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Amaç: Küreselleşmeyle birlikte iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler, ulaşım araçlarının 

çeşitlenmesi, çoğalması ve ulaşım sistemlerinin gelişmesi, yoğun iş temposunun neden olduğu 

tatil yapma gereksinimi,  insanların boş zamanlarının gün geçtikçe artış göstermesi, seyahat 

serbestliği, yatırımlar, finans ve bankacılık sektörlerinin turizm sektörüyle bağlarının 

güçlenmesi,  uluslararası turizmin gelişmesine büyük bir önem kazandırmıştır. Yaşanan bu 

olumlu gelişmeler insanların daha çok seyahat etmesine dolayısıyla turizm aktivitelerine katılan 

insan sayısının hızla artmasına neden olmuştur. Artan bu seyahat eğilimleri sonucu turizm olayı 

coğrafi olarak daha geniş bir alana yayılmış ve bütün dünya ziyaretçileri tarafından kullanılan 

bir olgu haline gelmiştir. Diğer taraftan dünyada yükselen refah düzeyine paralel olarak 

seyahate ayrılan gelirin artmasıyla büyüyen uluslararası turizm pazarında söz sahibi olabilmek 

için turist çeken ülkeler arasındaki rekabet giderek artmaktadır. 

Akdeniz bölgesi, dünya turizminden en fazla pay alan bölgedir. Bu bölgede yer alan 

Fransa, İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan ise en fazla pay alan ülkelerdir. Türkiye konumu 

gereği turizm gelirleri bakımından rekabet halindedir.  Yaşanan soyo-ekonomik krizler 

neticesinde turizm gelirleri daha da önem arz etmiştir. Bu bağlamda Türkiye’nin turizm 

piyasasın istikrarlı bir yapıda olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Daha önceki 

çalışmalara bakıldığında, Türkiye turizm piyasasında istikrar yapısı Yılancı ve Eriş (2012) ve 

Özcan ve Erdoğan (2015) birim kök testleri ile, Abbott, De Vita ve Altınay (2012) ise 

yakınsama analizi ile yapmıştır. Bu çalışmada ise daha öncekilerden farklı olarak klüp 

yakınsama hipotezi test edilecektir. Çalışmada, Ocak 1996- Aralık 2015 tarihleri arasında 

Türkiye’ye turist gelen 27 önemli ülkenin turist sayıları panel veri olarak ele alınacaktır.  

Yöntem: Phillips ve  Sul (2007)’un çalışmaları ile tanıtılan bu yöntemde  veri seti hem tek bir 

grup olarak hem de alt gruplar halinde yakınsama olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu yöntem, 

hetorojenliğe ve birim köke karşı tutarlı sonuçlar vermektedir.  Bu yöntemde veri üretim süreçi 

aşağıdaki gibidir. 

𝑋𝑖𝑡 = 𝑔𝑖𝑡 + 𝑎𝑖𝑡,             (1) 

Model (1)’de,,  Xit, değişkeni, N ülkeleri [i=1, …N]   , T zaman boyutunu [t=1, ..T], 𝑔𝑖𝑡 
sistematik bileşenleri (systematic components) ve 𝑎𝑖𝑡  geçiş bileşenlerini (transitory 

components) ifade etmektedir.  Xit ‘i aşağıda ki gibi dönüştürdüğümüz de;  

𝑋𝑖𝑡 = (
𝑔𝑖𝑡+𝑎𝑖𝑡

𝜇𝑡
) 𝜇𝑡 = 𝛿𝑖𝑡𝜇𝑡          (2) 

her bir i ve t  için, Xit iki bileşene ayrılır. Bu her iki bileşende zamanla değişen (time-

varying) bileşenlerdir. 𝛿𝑖𝑡 kendine özgü bileşen (idiosyncratic) ve 𝜇𝑡  ortak bileşen (common 

component) olmak üzere göreceli geçiş parametresi (the relative transition parameter) aşağıda 

ki gibi hesaplanır. 

ℎ𝑖𝑡 =
𝑋𝑖𝑡

𝑁−1∑ 𝑋𝑖𝑡
𝑁
𝑖=1

=
𝛿𝑖𝑡

𝑁−1∑ 𝛿𝑖𝑡
𝑁
𝑖=1

           (3) 
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Yükleme katsayısı t zamanında panel ortalamasına göre her bir i ülkeden gelen turizm 

talebinin geçiş yolunun (transition path) ölçüsü şeklinde yorumlanır. Böylece, ℎ𝑖𝑡  göreceli 

geçiş parametresi diye adlandırılır. Aynı zamanda uzun dönemde t sonsuza giderken  ℎ𝑖𝑡’nin 

yatay kesit varyansı sıfıra yakınsaması Model (4) de yer verilmiştir.  

𝜎𝑡
2 = 𝑁−1∑ (ℎ𝑖𝑡 − 1)

2 → 0𝑁
𝑖=1             (4) 

Yokluk hipotezi tüm bölgeler için yakınsaması varlığı şeklinde kurulurken, alternatif 

hipotez yakınsamanın olmadğı veya klüp yakınsamanın olduğudur. Yokluk hipotezini test 

etmek içinse aşağıdaki test kullanılır. 

𝐻1 = 𝑁
−1∑ (ℎ𝑖𝑡 − 1)

2𝑁
𝑖=1                                                      (5) 

𝑙𝑜𝑔(𝐻1/𝐻𝑡) − 2. log𝐿(𝑡) = �̂� + �̂�𝑙𝑜𝑔𝑡 + �̂�,                       (6) 

Testte, her bir t için [𝑡 = [𝑟𝑇], [𝑟𝑇] + 1,…𝑇 ]  ve r>0 olmak üzere regresyonundan 

yararlanılır. Regresyonda L(t)=log(t) ve r ,  daha önce kaldırılmış olan ilk örneğin bir ksımını 

ifade etmektedir. 

Bulgular: Öncelikle seriler Hodrick- Prescott yöntemi kullanılarak mevsimsel etkilerden 

arındırılmıştır.  Yapılan klüp yakınsama sonuçları aşağıdaki gibidir. Tüm örneklem için yapılan 

yakınmasa testi sonucuna göre yakınma %5’de red edilirken, 4 adet alt grup klüp yakınmasa 

mevcuttur.  

 

 Ülkeler t-istatisiği b-katsayısı 

Örneklem Tüm ülkeler -44.804 -0.129 

1.  Alt Grup İran, Suudi Arabistan, İsrail -3.966 -1.607 

2. Alt Grup Bulgaristan, Ukrayna, Polonya, Kazakistan, Türkmenistan -2.880 -2.169 

3. Alt Grup Rusya, Hollanda, Yunanistan, İsveç, İsviçre, Belçika, 

Azerbaycan, İspanya, Çek Cumhuriyeti 

-2.469 0.097 

4. Alt Grup Almanya, İngiltere, ABD, İtalya, Avusturya, Romanya, 

Danimarka 

-2.335 2.870 

Yakınsama dışı Gürcistan, Belarus, Norveç -19.274  -24.410 

 

Yapılan analiz sonucunda tüm ülkeler ele alındığında herhangi bir yakınsama yoktur ve Abbott, 

De Vita ve Altınay (2012) ile aynı sonuçlara ulaşılmıştır. Yakınsamanın alt gruplar halinde ele 

alındığında ise 4 adet yakınsama klubünün varlığı tespit edilmiştir. Birinci grupta yer alan 

ülkelerden gelen turistler Türkiye’nin dış politikalarından etkilendiği görülmektedir. Diğer 

gruplarda ise belirleyici olan ülkelerin gelirleridir. Sadece Gürcistan, Belarus ve Norveç 

ülkelerinden gelen turistler herhangi bir gruba dahil değildir. Gürcistan’dan gelen kişilerin tatil 

vizesi ile gelip çalıştıkları düşünülmektedir.  Bu nedenle turizm amacıyla gelen herhangi bir 

ülke grubuna yakınsamamaktadır. Belarus ve Norveç’in ise Türkiye’ye piyasasında henüz 

istikrarın sağlanmadığı görülmektedir. 

Sonuç: Bu çalışmada Türkiye’ye de turizm piyasasında istikrarın varlığı yakınsama hipotezi 

ile araştırılmıştır. Eğer turizm piyasasında istikrar varsa, gelen turist sayısı birbirlerine 

yakınsayacaktır.  24 ülkeden gelen turist sayılarının birbirlerine alt gruplar halinde yakınsadığı 

tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, yakınsayan ülke gruplarına yönelik politikaların 

başarılı olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

JEL Kodu:C23, F00, Z32 

 

 



17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

2-4 June 2016, Sivas, TURKEY 

250 

 

Seçilmiş Kaynaklar: 

ABBOTT, A., DE VITA, G., ALTİNAY, L. 2012. Revisiting the convergence hypothesis for 

tourism markets: Evidence from Turkey using the pairwise approach." Tourism Management 

33.3: 537-544. 

OZCAN, P., ERDOGAN, S. 2015. Are Turkey's tourism markets converging? Evidence from 

the two-step LM and three-step RALS-LM unit root tests. Current Issues in Tourism.  

PHILLIPS, P. C. B., D. SUL. 2007. Transition Modeling and Econometric Convergence Tests. 

Econometrica 75: 1771– 1855. 

YİLANCİ, V., ERİS, Z.A.  2012. Are tourism markets of Turkey converging or not? A Fourier 

stationary analysis, Anatolia, 23:2, 207-216 

  


