklanmaktadır. Burada temel 

problem, genel teamül olarak dolar cinsinden verilen rakamın kurdan çok etkilenmesi ve kurdaki 

dalgalanmalardan ötürü ekonomide olmayan bir üretim artışı (azalışı) ifade etmesidir. 

Konumuz ile ilgili temel problem de GSYH’nın hesaba kattığı coğrafi alan ile ilgili. Yine bilindiği 

gibi coğrafi alan dediğimizde aklımıza ilk gelen bağımsız ülke ekonomileridir. Ancak, kimi zaman bir 

ülkenin alt coğrafi bölgelerinin üretimleri de önem kazanmaktadır. Gelişmiş ekonomilerde alt coğrafi 

birimler için GSYH hesabı sağlıklı olarak yapılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde eyalet (State) 

ve vilayet (County) bazında, Avrupa Birliğinde ise NUTS’in (The Nomenclature of Territorial Units for 

Statistics) farklı seviyelerinde GSYH hesabı yapılmaktadır. Türkiye’ye baktığımızda alt coğrafi birimler 

için (NUTS bölgeleri, iller, ilçeler gibi) GSYH verisi ya hesaplanmıyor ya da hesaplanan rakamlar 

kamuoyu ile paylaşılmıyor. Alt birim GSYH değerlerini sadece il bazında ve 1987-2001 yılları arası için 

bulabiliyoruz. Durum geri kalmış ülkeler için çok daha vahimdir. Bu ülkelerde veri toplama, veri derleme 

süreçlerini yöneten kamu kurumlarının yokluğu ya da var olan kurumların hantal yapısı bu ülkelerin, ülke 

bazında GSYH değerlerinin bile sorgulanmasına neden olmaktadır. 
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Son zamanlarda geliştirilen yeni bir teknik, özellikle alt coğrafi birimlerin GSYH’larının hesabında 

pratik ve tutarlı sonuçlar üretmektedir. Yöntemin temelinde ABD Hava Kuvvetleri’nin (Defense 

Meteorological Satellite Program, DMSP) 1970’lerde yörüngeye yerleştirdiği 36 uydudan gelen gece 

fotoğraflarının Milli Okyanus ve Atmosfer Yönetimi (National Oceanic and Atmospheric 

Administration, NOAA) tarafından belli bir algoritma ile düzeltilmesi yer almaktadır. Her bir uydu, 

Dünya üzerindeki her bölgenin geçiş aralıklarına göre yerel saat 20:30 ile 22:00 arasında fotoğrafını 

çekmektedir. OLS ile sağlanan ‘‘VIS’’ bant verileri ile atmosfere yansıyan şehir ve sanayi bölgeleri 

ışıkları rahatlıkla tespit edilebilmektedir. Çekilen görüntüler 43.200 x 21.600 gibi çok yüksek bir 

çözünürlüğe sahiptir. Işık yoğunluğu verilerini elde etmek için ise her bir piksel yıllık ortalama parlaklığı 

veren 0-63 arasında 6 bitlik bir ölçekle ilişkilendirilmektedir (Başıhoş, 2016).  

Şekil 1’de, DMSP tarafından kaydedilen küresel ışık haritası görülmektedir. Bu harita, aslında 

küresel koordinat sistemine göre ölçeklendirilmiş yüksek çözünürlüklü bir fotoğraftır. Fotoğraftaki, her 

piksel 0.86 km2’lik alana denk gelmekte ve ışık yoğunluğu, aydınlık ve karanlık derecesine göre siyah 

beyaz aralığındaki dağılımı temsilen 6 bitlik dijital sayılar olarak kaydedilmektedir. Bu yüzden, tüm 

bölge ve alt bölgelerin resmi sınırlarına kadar veri elde edebilmek mümkündür. Şekil 1’de küresel ışık 

haritasından Türkiye; Türkiye’nin ışık haritasından da Ankara, sınırların vektörel koordinatlarına göre 

kesip çıkarılmıştır. 

Şekil 1: DMSP tarafından kaydedilen Dünya, Türkiye ve Ankara ışık yoğunluk görüntüleri. 

 

 

Kaynak: Başıhoş (2016). 
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Gece Işık Verisi Nasıl Hesaplanır?  

Yıllık, uydudan çekilmiş gece ışık fotoğrafları, 1992 ile 2013 yılları arasında farklı zamanlarda ya 

da aylarda yukarıda da bahsedildiği gibi 30 arksaniyelik pikseller olarak kaydedilmiştir. Örnek olması 

açısından, gösterilen 2013 yılına ait ham veri (Şekil 1) diğer yıllarda çekilen fotoğraflarda olduğu gibi 

maskelenerek, atmosferdeki nemliliğin, ay ışığının ve diğer meteorolojik koşulların görüşü engelleyen 

etkilerinden arındırılmıştır. Daha sonra Türkiye, maskelenen fotoğraftan çıkarılıp veri işlemeye tabi 

tutulmuştur. 6 bitlik dijital sayıların analize uygun hale getirilmesi için RGB (kırmızı-yeşil-mavi) 

formatında 0-63 arasında tekrar ölçeklendirilmiştir (Şekil 2). Bu işlemden sonra elde edilen sayısal ham 

veri, ölçek değerleri ve her ölçekteki piksel sayısı ile çarpılmıştır. 

 

Şekil 2: Atmosferik koşullardan arındırılmış, 1992, 2013 Türkiye ışık haritası. 

Kaynak: Başıhoş (2016). 

 

Kutup bölgelerinden uzaklaştıkça çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflar daha kaliteli ışık verisi 

üretmektedir. Enlemlere göre Türkiye’nin coğrafi konumuna bakıldığında Güney Batı’dan Kuzey 

Doğu’ya kadar artan enlem değerleri, bir diğer ifade ile kısmen de olsa çapraz bir coğrafyaya sahiptir. 

Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin Güney Batısının ürettiği ışık verisi Kuzey Doğuda yaratılan ışık 

verisinden daha kalitelidir.  Bu durum, Kuzey Doğu illerinde hesaplanan değerlerin ufak da olsa yanlış 

sonuçlar üretmesine sebep oluyor. Ancak, Türkiye’ye nazaran daha yüksek enlemlerde olan ülkelerde 

bile çok yüksek tutarlılıkla sonuç veren yöntemin Kuzey Doğu illerinde yarattığı sapmalar nazara 

alınmayacak kadar küçüktür. Kullanılan ölçeklendirme sisteminde, 0 puan karanlığı; 63 puan en aydınlığı 

göstermektedir. Uydu görüntülerinde hangi aydınlık değerinde kaç piksel olduğu, ışığın coğrafyaya 

dağılımını ve yoğunluğunu göstermektedir. Bu görüntü ise gelişmişliğin belli bir alanda nasıl 
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farklılaştığını anlamamıza yardımcı olmaktadır  (Henderson, Storeygar ve Weil, 2012). Buna göre 2013 

yılında Türkiye’de, en yaygın olarak 4 puanlık bir ışık yoğunluğu bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle, 

Türkiye haritası üzerinde aydınlık değeri en çok 4 puan civarında olan pikseller bulunmaktadır 

(Referans). 

 

Gece Işıkları ile reel GSYH Ölçümü  

Farklı atmosferik koşullar, çekilen fotoğrafların düzenli aralıklarda çekilmemesi, uydulardaki 

kameraların farklı teknolojilerde olması gibi faktörler çekilen fotoğraflardan türetilen ışık verilerinde 

bozulmaya yol açmaktadır (Başıhoş ve Taşöz, 2016).  

Bu haritalardan yola çıkarak, eğer bir coğrafi bölgenin (ülkelerin) ekonomik büyüklüğü biliniyorsa 

alt bölgelerin GSYH’ları uzaya salınan ışığın oranı ile kestirilebilmektedir. Burada kullanılan yöntem 

basit oranlamadan ziyade içerisinde birçok kontrol değişkeninin olduğu ekonometrik modellerdir. 

 

Gece Işığı Yöntemi ne Kadar Tutarlıdır? 

Şekil 3’de Türkiye’nin gece ışıklarının ham hali görülmektedir. Fotoğraftan alınan ilk intiba, 

Ereğli’den Hakkari’ye çizilecek sanal bir çizginin sol tarafının daha aydınlık sağ tarafının ise nispeten 

daha karanlık olduğudur.  

Yine aynı şekilde en son yayınlanan (2001) il bazında (67 il esasına dayanarak) GSYH verilerine 

göre düzenlenmiş haritayı görüyorsunuz (Şekil 3). Haritada Kırmızı renk ilin Kişi Başına GSYH’sının 

Türkiye ortalamasının altında, yeşil renk ise tam tersi ilin Kişi Başına GSYH’sının ortalamanın üstünde 

olduğunu ifade ediyor.  

 

Şekil 3: Türkiye’nin 16 Mart 2017 tarihi saat 04:48 saati gece ışığı ham verisi ve 2001 yılı verilerine 

göre Türkiye ortalamasının altında ve üstünde olan şehirlerin dağılımı. 

Kaynak: DMSP ve yazarın düzenlediği veri. 
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Kabaca bakıldığında bile ışık yoğunluğu ile illerin ekonomik gelişmişlik seviyesi arasında kuvvetli 

bir ilişki olduğu görülebiliyor. Marmara bölgesi (İstanbul, İzmit ve Bursa), Batı Ege (İzmir, Manisa, 

Aydın, Denizli) ve Akdeniz bölgesinde (Antalya, İçel, Adana) ile birlikte Ankara, Kayseri ve Konya’da 

yoğunlaşan ışık salınımı dikkat çekiyor. Bahsedilen bölgeler ve şehirler Türkiye’de ekonominin 

lokomotifi olarak görülebilecek bölgelerdir.  

Gece ışıkları verisi kullanarak, Başıhoş (2016) Türkiye’de il bazında milli gelir verilerini 1992 – 

2013 dönemi için tahmin etti.  Öte yandan 1987-2001 dönemi il bazında milli gelir verisi resmi olarak 

yayınlandığı için 1992-2001 yılları arasında hem gece ışıkları tekniği kullanılarak yapılan tahminler hem 

de resmi veriler mevcuttur. Bu iki seri arasındaki korelasyon hesaplandığında 0.963 gibi yüksek bir 

değere ulaşılmaktadır. Bu yüksek korelasyon gece ışıkları ile il bazında milli gelir hesabının ne derece 

kuvvetli bir tahmin yöntemi olduğunu göstermektedir. Bir diğer kayda değer sonuç ise şehirlerin coğrafi 

büyüklükleri ile alakalıdır. Coğrafi olarak “normal” büyüklükte olan şehirlerin tahmin değerleri çok 

tutarlı olmakla birlikte coğrafi olarak aşırı büyük illerde (Konya, Sivas, Erzurum) ya da coğrafi olarak 

aşırı küçük illerde (Yalova, Kilis) tahmin değerleri resmi değerlerden ciddi şekilde farklılaşabiliyor. 

Örneğin, gerçek değerler ile tahmin değerleri arasında korelasyonun (0.8793) en düşük olduğu şehir, 

coğrafi olarak Türkiye’nin diğer illerinden ciddi derece küçük olan Kilis şehridir. 

Metot farklı ülkeler için de kullanılmış ve benzer sonuçlar üretmiştir. Örneğin Dai, Hu ve Zhao 

(2017) Çin’deki 31 alt bölge ve 341 şehir için metodu kullanıp GSYH’lerini tahmin etmişlerdir. Yazarlar 

iki farklı kaynaktan gelen ışık verisinin tahminlerini kıyaslamış ve DMSP/OLS verisinin küçük coğrafi 

alanlarda (şehirler) tutarlı sonuç vermediği; ancak coğrafi büyüklük artıkça veri setinin ürettiği 

GSYH’lerin tutarlılığının da arttığı sonucuna varmışlardır.   

Bir diğer çalışmada Bickenbach vd. (2016) Hindistan ve Brezilya için gece ışıkları yöntemi ile 

GSYH tahmininde bulunmuş ve (a) ülke bazında tutarlı sonuçlara (b) alt bölgeler için ise tutarsız 

sonuçlara ulaşmalarına rağmen, veri setinin olmadığı alt bölgeler için kullanılmasında mahsur 

göremediklerini ifade etmişlerdir. 

Yukarıdaki iki çalışma ile Türkiye’de yapılan çalışmanın ortak noktaları bölgenin alanı daraldıkça 

gece ışığı yöntemi ile yapılan tahminlerin güvenilirliğinin azaldığı sonucudur. Ancak buna rağmen, hem 

az gelişmiş ülkelerin GSYH’larının hem de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin alt bölge GSYH veri 

setlerinin eksik olduğu durumlarda, yöntemin belli ölçüde güvenilir proxy data üretmek için 

kullanılmasının mantıklı olduğu söylenebilir.  
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