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Bu çalışmada Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden bir olan Antalya’nın
otellerine gelen turist sayıları üzerinde etkili olan değişkenlerin tespiti ve regresyon analizi
yardımıyla bu değişkenler arasındaki ilişkinin modellenmesi amaçlanmıştır. Bunun için
Antalya’da bulunan konaklama tesisleri arasından seçilen 37 tesisten veri derlenmiştir.
Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için ele alınan bağımsız değişkenler arasında çoklu
doğrusal bağlantı bulunmuştur. Ayrıca veri setinde x ve y yönünde aykırı değer varlığı
tespit edilmiştir. Söz konusu bu iki problemi aynı anda çözümleyebilmek için sağlam
tahmin edicilerden Genelleştirilmiş M (GM) tahmin edicilerine dayalı ridge regresyon
metodu kullanılmıştır. GM tahmin edicilerine dayalı sağlam ridge regresyon metodu
başlangıç tahmini olarak GM tahminlerini kullandığından dolayı aykırı değerlerin etkisini
azaltmış ve ridge tahmin edicilerinden daha güvenilir tahminler elde edilmesini
sağlamıştır. Ridge GM tahmin edicileri kullanılarak hesaplanan parametre tahminlerinden
Antalya’daki otellere gelen turist sayısı üzerinde “otelin yatak kapasitesi”, “oteldeki oda
sayısı” ve “oteldeki havuz sayısı” değişkenleri pozitif bir etkiye sahipken, “otelin
havaalanına uzaklığı (km)” ve “otelde bir gecelik konaklama ücreti (euro)” değişkenleri
negatif bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca bağımlı değişkenin açıklanmasına en
büyük katkıyı “oteldeki oda sayısı” değişkeni yapmıştır.

Kabul Tarihi:02.09.2018
Anahtar Kelimeler
Çoklu doğrusal bağlantı
Aykırı değer
Ridge regresyon
Sağlam ridge regresyon

Keywords

Abstract

Multicollinearity

The present study aimed to determine the variables influential on the number of tourists
staying at hotels in Antalya, one of the leading tourism centers in Turkey, and to model
the relation between these variables by using regression analysis. The data was collected
from randomly selected 37 accommodation facilities in Antalya. The presence of
multicollinearity between the independent variables in the study was determined. In
addition, outliers in both of x and y direction were found in the data set. In order to
overcome these two problems at the same time, the ridge regression based on the
Generalized M (GM) estimators, one of robust estimators, was used. As robust ridge
regression based on GM estimators use GM estimations as initial estimates, they reduced
the effect of outliers and allowed obtaining more reliable estimates than ridge regression.
From the parameter estimates calculated using ridge GM estimators, it was observed that
the variables of “hotel bed capacity”, “number of rooms in the hotel” and “number of
swimming pools in the hotel” have a positive effect on the variable of “the number of
tourists staying at the hotel” while the variables of “distance between the hotel and the
airport” and “one nigth’s accomodation fee” have a negative effect. In addition, the
biggest contribution for explaining variation in the dependent variable belonged to the
variable of “number of rooms in the hotel”.
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GİRİŞ
Başka yerleri görme, tanıma, dinlenme, eğlenme gibi amaçlarla dünya üzerinde seyahat eden kişi sayısının
günden güne artması, turizm sektörünün tüm dünyadaki önemini arttırmıştır. Uluslararası turizm istatistikleri
incelendiğinde dünyada turistik amaçla seyahat edenlerin sayısının 2010-2015 yılları arasında ortalama %4.9
büyüdüğü ve 2015 yılında bir önceki yıla oranla %4.6 artarak 1.186 milyar kişiye ulaştığı gözlenmektedir (Kaya,
2017). 2016 yılında ise seyahat eden turist sayısı %3.9’luk artış ile 1.235 milyar kişiye ulaşmıştır (Tuna, Kızanlıklı
ve Küçükergin, 2017). Bu büyümenin gelecek yıllarda da sürmesi beklenmektedir.
Türkiye’de 1980’li yılların başından itibaren ihracata yönelik politikaların benimsenmesiyle birlikte turizm
sektörü büyümeye başlamış ve bu sektöre yapılan yatırımların da etkisiyle özellikle dış turizmde önemli
gelişmelerin kaydedildiği gözlemlenmiştir (Yamak, Tanrıöver ve Güneysu, 2012). Günümüze yaklaşıldığında
Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ülkeler arasında üst sıralara yerleştiği, 2015 yılı verilerine göre yaklaşık 40
milyon uluslararası ziyaretçi sayısıyla dünya sıralamasında altıncı sırada, 34 milyar dolar turizm geliri ile
dokuzuncu sırada yer aldığı görülmektedir (Kaya, 2017). Diğer taraftan yine 2015 değerlendirme yılı verilerine
göre Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi sıralamasında Türkiye 141 ülke arasında 44’üncü sırada yer almaktadır
(Kaya, 2017). Son 35 yılda Türk turizminin büyük gelişme gösterdiği ve turizmin çevre faktörlerin dikkate
alınarak çeşitlendirilip tüm yıla yayılması şeklinde uygulanmasıyla bu gelişmenin gelecek yıllarda da süreceği
söylenebilir.
Turistik amaçla seyahat edenlerin kültürel etkileşime ve dünya barışına yaptığı katkı önemli olmakla birlikte asıl
önemli katkısı ülke ekonomisi üzerinedir. Turizm sektörü, ödemeler bilançosunun uluslararası hizmetler kısmında
yer almaktadır. Böylelikle görülmeyen bir ihracat kalemi olarak turizm milli gelir artışına neden olmakta,
dolayısıyla ülke kalkınmasına katkı sağlamaktadır (Yamak vd., 2012). Literatürde turizmin ekonomik gelişme ve
büyümeyle olan ilişkisini ele alıp inceleyen çok sayıda ampirik çalışmaya rastlanmaktadır (Archer ve Fletcher,
1996; Balaguer ve Cantavella-Jordá, 2002; Durbarry, 2004; Dritsakis, 2004; Kar, Zorkirişçi ve Yıldırım, 2004;
Demiröz ve Ongan, 2005; Kim, Chen ve Jang, 2006; Lee ve Chang, 2008; Fayissa, Nsiah ve Tadasse, 2008; Brida
ve Risso, 2009; Narayan, Narayan, Prasad ve Prasad, 2010; Mishra, Rout ve Mohapatra, 2011; Seetanah, 2011;
Yamak vd., 2012). Ayrıca uluslararası turizmden elde edilen döviz gelirleri dış açıkların giderilmesinde ve
ödemeler dengesi açık veren ülkelerde finansmana katkı yaparak bu problemin hafifletilmesine yardımcı
olmaktadır (Çımat ve Bahar, 2003; Kar vd., 2004; Soysal ve Ömürgönülşen, 2010). Turizmin milli gelir attırıcı
etkisinin yanında istihdam arttırıcı etkisi dolayısıyla işsizliğin azaltılmasında da önemli bir payı vardır. Hatta
turizm sektörü tüm ülkeler için işsizlik sorununa bir çözüm olarak algılanmakta ve geleceğe yönelik tahminlerde
dünya genelinde istihdam yaratmada ilk sırayı alacağı düşünülmektedir (Şit, 2016). Turizm sektörü, yoğun olarak
emeğe dayalıdır ve hizmet sektörü içinde yer almaktadır. Ancak turizm sektörünün büyümesi sanayi sektörünü de
etkilemektedir. Turist sayısının artması daha çok konaklama, ulaşım, yiyecek-içecek, giyim, eğlence, sağlık vb.
ihtiyaçları doğurmaktadır. Bununla birlikte turistlere verilen hizmet kalitesini arttırmak amacıyla turist alan
bölgelere yapılan kamu yatırım ve harcamaları da artmaktadır. Soyu, Karaçor, Altınok ve Fırat (2017)’e göre
hizmet sektörü içinde yer almasına rağmen turizm sektörü doğrudan veya dolaylı olarak yaklaşık 55 farklı sektörle
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etkileşim halindedir. Dolayısıyla turizm sektörünün büyümesi diğer sektörlerin gelişiminde de önemli rol
oynamaktadır.
Turizmin sağladığı avantajlardan mümkün olduğunca fazla yararlanabilmek için kamu ve özel sektör tarafından
yapılması gereken yatırımlar ve alınması gereken kararlar açısından turizm talep tahminlerinin yapılabilmesi
gerekir. Doğru tahminlerde bulunmak başta konaklama, eğlence ve ulaşım olmak üzere turizm sektörüyle ilgili
bütün faaliyet alanlarına ilişkin planların yapılabilmesi açısından oldukça önemlidir. Çuhadar (2006) turizm
talebini “yeterli satın alma gücüne ve boş zamana sahip olup belirli bir zaman diliminde, belirli bir hedef
doğrultusunda turistik ürün ve hizmetlerden faydalanan yada yararlanmak isteyen kişi veya kişiler topluluğu”
olarak tanımlamaktadır.
Turizm talep tahminlerinin yapılmasında istatistiksel yöntemlerden yada yapay sinir ağlarından yararlanılabilir.
İstatistiksel yöntemlerde ilgilenilen değişkenlere ilişkin gözlemlenen verilere dayanarak matematiksel bir fonksiyon
şeklinde ifade edilen tahmin modelleri kullanılır. Tahmin modellerinin oluşturulmasında zaman serisi
yöntemlerinden yada nedensel ilişkilere dayalı yöntemlerden yararlanılır. Zaman serisi yöntemleriyle turizm talep
tahminlerinin yapılması, zamana bağlı olarak ortaya çıkan verilere dayanarak belirli eğilimleri ortaya çıkartan
istatistiksel modellerin kurulması ve bu modellerle geleceğe yönelik tahminlerin yapılması temeline
dayanmaktadır. Nedensel ilişkilere dayalı yöntemler ise bir değişkenin gelecekteki bir değerini tahmin etmekten
ziyade iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi açıklamaya ve bu ilişkiyi matematiksel bir fonksiyon
şeklinde ifade etmeye çalışılır. Nedensel ilişkilerin araştırılmasında regresyon analizi kullanılmaktadır.
Literatürde zaman serisi yöntemleriyle ve yapay sinir ağlarıyla turizm talep tahmini yapan çalışmalara
rastlanmaktadır. Örneğin Algan (1995), 1976-1986 dönemine ilişkin verileri kullanarak 1990 yılına kadar turizme
katılanların sayısını, turizm gelir ve giderlerini ve net turizm gelir ve turizm yatırımlarını belirlemeye çalışmıştır.
Baldemir ve Bahar (2003), 1984-1999 dönemine ilişkin yıllık verileri kullanarak Amerika Birleşik Devletleri,
İngiltere, Almanya, Fransa ve Avusturya’dan Türkiye’ye olan turizm talebini sinir ağları kullanarak tespit etmiştir.
Çuhadar ve Kayacan (2005), 1990-2002 dönemine ait aylık verilerden yararlanarak yapay sinir ağlarıyla
Türkiye’nin bakanlık belgeli konaklama tesislerine ilişkin dış turizm talebi ile oluşan doluluk oranlarını tahmin
etmiştir. Yüksel (2007), zaman serisi yöntemlerini kullanarak Ankara’daki beş yıldızlı bir otele ilişkin talep
tahmininde bulunmuştur. Çuhadar, Güngör ve Göksu (2009), 1992-2005 dönemine ilişkin Antalya iline gelen aylık
yabancı turist sayısı verilerini kullanarak yapay sinir ağları ve zaman serisi yöntemleri ile Antalya iline ait dış
turizm talebini tahmin etmiştir. Soysal ve Ömürgönülşen (2010), 2000-2007 dönemine ait Türkiye’deki turizm
işletme belgesine sahip tesislerde konaklayan toplam turist sayısı verilerini kullanarak zaman serisi yöntemleriyle
2008 yılının ilk altı ayında bu tesislerde konaklayan toplam turist sayısını tahmin etmiştir. Bu çalışmaların dışında
da turizm talebi için zaman serisi yöntemlerini ve/veya yapay sinir ağlarını kullanan çalışmalar mevcuttur (bkz.
Önder ve Hasgül, 2009; Çuhadar, 2014; Karahan 2015; Dinç, Yayar ve Hekim, 2017; Alcan, Alcan, Demir ve
Öztürk, 2017; Ulucan ve Kızılırmak, 2018)
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Literatürde turizm talebini tahmin etmek için nedensel ilişkilere dayalı yöntemleri kullanan çalışmalar da vardır.
Örneğin Emir (2000), 1985-1999 dönemine ilişkin yıllık verileri kullanarak Almanya, İngiltere, Fransa, ABD ve
BDT Ülkelerinden Doğu Karadeniz Bölgesi’ne olan turizm talebini çoklu regresyon analiziyle belirlemeye
çalışmıştır. Bunun için söz konusu yıllara ilişkin konaklayan turist sayısını bağımlı değişken, kişi başına düşen
milli geliri, döviz kurlarını, tüketici fiyatları endeksini ve yatak sayısını ise bağımsız değişken olarak almıştır.
Karagöz (2008), 2006 yılı verilerini ve çekim modeli yaklaşımını kullanarak Türkiye’ye gelen turist sayısı üzerinde
etkili olan faktörleri belirlemeye çalışmıştır. Bu amaçla turist gönderen ülkelerin GSYH’ını, bu ülkelerin kişi başına
GSYH’ını ve bu ülkelerin başkentinin Türkiye’ye uzaklığını dikkate almıştır. Ayrıca turist sayısı üzerinde etkili
olduğu düşünülen bir dizi değişkeni kukla değişken olarak modele katmıştır. Aydın, Darıcı ve Taşçı (2015), 19962013 dönemi üçer aylık verilerini kullanarak Türkiye’ye yönelik uluslararası turizm talebi üzerinde gelirin, fiyatlar
genel seviyesinin, döviz kurunun ve seyahat maliyetlerinin etkisini araştırmışlardır. Zurnacı ve Karagöz (2015),
1984-2012 dönemine ilişkin Türkiye’ye gelen turist sayılarını, turist gönderen ülkelerin kişi başına düşen milli
gelirleri, çapraz döviz kurları, bir gecikmeli turist sayıları ve nüfus büyüme oranlarıyla açıklamaya çalışmıştır.
Ayrıca Türkiye’nin bu ülkelerle yapmış olduğu iki taraflı vize serbestliği anlaşmalarının gelen turist sayıları
üzerinde etkisinin olup olmadığını araştırmak için vize değişkenini modele kukla değişken olarak ekleyip analiz
aşamasında sapması düzeltilmiş kukla değişkenli tahmin yöntemi kullanmışlardır. Daştan, Dudu ve Çalmuşur
(2016), Erzurum ilindeki turistlerin bölgeyi tercih etme nedenlerini tespit etmek amacıyla anket yoluyla derlenen
verilere ki-kare analizi ve lojit model uygulamışlardır. Analiz sonucunda milliyet, meslek, harcama, eğitim, yaş ve
gelir düzeyinin kış turizminde Erzurum’u tercih etmede etkili değişkenler olduğunu tespit etmişlerdir. Bu
çalışmalar dışında da turizm talebi üzerine nedensel ilişkilerin araştırıldığı çalışmalar mevcuttur (bkz. Uğuz ve
Topbaş, 2011; Demirel, Alparslan, Bozdağ ve İnci, 2013; Sevinç, 2013; Ergen ve Yavuz, 2017).
Turizm talebine ilişkin nedensel ilişkilere dayalı yöntemlerin kullanılmasında ele alınan bağımsız değişkenler
arasında bir iç ilişki sorunu ortaya çıkabilir. Özellikle ekonomik değişkenler arasında bir iç ilişki çok olasıdır.
Ayrıca ele alınan veri seti çeşitli nedenlerle ortaya çıkan ve tahmin sonuçlarını büyük ölçüde etkileyen aykırı
değerler (outlier) içerebilir. Bu çalışmanın orjinalliği bu iki problemi aynı anda içeren turizm verilerinde güvenilir
parametre tahminleri elde edebilmek için genelleştirilmiş M (GM) tahmin edicilerine dayalı sağlam Ridge
regresyon yönteminin kullanımını göstermesidir. Bunun için turizm sektöründe hizmet veren otel işletmelerinde
konaklayan turist sayılarının modellenmesi üzerinde durulmaktadır.
Turizm sektöründeki faaliyetlerde hem yerli hem de yabancı turistlerin ziyaret ettikleri yerlerdeki en temel
ihtiyaçlarından biri konaklamadır. Konaklama talebi ekonomik, sosyal ve siyasi faktörlerin etkisiyle değişkenlik
gösterebilmektedir (Çuhadar, 2006). Turistlerin otel tercihlerinde konaklama ücreti önemli bir kriter olmakla
birlikte, bu ücret karşılığında sunduğu hizmet kalitesi, otel olanakları, otelin büyüklüğü ve alanı (yüzölçümü),
otelin konumlandığı yerin şehir merkezine ve havaalanına uzaklığı gibi daha bir çok faktör etkili olabilmektedir. Bu
çalışmada Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Antalya’nın otellerinde konaklayan turist
sayılarının modellenmesi amaçlanmıştır. Otellerin misafir ettikleri turist sayıları üzerinde etkili olan değişkenlerin
ve bu değişkenlere ilişkin etki paylarının belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için ele alınan

298

Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6/3 (2018) 295-315

bağımsız değişkenler arasında çeşitli kriterlere göre çoklu doğrusal bağlantı belirlenmiştir. Ayrıca kullanılan veri
setinde x ve y yönünde aykırı değer(outlier) varlığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla veri analizinde aykırı değerlerden
etkilenmeden aynı zamanda çoklu doğrusal bağlantının etkisini gidermek amacıyla Genelleştirilmiş M (GM)
tahmin edicilerine dayalı sağlam Ridge regresyon yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmanın izleyen bölümünde GM tahmin edicilerine dayalı sağlam Ridge regresyon yöntemi üzerinde
durulmaktadır. Üçüncü bölümde Antalya’daki otellere gelen turist sayıları GM tahmin edicilerine dayalı sağlam
Ridge regresyon yöntemiyle modellenmeye çalışılacak, sonuç ve öneriler bölümüyle çalışma tamamlanacaktır.
GM Tahmin Edicilerine Dayanan Sağlam Ridge Regresyon Yöntemi
Ridge Tahmin Edicisi
Matris gösterimle y  Xβ  ε biçiminde verilen çoklu doğrusal regresyon modelinde parametre tahmini için
genellikle En Küçük Kareler (EKK) tekniği kullanılır. Bu modeldeki β parametresine ilişkin EKK tahmin edicisi;
βˆ  (XX) 1 Xy

(1)

ve tahmin edicinin varyansı;
Var(βˆ )  E(βˆ  β)(βˆ  β)  σ 2 ( XX) 1

(2)

biçiminde hesaplanır. Gauss-Markov teoremine göre EKK tahmin edicisi yi’nin doğrusal kombinasyonları olan
bütün diğer yansız tahmin edicilerle karşılaştırıldığında en küçük varyanslı doğrusal yansız tahmin edicidir. Burada
“en iyi” ile kastedilen en küçük varyansa sahip olmasıdır (Montgomery, Peck ve Vining, 2001). Ancak bağımsız
değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı olması durumunda EKK tekniği daha büyük varyanslı tahminlerin
elde edilmesine neden olur ve dolayısıyla parametre tahminlerine güvenilemez. Böyle bir durumda küçük bir
yanlılık karşılığı daha küçük varyanslı ve dolayısıyla daha küçük hata kareler ortalamalı tahminler elde edilmesini
sağlayan yanlı tahmin tekniklerinden yararlanılabilir. Literatürde yaygın olarak kullanılan yanlı tahmin
tekniklerinden biri Hoerl ve Kenard (1970) tarafından önerilen Ridge tahmin edicisidir. Ridge tahmin edicisi;
βˆ  (XX  kI)1 Xy
R

(3)

biçiminde elde edilir. Burada k yanlılık parametresidir ve 0<k<1 arasında seçilir. Literatürde k yanlılık
parametresinin seçimine ilişkin pek çok çalışma vardır (bkz: Hoerl, Kennard, ve Baldwin, 1975; Lawless ve Wang,
1976; Troskie ve Chalton, 1996; Firinquetti, 1999; Khalaf ve Shukur, 2005; Dorugade ve Kashid, 2010). k=0
olması durumunda Ridge tahmin edicisi EKK tahmin edicisine eşit olur (Vinod, 1978).
Ridge tahmin edicisinin varyans kovaryans matrisi ve hata kareler ortalaması aşağıdaki gibidir:
Var(βˆ R ) σ2 (X' X  kI)1 X' X(X' X  kI)1
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HKO(βˆ R )  σ 2 iz[( X' X  kI ) 1 X' X( X' X  kI ) 1 ]  k 2β' ( X' X  kI ) 2 β
 σ2

p

λ i (λ i  k ) 2  k 2β' ( X' X  kI ) 2 β

i

(5)

1

Buradaki λ i ’ler ( X' X ) matrisinin özdeğerleridir. HKO’ya ilişkin eşitliğin sağ tarafındaki toplamın ilk kısmı
β̂R parametrelerine ilişkin toplam varyansı, ikinci kısmı ise yanlılığın karesini göstermektedir. k>0 iken β̂R ’deki

yanlılık k ile birlikte artar, buna karşın varyans k arttıkça azalır (Montgomery vd., 2001).
GM Tahmin Edicileri
Doğrusal regresyon analizinde çoklu doğrusal bağlantının yanı sıra karşılaşılan bir diğer problem ise veri setinin
aykırı değer içermesidir. Aykırı değerler veri setindeki diğer değerlerle karşılaştırıldığında ciddi bir biçimde
farklılaşan ve tahmin sonuçlarını büyük ölçüde etkileyen gözlemlerdir. Aykırı değerlerin varlığı veri setinin normal
dağılımdan sapmasına neden olabilir. Böylelikle aykırı değerler EKK tahminlerini ciddi bir biçimde etkileyebilirler.
Regresyon modelleri bağlamında aykırı değerler x yönünde yada y yönünde ortaya çıkabilir. x uzayında veri
kümesinden uzakta bulunan noktalar x yönünde aykırı değerler iken regresyon doğrusunun uzağında olan ve
regresyon doğrusu üzerinde büyük bir etkiye sahip olan gözlemler ise y yönündeki aykırı değerlerdir (Rousseeuw
ve Leroy, 1987; Ertaş, 2011). x yönündeki bir aykırı değerin EKK tahmin edicileri üzerindeki etkisi oldukça
büyüktür çünkü gerçekte bu değerler regresyon doğrusunu bükebilir (yönünü değiştirebilir) (Rousseeuw ve Leroy,
1987). Diğer taraftan y yönündeki bir aykırı değerin regresyon modeli üzerindeki etkisi, onun x koordinatına ve
örneklemdeki diğer gözlemlerin genel pozisyonuna bağlıdır (Montgomery vd., 2001).
Bir veri setinin aykırı değer içermesi durumda bu değerlerden çok etkilenmeden güvenilir tahminler elde
edilmesine imkân veren sağlam tahmin edicilere dayalı regresyon yöntemlerinin kullanılması önerilir. Bir sağlam
tahmin yöntemi, veri setinin normal dağıldığı ve aykırı değer içermediği durumda EKK yöntemiyle elde edilen
sonuçlara benzer sonuçların elde edilmesini sağlar (Montgomery vd., 2001). Literatürde en yaygın olarak kullanılan
sağlam tahmin edicilerden biri M tahmin edicileridir. M tahmin edicileri artıkların bir fonksiyonu üzerinde
temellenir ve aşağıdaki gibi verilir (Rousseeuw ve Leroy, 1987):
n

min  ρ(ei )
β

(6)

i1

Bu fonksiyonda verilen artıklar ölçek parametresinin bir tahminiyle aşağıdaki gibi standartlaştırılabilir:
n
n
y  x ' βˆ
e
min  ρ( i )  min  ρ( i i )
β
β
s
s
i1
i1

(7)

Bu en küçükleme probleminin çözümü için fonksiyonun türevi alınıp sıfıra eşitlenerek normal eşitlikler sistemi
aşağıdaki gibi elde edilir.
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n


i1

 (yi  xi ' βˆ ) 
 xi  0


s



ψ

(8)

Burada ψ , ρ fonksiyonunun türevidir ve ψ fonksiyonunun seçimi aykırı değerlere verilen ağırlıkları etkiler
(Wisnowski, Simpson ve Montgomery, 2002).
M tahmin edicileri y yönündeki aykırı değerlere karşı dirençli ancak x yönündeki aykırı değerlere karşı oldukça
hassastır. x yönündeki aykırı değerlerle başa çıkabilmek için M tahmin edicilerinin yetersizliğinden dolayı GM
tahmin edicileri geliştirilmiştir (Ryan, 1997). GM tahmin edicileri bazı ağırlık fonksiyonları aracılığıyla x
yönündeki aykırı değerlerin etkisini sınırlamayı amaçlar.
GM tahmin edicileri için normal eşitlikler sistemi aşağıdaki gibi verilir (Wisnowski vd., 2002):
n
 y  x i ' βˆ 
x  0
 πi ψ  i
i
i1
 s πi 

(9)

Burada π i , x’e bağlı ağırlıkları ifade eder. π i ağırlıklarını oluşturmak için yaygın olarak ya M kovaryans
tahminlerine ilişkin şapka matrisinin köşegenlerinden ( hii  xi (X' X)1 xi )
(minimum volume ellipsoid) sağlam uzaklıkları kullanılır.

bir uzaklık ölçüsü yada MVE

GM tahmin edicilerine ilişkin yukarıda verilen normal

eşitlikler sistemini çözmek için en yaygın olarak kullanılan iki yaklaşım Newton metodu ve iteratif olarak
ağırlıklandırılmış en küçük kareler (iteratively reweighted least squares- IRLS) metodudur. Ancak Wisnowski vd.
(2002) bu iki metot arasında çok az bir fark bulduğunu belirtmiştir. Her iki yaklaşımda da β için başlangıç
parametre tahminlerine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada GM tahminlerini elde etmek için iteratif olarak
ağırlıklandırılmış en küçük kareler metodu ve β ’ların başlangıç tahmini olarak en küçük kareler tahminleri
kullanılmıştır.
GM Tahmin Edicilerine Dayanan Sağlam Ridge Tahmin Edicisi
Bir veri setinde aynı anda hem çoklu doğrusal bağlantı hem de aykırı değerlerin varlığı ile karşılaşılabilir. Böyle
bir durumda bu iki problemin çözümü ile ayrı ayrı uğraşmak yerine problemlerin çözümü için geliştirilmiş
metotları birleştirerek kullanmak mümkündür. Bu amaçla sağlam tahmin edicilere dayalı yanlı tahmin teknikleri
geliştirilmiştir. Literatürde farklı tipteki aykırı değerlerin etkisini azaltmak amacıyla geliştirilmiş sağlam tahmin
edicilere dayalı farklı yanlı tahmin teknikleri üzerine çalışılmıştır (bkz: Silvapulle, 1991; Arslan ve Billor, 1996;
Jadhav ve Kashid, 2011, Kan, Alpu ve Yazıcı, 2013).
Bu çalışmada x ve y yönündeki aykırı değerlere karşı dirençli olan GM tahmin edicilerine dayalı Ridge tahmin
metodu kullanılmıştır. Bunun için GM tahmin edicilerine dayalı sağlam ridge tahmin edicisi aşağıdaki gibi elde
edilir:
βˆ RIDGEGM  (X' X  k* I)1(X' X)βˆ GM
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Bu eşitlikteki β̂GM , GM tahmin edicilerinden elde edilen parametre tahminlerini ve k * yanlılık parametresini
göstermektedir. Bu çalışmada Hoerl vd. (1975)’in önerdiği EKK tahmin edicilerine dayalı olarak hesaplanan
yanlılık parametresi, GM tahmin edicilerine dayalı olarak aşağıdaki formülde verildiği gibi kullanılmıştır:
2
psGM
k 
'
βˆ GM βˆ GM
*

(11)

2
Buradaki p bağımsız değişken sayısını, sGM
ise GM tahmin edicisine ilişkin ölçek tahmini göstermektedir.

GM tahmin edicilerine dayanan sağlam ridge tahmin edicisinin performansını karşılaştırmak için hata kareler
ortalaması (HKO) kriterinden yararlanılabilir. Bunun için aşağıdaki eşitlikte verilen Silvapule (1991)’in M tahmin
edicilerine dayanan sağlam ridge tahmin edicisinin HKO için geliştirdiği ve daha sonraki yıllarda Arslan ve Billor
(1996)’un GM tahmin edicilerine dayanan sağlam ridge tahmin edicisine uyarladığı formül kullanılır:

 k*α 
i 
HKO(αˆ RIDGEGM (k ))   λi (λi  k ) Ωii   
*

i 1
i 1  λ i  k 
*

n

HKO(α̂ M ) 

* 2

2

n

n

Ω
i1

ii

(12)

Burada  (pxp) boyutlu kov(α̂M ) matrisi, λ i ise ( X' X ) matrisinin özdeğerleridir.
Uygulama
Bu çalışmada Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Antalya’nın otellerine gelen turist
sayılarının regresyon analiziyle modellenmesi amaçlanmıştır. Bunun için Antalya’ya bağlı turizm merkezinde
bulunan yatırım ve işletme belgeli ve belediye belgeli konaklama tesisleri arasından basit tesadüfî örnekleme
yöntemine göre seçilen 37 tesisten otel yönetiminin rızası alınarak 2017 yılına ilişkin veri derlenmiştir. Bu tesisler
arasında sadece konaklama amacına hizmet eden pansiyon tipi tesislerin yanı sıra ultra her şey dahil sistemiyle
konaklama olanağı sunan oteller de mevcuttur. Bartlett, Kotrlik ve Higgins (2001)’e göre çoklu regresyon
analizinde gözlem sayısı bağımsız değişken sayısının en az beş katı olmalıdır. Bu çalışmada sekiz tane bağımsız
değişken kullanılmıştır ve örneklem hacmi yaklaşık olarak bu oranı ((37/8)=4.625  5) karşılamaktadır.
Çalışmada ele alınan değişkenler aşağıdaki gibidir:
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Y : Otelde konaklayan turist sayısı
X1: Otelde çalışan personel sayısı
X2: Otelin yatak kapasitesi
X3: Oteldeki oda sayısı
X4: Otelin havaalanına uzaklığı (km)
X5: Otelin şehir merkezine uzaklığı (km)
X6: Oteldeki havuz sayısı
X7: Otelin kurulu olduğu alan (m2)
X8: Otelde bir gecelik konaklama ücreti (euro)
Analiz aşamasında standartlaştırılmış verilerle çalışılmış ve EKK tekniğiyle elde edilen parametre tahminleri
Tablo 1’de verilmiştir:
Tablo 1. EKK Tekniğiyle Elde Edilen Parametre Tahminleri, Anlamlılık Testleri ve Kurulan Modelin Özeti
Değişken

Katsayı

Standart hata

t

p

0.221
0.105
0.552
0.629
0.108
0.187
0.320
0.362

1.389
1.476
1.002
0.418
-0.278
0.080
1.213
-1.442

0.176
0.152
0.325
0.679
0.782
0.937
0.236
0.160

X1
0.307
X2
0.155
X3
0.553
X4
0.263
X5
-0.030
X6
0.015
X7
0.388
X8
-0.522
Modelin anlamlılığı: F=26.02 (p=0.000 < α  0.05)

Tablo 1’den kurulan modelin anlamlı, ancak parametre tahminlerinin anlamsız olduğu görülmektedir. Ayrıca X 4
değişkenine ait parametre tahmininin işareti beklentiler yönünde çıkmamıştır.
Verilere ilişkin korelasyon matrisi aşağıdaki gibidir:
X1
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

1.000
0.879

0.871

0.119
0.573

0.831
0.571

0.664

X2

X3

X4

X5

X6

X7

1.000
0.982

1.000

 0.047

0.033

1.000

0.463

0.514

0.837

1.000

0.521

0.721

0.300

0.678

1.000

0.301

0.271

0.203

0.343

0.503

1.000

0.624

0.607

0.047

0.422

0.521

0.505
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Bu matrise ilişkin en büyük özdeğer λ max  4.775 , en küçük özdeğer λ min  0.006 ve koşul sayısı 795.83
olarak bulunmuştur. Ayrıca X1, X3, X4, X7 ve X8 değişkenleri için VIF değerleri 10’dan büyük (VIF(X1)=11.555,
VIF(X3)=72.247, VIF(X4)=93.851 ve VIF(X7)=24.341 ve VIF(X8)=31.129 olarak) bulunmuştur. Böylece bağımsız
değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantının bulunduğu söylenebilir.
Model parametrelerinin EKK tekniği ile tahmininde karşılaşılan bir diğer problem veri setinin aykırı değer
içermesidir. Bir veri setindeki x ve y yönündeki aykırı değerler sağlam uzaklıklara karşı standartlaştırılmış
artıkların grafiği çizilerek tespit edilebilir. Büyük ve küçük artık değerlerini ayırmak için -2.5 ve +2.5 artık
değerlerine ilişkin yatay çizgiler kullanılır. Diğer taraftan büyük ve küçük uzaklıkları ayırmak için
uzaklığına ilişkin bir dikey çizgi çizilir. Şekil 1 çalışma verilerine ilişkin sağlam uzaklıklara

χ p;0.975

karşı

standartlaştırılmış artıkların grafiğini göstermektedir. Bu grafiğe göre -2.5 ve +2.5 artık değerlerinden çizilen yatay
çizgilerin dışında ve

χ p;0.975 =4.19 uzaklık değerinden çizilen dikey çizginin sağında kalan 1, 14, 28, 32, 34 ve 37

numaralı gözlemler x yönündeki aykırı değerleri göstermektedir. Diğer taraftan -2.5 ve +2.5 artık değerlerinden
çizilen yatay çizgilerin dışında ve

χ p;0.975 =4.19 uzaklık değerinden çizilen dikey çizginiz solunda kalan, 5, 12, 13,

15, 26, 27, 31 ve 35 numaralı gözlemler ise y yönündeki aykırı değerleri göstermektedir.

Şekil 1. Veri setine ilişkin sağlam uzaklıklara karşı standartlaştırılmış artıklar grafiği
Veri setinde hem x ve y yönünde aykırı değer hem de çoklu doğrusal bağlantı tespit edildiğinden parametre
tahminleri GM tahmin edicilerine dayalı sağlam ridge regresyon metodu kullanılarak elde edilecektir. Ancak
öncelikle GM tahmin edicilerine ilişkin parametre tahminleri ve bu tahmin değerlerinden yararlanılarak yanlılık
parametresi hesaplanmıştır. GM tahmin edicilerine dayalı ridge regresyon metoduyla elde edilen parametre
tahminlerini, EKK, ridge ve GM metotlarına ilişkin parametre tahminleriyle kıyaslamak amacıyla Tablo 2
düzenlenmiştir.

304

Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6/3 (2018) 295-315

Tablo 2. EKK, Ridge, GM ve GM tahmin edicilerine dayalı Ridge GM metotlarına ilişkin parametre tahminleri
Değişken
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
k
AKO
*

Katsayı
0.307
0.155
0.553
0.263
-0.030
0.015
0.388
-0.522

EKK
Standart hata
0.221
0.105
0.552
0.629
0.108
0.187
0.320
0.362

Katsayı
0.252
0.110
0.427*
0.284*
0.001
-0.019
0.095
-0.155

1.001

Ridge
Standart hata
0.138
0.084
0.109
0.107
0.082
0.108
0.107
0.126
0.035
0.339

Katsayı
0.118
0.169*
1.562*
-0.920*
-0.012
0.384*
0.033
-0.374*

GM
Standart hata
0.101
0.048
0.253
0.289
0.049
0.087
0.147
0.166
0.219

Katsayı
0.149
0.158*
1.285*
-0.613*
-0.015
0.315*
0.072
-0.371*

Ridge GM
Standart hata
0.096
0.047
0.192
0.217
0.048
0.077
0.128
0.149
0.002
0.161

0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bulunan katsayılar

Tablo 2’de, Ridge katsayı tahminlerine ilişkin standart hataların, EKK tekniğiyle elde edilen katsayı
tahminlerine ilişkin standart hatalardan daha küçük olduğu görünmektedir. Benzer şekilde Ridge GM tahmin
edicilerine ilişkin katsayı tahminlerinin standart hataları, GM tahmin edicilerine ilişkin katsayı tahminlerinin
standart hatalarından daha küçük bulunmuştur. Küçük bir yanlılık karşılığı daha küçük varyanslı tahminlerin elde
edilmesi beklenen bir durumdur. Diğer taraftan Ridge GM tahmin edicileri başlangıç tahmini olarak GM
tahminlerini kullandığından dolayı aykırı değerlerin etkisini azaltmış ve başlangıç tahmini olarak EKK tahminlerini
kullanan Ridge tahmin edicilerinden daha güvenilir tahminler elde edilmesini sağlamıştır. Ridge GM tahminlerine
ilişkin artık kareler ortalaması (AKO), Ridge tahmin edicilerine ilişkin AKO’dan küçük bulunmuştur. Katsayı
tahminlerinin işaretleri yönünden inceleme yapıldığında GM ve Ridge GM tahminlerinin işaretlerinin beklentilere
uygun çıktığı söylenebilir. Ayrıca Ridge GM katsayı tahminlerinden X 1, X5 ve X7 değişkenleri dışındaki bütün
değişkenlere ilişkin katsayı tahminlerinin anlamlı olduğu görülmektedir. Böylelikle bu veri seti için Antalya
otellerine gelen turist sayısını modellemede kurulan en uygun model Ridge GM tahmin edicileri kullanılarak elde
edilmiştir.
Ridge GM metodu kullanılarak kurulan modele göre Antalya’nın otellerine gelen turist sayısını açıklamada
“otelin yatak kapasitesi (X 2)”, “oteldeki oda sayısı (X 3)” ve “oteldeki havuz sayısı (X6)” değişkenleri pozitif bir
etkiye sahipken, “otelin havaalanına uzaklığı (km) (X4)” ve “otelde bir gecelik konaklama ücreti (euro) (X8)”
değişkenleri negatif bir etkiye sahiptir. Ayrıca Antalya’nın otellerine gelen turist sayısını açıklamada en büyük etki
payına sahip değişken “oteldeki oda sayısı (X3)” değişkenidir.
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada Antalya’daki otellere gelen turist sayılarının regresyon analiziyle modellenmesine çalışılmıştır.
Bu amaçla ele alınan bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı bulunmuştur. Ayrıca yapılan inceleme
sonucu veri setinde x ve y yönünde aykırı değerlerin varlığı tespit edilmiştir. Böylelikle sözkonusu problemlerin bir
arada çözümlenmesi amacıyla sağlam tahmin edicilerden GM tahmin edicilerine dayalı ridge tahmin metodu
kullanılmıştır. Ridge GM tahmin edicisi, tahminlerin standart hataları ve AKO kriteri açısından diğer tahmin
ediciler ile karşılaştırılmış ve Antalya’daki otellere gelen turist sayılarını açıklayan en iyi parametre tahminleri
Ridge GM tahmin edicisi ile elde edilmiştir.
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Çalışmada Ridge GM tahmin edicileri kullanılarak hesaplanan parametre tahminlerinden “otelin yatak
kapasitesi”, “oteldeki oda sayısı”, “oteldeki havuz sayısı”, “otelin havaalanına uzaklığı (km)” ve “otelde bir gecelik
konaklama ücreti (euro)”

değişkenlerinin Antalya’nın otellerinde kalan turist sayısını açıklamada anlamlı

değişkenler olduğu görülmektedir. Ayrıca bağımlı değişkenin açıklanmasına en büyük katkıyı “oteldeki oda sayısı”
değişkeni yapmıştır. Bu değişkenin “otelde konaklayan turist sayısı” değişkeni üzerinde pozitif bir etkiye sahip
olduğu belirlenmiştir. “Oteldeki oda sayısı” arttıkça “otelde konaklayan turist sayısı” da artmaktadır. Benzer durum
“oteldeki yatak kapasitesi” değişkeni için de geçerlidir. “Oteldeki yatak kapasitesi” değişkeninin de “otelde
konaklayan turist sayısı” üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Aslında “oteldeki oda sayısı” ve
“otelin yatak kapasitesi” değişkenleri birbiriyle yüksek derecede ilişki içinde olan değişkenlerdir. Hesaplanan
korelasyon matrisinde bu iki değişkene ilişkin korelasyon katsayısının 0.982 olduğu görülmektedir.
Bu çalışmada “oteldeki yatak kapasitesi” değişkenine ilişkin bulunan sonuçlar Görmüş ve Göçer (2010)’in
çalışmasındaki bulgularla tutarlıdır. Görmüş ve Göçer (2010), “oteldeki yatak sayısının” “Türkiye’ye gelen turist
sayısını” olumlu yönde etkileyen değişkenler arasında olduğunu göstermişlerdir. Benzer şekilde Kar, Zorkirişçi ve
Yıldırım (2004) tarafından yapılan çalışmada da “turizm yatırımları ve yatak sayısındaki” artışın, “ülkeye gelen
yabancı turist sayısını” arttırdığı ve yabancı turist sayısındaki artışın da turizm gelirini artırdığı belirlenmiştir.
“Otellerde konaklayan turist sayısı” üzerinde “oteldeki oda sayısı” ve “oteldeki yatak kapasitesi” değişkenleri
pozitif bir etkiye sahip olmakla birlikte bu değişkenler otelin kapasitesiyle ilişkilidir ve gerçekte otelde konaklayan
turist sayısının bu kapasitenin üzerine çıkması mümkün değildir. Dolayısıyla ileride yapılacak benzer bir çalışmada
“otelde konaklayan turist sayısı” değişkeni yerine “otelin doluluk oranı” ile çalışılarak “otellerin doluluk oranı”
modellenebilir.
Bu çalışmada otel kapasitesi dışında otel tercih edilirliğinde ve dolayısıyla “otelde konaklayan turist sayısı”
üzerinde etkili olduğu düşünülen otel olanakları ve konumuyla ilgili “oteldeki havuz sayısı”, “otelin havaalanına
uzaklığı (km)” ve “otelin şehir merkezine uzaklığı (km)” değişkenleri de analize katılmıştır. Analiz sonucunda
“otelin şehir merkezine uzaklığının (km)”, “otelde konaklayan turist sayısı” üzerinde etkili olmadığı, buna karşın
“oteldeki havuz sayısının” pozitif yönde, “otelin havaalanına uzaklığının (km)” ise negatif yönde etkili olduğu
tespit edilmiştir. “Oteldeki havuz sayısının” artması “otelde konaklayan turist sayısını” arttırırken, “otelin
havaalanına uzaklığının” artması “otelde konaklayan turist sayısını” azaltmaktadır.
Belli bir ülke veya bölgeye seyahat eden turist sayısı tahmininde en önemli faktörlerden biri ekonomik
faktörlerdir. Sunulan turistik ürün ve hizmetlerin fiyatları ekonomik faktörler arasında yer almaktadır (Çuhadar,
2006). Dolayısıyla “otellerde konaklayan turist sayısı” ekonomik bir faktör olarak değerlendirilebilen “otellerin
konaklama ücretlerinden” etkilenmektedir. Şu anki çalışmanın analiz sonuçları da bu tespiti doğrulamaktadır. Bu
çalışmada “otelde bir gecelik konaklama ücretinin (euro)”, “otelde konaklayan turist sayısı” üzerinde negatif bir
etkiye sahip olduğu ve konaklama ücreti arttıkça otelde kalan turist sayının azaldığı tespit edilmiştir.
Turistik amaçla seyahate çıkacak kişiler gidecekleri ülkeye ve turizm bölgesine karar verdikten sonra
gidecekleri yerde konaklayacakları yere karar vermektedirler. Konaklama yerinin seçimindeki kriterlerden biri
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otelin konumu ve konuklarına sundukları olanaklarla ilgilidir. Bu çalışmada otel olanaklarından “otelin denize
uzaklığı”, “otele ait plaj uzunluğu”, “oteldeki a la carte restoran sayısı” gibi kriterlere yer verilmemiştir. İleride
yapılacak benzer bir çalışmada bu değişkenler de “gelen turist sayılarının” modellenmesinde kullanılabilir.
Bu çalışmada elde edilen bulgulara dayanarak yeni kurulacak otellerin konumu ve olanakları konusunda, hali
hazırda var olan otellerin ise konumu dikkate alınarak ulaşım kolaylıklarının sağlanması, otel olanaklarının
mümkün olduğunca iyileştirilmesi ve konaklama ücretleri konusunda karar alıcıların gerekli önemi göstermeleri
Antalya’daki otellerde konaklayan turist sayılarının artmasını sağlayacaktır.
Son olarak turizmle ilgili nedensel ilişkilerin modellenmesi üzerinde çalışacak araştırmacılara, veri setinde
aynı anda çoklu bağlantı ve aykırı değer varlığı tespit ederlerse, daha güvenilir parametre tahminleri elde
edebilmeleri için sağlam tahmin edicilere dayalı yanlı tahmin metotlarını kullanmaları önerilir.
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Modeling of the Numbers of Tourists Staying at Hotels in Antalya with the Robust Ridge
Regression
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Extensive Summary
The increasing number of people traveling around the world has increased the importance of the tourism
industry all over the world. When international tourism statistics are examined, it is observed that the number of
tourists traveling around the world had grown by 4.9% on average between 2010 and 2015 (Kaya, 2017). In
addition, the number of tourists had increased by 3.9% according to previous year and became 1235 million in
2016 (Tuna, Kızanlıklı and Küçükergin, 2017). This growth is expected to continue in the coming years.
The contribution of tourists to cultural interaction and world peace is important, but its main contribution is on
the economy. Tourism increases national income and thus it leads to economic growth. In addition, tourism
incomes help to alleviate this problem in countries with balance-of-payments deficit (Çımat and Bahar, 2003; Kar,
Zorkirişçi and Yıldırım, 2004; Soysal and Ömürgönülşen, 2010). Moreover, tourism has an important role in
decreasing unemployment due to the employment-increasing effect. The tourism sector interacts directly or
indirectly with about 55 different sectors (Soyu et al., 2017). Therefore, the growth of the tourism sector plays an
important role in the development of other sectors.
Accommodation is one of the most basic needs in places where both local and foreign tourists visit. The hotel
enterprises want to keep occupancy rate at the highest level during the season they are open. Thus, they aim to
increase their profit share. For this aim, they are able to provide their customers opportunities such as food and
beverage services, entertainment, meeting-wedding organization besides accommodation even if service quality
may be different. Although accommodation fee is an important criterion in tourists’ hotel choices, many factors can
be effective, such as offered service quality, hotel facilities, total hotel area, size of hotel, number of hotel rooms,
location of hotel, distance between the hotel and the airport, distance between the hotel and the city center. The
present study aimed to model the number of tourists staying at hotels in Antalya, one of the leading tourism centers
in Turkey. It was tried to be determined the variables influential on the number of tourists staying at hotels.
Method
To accomplish the purpose, the data were collected from 37 hotels selected from among the hotels located in
Antalya by receiving the hotel management's approval in 2017. The used variables were as follows:
Y: Number of tourists staying at the hotel
X1: Number of staff working at the hotel
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X2: Hotel bed capacity
X3: Number of rooms in the hotel
X4: The distance between the hotel and the airport (km)
X5: The distance between the hotel and the city center(km)
X6: Number of swimming pools in the hotel
X7: Total hotel area (m2)
X8: One nigth’s accomodation fee (euro)
The presence of multicollinearity between the independent variables was determined. In addition, outliers in
both of x and y direction were found in the data set. In order to overcome these two problems at the same time, the
ridge regression based on the Generalized M (GM) estimators, one of robust estimators, was used. Robust ridge
regression based on GM estimators use GM estimations as initial estimates. Thus, they reduced the effect of
outliers and allowed obtaining more reliable estimates.
The robust ridge estimators based on GM estimators are given as follows:
βˆ RIDGEGM  ( X' X  k* I)1(X' X)βˆ GM

Where β̂GM represent the parameter estimates obtained from GM estimators and k* is biasing parameter. In
this study, the method based on Least Square estimators and proposed by Hoerl, Kennard and Baldwin (1975) was
used for the determination of k*value by building on GM estimators:
2
psGM
k 
'
βˆ GM βˆ GM
*

2
Where p is the number of independent variables and sGM
is the robust scale estimator related to GM estimator.

To consider the performance of the robust ridge estimator based on GM estimators, the Mean Square Error
(MSE) criterion was used in this study. The following formula adapted for GM estimation by Arslan and Billor
(1996) and proposed for M estimation by Silvapulle (1991) was utilized for this purpose.
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Where  shows a(pxp) cov(α̂ M ) matrix and λ i show the eigenvalues of ( X' X ).
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Finding
In the study, first, the data set was standardized, and the parameter estimations were obtained by using the Least
Square method; also, the presence of multicollinearity between the independent variables was determined using
various criteria. In addition, it was found that there were outliers in both the independent and dependent variables
by drawing a graph of the standardized residuals versus the robust distance. Thus, parameter estimates were
obtained using robust ridge regression method based on GM estimators. In addition, the related parameter estimates
were compared with the Least Square estimates, Ridge estimates and GM estimates. The best parameter estimates
for the model were obtained with the robust ridge regression method based on GM estimators.
Conclusion
In the study, it was found that “hotel bed capacity”, “number of rooms in the hotel”, “number of swimming
pools in the hotel”, “distance between the hotel and the airport” and “one nigth’s accomodation fee” were
statistically significant variables for explaining variation in “the number of tourists staying at the hotel”. In
addition, the biggest contribution for explaining variation in the dependent variable belonged to the variable of
“number of rooms in the hotel”. The variables of “hotel bed capacity”, “number of rooms in the hotel” and
“number of swimming pools in the hotel” have a positive effect on the variable of “the number of tourists staying at
the hotel” while the variables of “distance between the hotel and the airport” and “one nigth’s accomodation fee”
have a negative effect. As “hotel bed capacity”, “number of rooms in the hotel” and “number of swimming pools in
the hotel” increase, “the number of tourists staying at the hotel” increases. On the other hand, as “the distance
between the hotel and the airport” increases, “the number of tourists staying at the hotel” decreases.
Based on the findings of this study, the decision makers must care about the facilities and location of the hotels
which will be newly constructed. In addition, they must mind provide transportation facilities by taking into
consideration the location of the existing hotels. Moreover, if the hotel facilities are improved as much as possible
and the accommodation fees are reasonable, the number of tourists, staying at the hotels in Antalya, will increase.
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