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Öz 
Bu çalışmada 2007-2014 döneminde 71 ülke için Havuzlanmış Panel Veri 

analizi kullanılarak Lojistik Performans Endeksinin (LPI) makroekonomik 

ve politik belirleyicileri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Makroekonomik 

belirleyiciler için GSYH, dış açıklık ve Doğrudan Yabancı Sermaye 

Yatırımları (FDI) kullanırken, politik değişkenler için ICRG Tablo 3B’de 

yer alan değişkenler kullanılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde, GSYH 

ve dış açıklık, LPI’yi açıklayan önemli makroekonomik değişkenler 

olduğunu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra demokratik hesap verebilirlik ve 

dış karışıklığın ülkelerin lojistik performanslarını belirlemede etkili olduğu 

ortaya koyulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik Performans Endeksi, GSYH, ICRG, Dış 

Açıklık. 

Abstract 
In this paper, we examine macroeconomic and political determinants of 

Logistic Performance Index (LPI) using Pooled Panel Data Analysis for 71 

countries during 2007-2014. GDP, openness and FDI for macroeconomic 

determinants and Table 3B of the ICRG for political variables were used. 

As a result of the findings, GDP and trade openness were determined 

important macroeconomic variables explaining LPI. Besides, democratic 

accountability and external conflict are effective in determining the 

logistical performances of countries. 

Keywords: Logistic Performance Index, GDP, ICRG, Trade Openness 

 

1. Giriş 

Günümüzde hizmet sektörünün başarı ve canlılığının ekonominin 

gelişim düzeyi ve kalitesini ölçmek; geleceğini tayin etmek için önemli bir 

etken olduğu bilinmektedir. Hizmet sektörü ulusal pazarla kalmamakta, aynı 

zamanda küresel düzeyde de büyümeyi göstermektedir (Lee vd. 2007). 

Günümüzde en etkin hizmet sektörlerinden birisi lojistik sektörüdür.  
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Tedarik Zinciri Yönetim Uzmanları Konseyi (The Council of Supply 

Chain Management Professionals - CSCMP), lojistiği arz zinciri yönetiminin 

bir parçası olarak görmektedir. Bu kapsamda konsey, arz zinciri yönetimi ve 

lojistiğin tanımlarını yapmıştır. Bu tanımların literatürde genel kabul 

gördüğü söylenebilmektedir. CSCMP’nin tedarik zinciri yönetimi tanımı, 

tedarik zinciri yönetimi, tedarik dönüşüm ve tüm lojistik yönetimi 

faaliyetlerinin planlanması ve yönetimini kapsamaktadır. En önemlisi, 

tedarikçiler, aracılar, üçüncü taraf servis sağlayıcılar, müşteriler, kanal 

ortaklarıyla koordinasyon ve işbirliği içerir. Tedarik zinciri yönetimi, özünde 

arz ve talep yönetimini şirket içinde ve içinde bütünleştirmektedir. 

CSCMP’ye göre lojistik yönetimi, müşterilerin gereksinimlerini karşılamak 

için tedarik zinciri yönetiminin bir parçasıdır. Mal ve hizmetler ile ilgili 

bilginin kaynağının tüketim noktası arasındaki akışları ve depolanmasını 

verimli, etkili, ileri ve geri planda planlayan, uygulayan ve kontrol eden 

kısmını içermektedir (www.cmcsp.org). 

Yukarıda belirtilen tanımlamalar doğrultusunda lojistik yönetimi, 

tedarik zinciri açısında önemli bir yere sahiptir. Bundan dolayı ülkelerin 

sahip olduğu lojistik performansları ihracat ve ithalat açısından kritik bir 

nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Lojistik performansı, lojistik 

maliyetleri, müşteri memnuniyeti, pazardaki ürün kullanılabilirliği, vaat 

edilen teslimat tarih ve miktarlarına uygunluk, tüm lojistik faaliyetlerdeki 

esneklik ve envanter yönetiminin verimliliği göz önüne alınarak 

değerlendirmektedir (Sezen, 2005). Diğer taraftan lojistik, firmaların 

piyasaya uyum hızlarını da artırmaktadır. “Agility” olarak ifade edilen bu 

durum aşağıdaki gibi tanımlanabilmektedir (Yusuf vd., 1999, s.36): 

 Hız, esneklik, müşteriler, rakipler, tedarikçiler, altyapı ve cevap verme 

gibi pazarın hızla değişen ihtiyaçlarını karşılamak için sıra dışı yetenekleri 

olan bir imalat sistemi. (İç yetenekler: sert ve yumuşak teknolojiler, insan 

kaynakları, eğitimli yönetim, bilgi)  

 Müşteri taleplerine (müşteri ihtiyaç ve isteklerine) yönelik gerçek 

zamanlı olarak yanıt vermek için, ürün modelleri arasında veya ürün grupları 

arasında (esneklik) hızlı bir şekilde (hız ve tepki verme) değişen bir sistem. 

Uluslararası piyasalarda kendine pay arayan firmalarda rekabet 

anlayışı lojistik hizmet kalitelerinin yüksek olmasıyla doğrudan ilişkili 

olduğu ifade edilebilir. Mentzer vd., (2001), lojistik kalitesini ürün dağıtma 

yeteneği olarak tanımlarken,  Morash vd. (1996) ise, lojistik kalitesinin dört 

bileşeni (zamanlılık, kullanılabilirlik, teslimat kalitesi ve müşteriler ile 

iletişim) olduğunu vurgulamaktadır. Diğer taraftan, lojistik sadece firmaların 

mal ve hizmetlerini müşterilere ulaştırma amacı taşımamaktadır. Bunun 
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yanında firmaların girdilerinin zamanında tedarik edilmesi ve firma 

atıklarının yönetilmesi de lojistik faaliyetler içinde yer almaktadır.   Bu 

kapsamda lojistik, taktik ve pazarlama stratejileri edinen, analiz eden; 

firmanın içindeki ve dışındaki bilgileri depolayan ve hatta dağıtabilen 

yönetim yetenekleridir (Zhao vd., 2001; Bowersox vd., 1999). Diğer 

taraftan, lojistikte başarı elde edilmesi rekabet farklılığının güçlü bir kaynağı 

haline gelmiştir (Mentzer vd., 2001). Son yıllarda firmalar lojistiği maliyet 

azaltıcı bir işlem olmaktan çok rekabetçi avantaj sağlamak amacıyla arz 

zincirinin bir kısmı olarak ürün ve hizmet geliştirmenin bir kaynağı olarak 

görmeye başlamışlardır (Novack vd., 1995; McDuffie vd., 2001). Günümüz 

lojistik literatüründe lojistik yönetimi ve lojistiğin ekonomiye katkıları gibi  

konular ön plana çıkmakla beraber, lojistik teorisi ile ilgili çalışmalarda 

eksiklikler bulunmaktadır (Mentzer vd., 2004). 

Günümüzde firmaların önem verdikleri faktörlerden birisi de küresel 

rekabettir. Bir endüstrideki firmaların küresel rekabette başarılı olmalarının 

temel etkenlerinden birisi yüksek lojistik kapasiteye sahip olmalarıdır.  

Lojistik sektörünün GSYH’daki payı %10- %20 gibi oranlarla hem dünyada 

hem de Türkiye’de önemli bir sektör haline gelmiştir (Yapraklı ve Ünalan, 

2016). 

Lojistiğin önemi, onun geçirdiği evreler yardımı ile de anlaşılabilir. 

Lojistik konusundaki ilk kuşak çalışmalarda daha çok maliyet kontrolleri ve 

bunun karlılığa etkisi araştırılmıştır. Bu dönemde lojistik, organizasyonların 

firmalarındaki etkinliklerini iyileştirmek için bir fırsat olarak görülmüştür. 

Bu bağlamda lojistiğin amacı, depo tesislerinin sayısını, büyüklüğünü ve 

coğrafi düzenlemesini optimize etmek, ulaşım yöntemlerini seçmek ve 

dağıtım maliyetlerini kontrol etmek olmuştur. 1980’li yıllardan başlayarak 

firmalar, zaman kavramını bir rekabet avantajı kaynağı olarak görmeye 

başlamışlardır. Zamanında etkin bir şekilde rekabet eden firmaların, kaliteyi 

arttırmak, değişen müşteri ihtiyaçlarını anlamak, gelişen pazarlardan 

yararlanmak, yeni iş alanlarına girme ve yeni fikirler üretme kaynağı olarak 

görmeye başlamışlardır. Yine firmalar, imalat-dağıtım sistemlerinde zaman, 

emek, arızalı üniteler ve envanter biçiminde atıkları ortadan kaldırmaya 

odaklanmıştır (Ślusarczyk, 2013; Hosie, 2008). 

İlk zamanlarda, firma düzeyinde ele alınan lojistik faaliyetleri 

günümüzde hızla artış göstermekte ve önemli bir sektör halini alarak ülke 

ekonomilerinde önemli bir yer edinmiştir. Ekonomi açısından sektör olması 

yanında ülkeler arası rekabette de lojistik faaliyetler büyük önem 

kazanmıştır. Nitekim aynı piyasada rekabet eden ülkelerin firmaların, arzu 

ettikleri düşük maliyet ve yüksek teslim hızı yakalayarak rekabette etkin 

olmaları, üretim ve tedarikte lojistik sektörünün güçlü olmasına bağlıdır. 
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Lojistiğin ekonomik etkilerinden birisi de ülkeler arası lojistik güzergâhları 

ve hizmetleri açısından rekabettir. Ülkeler lojistik rotalarındaki yerlerini 

korumayı ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca lojistik avantajlar 

sağlayarak üretim tesisleri ve yabancı sermaye için ülkelerini cazip kılmayı 

hedeflemektedir. Bu durum özellikle son yıllarda daha çok önem 

kazanmıştır. Firmalar artık yatırım iklimini değerlendirirken pazarlara 

yakınlık yanında lojistik kalitesini de göz önünde tutmaktadırlar. 

Küresel rekabetin yoğunlaştığı günümüz ekonomik faaliyetlerinde 

diğer önemli hususlardan birisi de elektronik ticarettir. Elektronik ticarette 

firmalar ve müşteriler internet ortamında alışveriş yapmaktadır. Özellikle 

güçlü e-ticaret firmaları dünyanın hemen her yerine mal ulaştırabilmektedir. 

Son dönemlerde firmalar yanında kişilerin de e-ticaret faaliyetlerinde 

bulundukları gözlemlenmektedir. Bu faaliyetlerin güçlü bir lojistik altyapı 

olmadan gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle lojistik sektörü 

artık ülkeler arasında mal ticaretinin belirleyici aktörü olmuştur.  

Ülkelerin bu ticaretten elde ettikleri kazanç yanında lojistik 

sektöründen elde ettikleri kazançlar da önemli boyutlara ulaşmıştır. Lojistik 

sektörünün öneminin artması ile birlikte ülkelerin fiziki lojistik altyapılarını 

geliştirmeye çalıştıkları ve mevzuatlarında düzenlemelere gittikleri 

görülmektedir. Nitekim lojistik hizmetinin diğer önemli aktörü devletlerdir.  

Özellikle uluslararası mal ticaretinde, ülke gümrüklerinin tek yetkili 

kontrol noktası olması nedeniyle gümrük idarelerinin de çağın gerektirdiği 

teknolojilerden yararlanmaları ve kontrollerini hem sağlıklı hem de hızlı bir 

şekilde yürütmeleri ülkenin lojistik sektörü için önem arz etmektedir.  

Tüm bu açıklamalar ülkelerin lojistik performanslarının ortaya 

koyulmasını gerekli kılmaktadır. Gerçekten, ülke performanslarının ortaya 

koyulması ile birlikte aksak unsurların tespit edilmesi ve iyileştirici 

politikalar geliştirilmesi mümkün olabilmektedir.  

Ülkelerin lojistik performansına etki eden birçok neden 

bulunmaktadır. Örneğin, ülkelerin sahip olduğu yolsuzluk algısı, hükümetin 

durumu, yabancı yatırımcıların yatırım algısı, makroekonomik etkenler gibi 

nedenlerden dolayı lojistik performansı etkilenebilmektedir.  

Lojistik maliyeti açısından bakıldığında, sınır kapılarındaki 

yolsuzlukların lojistik maliyetini artırdığı, diğer taraftan vaat edilen teslimat 

tarihinin gecikmesi ile müşteri memnuniyetini etkilediği söylenebilir. 

Bundan dolayı bu çalışmada 71 ülkenin lojistik performanslarına etki eden 

makroekonomik ve politik değişkenlerin neler olduğu belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu yönüyle bu çalışma birçok yönden literatüre katkı 

sağlamaktadır.  



Sibel ISMAILCEBI BASAR- Gurkan BOZMA / KAUJISS, 2017; 20; 447-458 

 
451 

İlk olarak literatürde, lojistik performans endeksini etki eden 

faktörlerin tespitine yönelik bir çalışma bulunamamıştır. İkinci olarak 71 

ülkenin verileri kullanılarak panel veri analizi yapılmıştır.  

Üçüncü olarak, ICRG-Tablo 3B verileri kullanılarak ülkelerin sahip 

oldukları politik-ekonomik durumların lojistik faaliyetleri üzerindeki etkisi 

ölçülmeye çalışılmıştır. Son olarak, elde edilen bulgular sonucunda lojistik 

performans endeksinin artırılmasına yönelik politika önerileri yapılmıştır. 

Bu çalışma 4 bölümden oluşmaktadır. Takip eden bölümde ülkelerin 

lojistik performans endekslerine değinilmiştir. Üçüncü bölümde, veri seti ve 

ekonometrik model tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde, yapılan ampirik 

çalışmanın sonuçları özetlenmeye çalışılmıştır. Sonuç bölümde ise 

çalışmanın tamamı özetlemiş ve lojistik performansının artırılması üzerine 

politika önerileri yapılmıştır. 

II. Ülkelerin Lojistik Performansları 

Ülkelerin lojistik performanslarının ortaya koyulması amacıyla 

Dünya Bankası 2000’li yıllarda bir program başlatmış ve veriler 

oluşturmuştur. Bu verilerden hareketle 2007 yılından beri ülkelerin lojistik 

performansları bir endeks ile ortaya koyulmuştur. Endeksin yıllık olarak 

yayınlanması ile birlikte lojistik performanslarındaki değişimlerin izlenmesi 

amaçlanmıştır.  

Dünya Bankası tarafından yayınlanan Lojistik Performans İndeksi 

(LPI) 6 bileşeni içermektedir: i) Gümrükler ve Diğer Sınır Kontrol Sistemleri 

tarafından verilen geçiş izni sürecinin Etkinliği (Gümrükler), ii) Ticaret ve 

Ulaşım Altyapısının Kalitesi (Altyapı), iii) Sevkiyat Fiyatlarının Rekabetçi 

Biçimde Ayarlanabilme Kolaylığı (Sevkiyat Ayarlama Kolaylığı), iv) Lojistik 

hizmetlerinin Kalitesi ve Yeterliliği
1
 (Lojistik hizmetlerinin Kalitesi), v) 

Sevkiyatların İzlenebilmesi ve Takip Edilebilirliği (Takip Edebilirlik), vi) 

Sevkiyatların planlanan ya da beklenen teslimat süresi içinde alıcıya ulaşma 

sıklığı (zamanlama) şeklinde sıralanabilir. 

Uluslararası ticaret ve nakliye yapan firmalara ve profesyonellere 

yukarıdaki başlıklar altında yer alan çeşitli sorular yöneltilmekte ve bu 

sorulardan elde edilen cevaplara bağlı olarak LPI endeksi hesaplanmaktadır. 

Endeks değerleri 1 (En Kötü) ve 5 ( en İyi arasında değişmektedir. Aşağıdaki 

tablo 1’de seçilmiş bazı ülkeler için LPI ve alt endeks sonuçları sunulmuştur. 

                                                           
1
 Taşıma operatörleri, gümrük müşavirliği gibi hizmetleri kapsar. 
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Tablo 1: LPI Skorlarına göre en iyi ve en kötü durumdaki ülkeler (2016) 

LPI 

Sırası 

Ülke LPI 

Skoru 
Gümrükler 

 

Altyapı Gönderi 

Kolaylığı 

Lojistik 

Kalite  

ve Yeterlilik 

Takip  

ve  

İzleme  

Zamanlama 

1 Almanya 4,23 4.12 4.44 3.86 4.28 4.27 4.45 

2 Lüksemburg 4,22 3.9 4.24 4.24 4.0 4.12 4.8 

3 İsveç 4,20 3.92 4.27 4 4.25 4.38 4.45 

4 Hollanda 4,19 3.18 3.55 2.77 3.22 3.58 4.12 

5 Singapur 4,14 4.18 4.2 3.96 4.1 4.1 4.4 

156 Ekvador G. 1,88 1.88 1.5 1.89 1.75 1.89 2.32 

157 Moritanya 1,87 2.14 1.54 2 1.74 1.54 2.14 

158 Somali 1,75 1.29 1.57 1.86 1.85 1.51 2.35 

159 Haiti 1,72 1.7 1.47 1.81 1.68 1.56 2.0 

160 Suriye 1,60 1.11 1.24 1.36 1.39 2.1 2.4 

Kaynak: WDI, 2017 

Yaklaşık 160 ülke için hesaplanan LPI indeksine göre lojistik 

performansında en iyi ülkeler Avrupa Ülkeleridir. Buna karşılık Afrika 

ülkeleri en düşük skorlara sahiptir. LPI alt bileşenleri, bu tedbirlerin neler 

olacağı ile ilgili ipuçları sağlamaktadır. Bu bileşenlerden özellikle lojistik 

kalite ve yeterliliği ile zamanlama konularında olumsuz skorların ortaya 

çıktığı görülmektedir.  Yine gümrükler ile altyapı konularında da iyileştirme 

ihtiyacı bulunmaktadır.  

 III. Veri Seti ve Ekonometrik Model 

Bu çalışmada ülkelerin lojistik performanslarını gösteren LPI 

endeksine etki eden politik-ekonomik faktörlerinin belirlenmesi için 71 

ülkenin 2007-2014 dönemi panel veri olarak ele alınmıştır. Makroekonomik 

etkilerin ölçülebilmesi için ülkelerin GSYH, doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları, dış açıklık oranı (İhracat+İthalat)/GSYH) Dünya Bankası 

Gelişme Göstergelerinden yıllık olarak alınmıştır. Politik etkilerin ölçülmesi 

için ise ICRG Tablo-3b’de yer alan veriler kullanılmıştır. ICRG Tablo 3B’de 

politik risklerin ölçülmesi için 12 bölüm bulunmaktadır. Bunlar Government 

Stability (Hükümet İstikrarı), Socioeconomic Conditions (Sosyo-Ekonomik 

Durum), Investment Profile (Yatırım Profili), Internal Conflict (İç 

Karışıklık), External Conflict (Dış Karışıklık), Corruption (Yolsuzluk), 

Military in Politics(Askerin Politikadaki Durumu), Religious Tensions 

(Dinsel Çatışma), Law and Order(Hukuk Kurulları ve Düzenlemeler), Ethnic 

Tensions (Etnik Çatışma), Democratic Accountability (Demokratik Hesap 

Verilebilirlik) Bureaucracy Quality (Bürokrasi Kalitesi) olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bunlardan ilk beşi 12 puan üzerinden geri kalanlar ise 6 puan 
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üzerinden değerlendirilmektedir. Yüksek puanlar ilgili bölümde ülkenin 

daha iyi olduğu göstermektedir (ICRG, 2015). Aşağıdaki eşitlik (1)’de LPI 

endeksinin makroekonomik ve politik belirleyicilerinin ölçülmesi için 

oluşturulan model verilmiştir. 

                (1) 

Eşitlik (1)’de LPI lojistik performans endeksini, GDP doğal 

logaritması alınmış Gayri Safi Yurtiçi Hasılayı, OPEN dış açıklığı, Z politik 

değişkenleri, u yatay kesit etkisini ve ε hata terimini göstermektedir. 

Çalışmada modeller oluşturulurken Dünya Yönetim Göstergeleri (WGI)
2
 

sınıflandırması baz alınarak yapılmış ve oluşturulan modeller aşağıdaki 

eşitliklerde verilmiştir. 

 (2) 

(3) 

   (4) 

   (5) 

   (6) 

   (7) 

  (8) 

Eşitlik (2), (3), (4), (5), (6), (7) sırasıyla, makroekonomik 

değişkenler ile İfade Hürriyeti ve Hesap Verilebilirliğin, Politik İstikrar ve 

Şiddet Yokluğunun, Hükümet Etkinliğinin ve Düzenlemelerin Kalitesinin, 

Hukukun Üstünlüğünün ve Yolsuzluğun Kontrolünün LPI üzerindeki etkisini 

ölçmektedir. Eşitlik (8)’de ise makroekonomik değişkenler ile politik riskleri 

ölçen değişkenlerin bir bütün olarak LPI’yi nasıl etkilediğini göstermektedir. 

                                                           

2
 Dünya Yönetim Göstergeleri, 6 bölümden oluşmaktadır. Bunlar,  İfade Hürriyeti 

ve Hesap Verilebilirlik, Yolsuzluğun Kontrolü, Politik İstikrar ve Şiddet Yokluğu, 

Hükümetin Etkinliği, Hukukun Üstünlüğü ve Düzenlemelerin Kalitesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. WGI endeksi oluşturulurken bazı endekslerin verileri 

kullanılmaktadır. Örneğin, İfade Hürriyeti ve Hesap Verilebilirlik veri seti 

oluşturulurken ICRG Tablo 3B’den Askerin Politikadaki Durumu ve Demokratik 

Hesap Verilebilirlik verileri kullanılmaktadır. 
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Aşağıdaki tablo 2’de veri setlerine ait tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. 

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler 

   Ortalama Medyan  Max.  Min. Std.H. Eğiklik  Basıklık  Jarque-

Bera 

LPI  3.077  3.011  4.190  2.020  0.549  0.240  2.079930  12.709 

 (0.00) 

LGDP  25.750  25.932  30.41  20.800  1.991 -0.0188  2.546543  2.441 

 (0.29) 

LFDI  22.210  22.113  27.32  17.345  2.011  0.0009  2.346708  5.032 

 (0.08) 

OPENN  0.932  0.751  4.305  0.215  0.655  2.8470  13.35117  1645.749 

 (0.00) 

MILITARY  4.181  4.500  6.00  0.000  1.571 -0.7751  2.843542  28.626 

 (0.00) 

DEMOCRATIC  4.415  5.000  6.000  0.000  1.544 -0.9065  2.859622  38.991 

 (0.00) 

GOVERNMENT  7.621  7.500  11.20  4.750  1.336  0.3571  2.734039  6.849 

 (0.03) 

EXTERNAL  9.946  10.000  12.00  5.625  1.135 -1.058  4.534711  80.628 

 (0.00) 

INTERNAL  9.219  9.458  11.50  5.208  1.470 -0.574  2.769314  16.189 

 (0.00) 

ETHNIC TENS.  3.928  4.000  6.00  1.000  1.282 -0.2156  2.101998  11.702 

 (0.00) 

BÜROKRASİ  2.449  2.000  4.00  0.000  1.022 -0.2138  2.809854  2.583 

 (0.27) 

INVESMENT  8.877  8.833  12.0  3.000  2.069 -0.15  2.306892  6.725 

 (0.03 

LAW AND 

ORDER 

 3.835  4.000  6.00  1.500  1.284 -0.105  1.762451  18.585 

 (0.00) 

CORRUPTION  2.764  2.500  6.00  0.500  1.189  0.7950  2.735381  30.639 

 (0.00) 

 Tablo 2’ye göre lojistik performans endeksini gösteren LPI, 

değişkenin ortalaması 3.077 standart sapması 0.549 olarak tespit edilmiştir. 

Reel GDP’nin ortalama değeri 25.75 olarak elde edilirken doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarını gösteren LFDI değişkenin ortalaması 22.21’dir. Bu iki 

değişkenin standart sapmaları sırasıyla 1.991 ve 2.01 olarak görülmüştür. 

Literatür takip edilerek hesaplanan açıklık göstergesinin (OPENN) ortalama 

değeri 0.932 ve standart sapması 0.655’tir. Diğer değişkenlere ait ortalama, 

standart sapma ve bir takım betimleyici istatistikler tablo 2 üzerinden 

görülebilmektedir. Burada belirtilmesi gereken önemli bir ayrıntı serilerin 

eğiklik ve basıklık katsayılarından hesaplanan Jarque-Bera istatistiğin bütün 

seriler için normallik varsayımını sağlamadığıdır. Fakat birçok ekonomik 

seri normallik varsayımını sağlamadığı ifade edilebilir. 

  IV. Ampirik Bulgular 

Bu çalışmada 71
3
 ülkenin lojistik performans indeksinin 

makroekonomik ve politik belirleyicileri Havuzlanmış Panel EKK yöntemi 

kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Havuzlanmış Panel EKK yöntemin 

                                                           
3
 Okuyucular tarafından talep edilmesi durumunda kullanılan ülkeler paylaşılabilir. 
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en önemli sakıncası tahmin sonucunda hata terimlerinin otokorelasyon 

problemi içererek sapmalı sonuçlar elde edilmesidir. Bundan dolayı bu 

çalışmada katsayı yorumlamasından kaçınılmış ve sadece katsayıların 

işaretlerinden yola çıkarak bir takım yorumlar yapılmıştır. Tablo 3’te eşitlik 

(2), (3), (4), (5), (6), (7) için tahmin edilen Havuzlanmış Panel-EKK yöntemi 

sonuçları sunulmuştur. 
Tablo 3. Havuzlanmış Panel-EKK sonuçları 

Değişkenler Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

 -3.180* 

(0.248) 

-3.404* 

(0.300) 

-2.491* 

(0.247) 

-3.00* 

(0.250) 

-2.590* 

(0.252) 

-2.303* 

(0.229) 

-2.237* 

(0.330) 

 0.224* 

(0.016) 

0.221* 

(0.016) 

0.201* 

(0.016) 

0.217* 

(0.016) 

0.201* 

(0.016) 

0.207* 

(0.014) 

0.203* 

(0.0149 

 -0.015 

(0.015) 

-6.85E-05 

(0.015) 

-0.013 

(0.015) 

-0.017 

(0.016) 

-0.011 

(0.015) 

-0.033** 

(0.014) 

-0.030** 

(0.013) 

 0.359* 

(0.031) 

0.3090* 

(0.030) 

0.315* 

(0.030) 

0.312* 

(0.031) 

0.302* 

(0.031) 

0.295* 

(0.027) 

0.288* 

(0.027) 

 0.046* 

(0.013) 

     -0.024 

(0.017) 

 0.063* 

(0.013) 

     0.031** 

(0.014) 

  -0.066* 

(0.013) 

    -0.041* 

(0.013) 

  -0.008 

(0.016) 

    0.055* 

(0.014) 

  0.106* 

(0.014) 

    -0.046* 

(0.016) 

  0.026*** 

(0.014) 

    0.029* 

(0.013) 

   0.166* 

(0.018) 

   0.015 

(0.027) 

    0.066* 

(0.009) 

  0.015 

(0.010) 

     0.121* 

(0.015) 

 0.027 

(0.017) 

      0.181* 

(0.015) 

0.114* 

(0.022) 

 0.72 0.74 0.73 0.70 0.71 0.77 0.81 

 147.29  

(0.00) 

112.54  

(0.00) 

191.22  

(0.00) 

167.77 

(0.00) 

177.30 

(0.00) 

237.74 

(0.00) 

89.57 

(0.00) 

 283 283 283 283 283 283 283 

Not: *, **, *** sırasıyla % 1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 
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 Tablo 3’te 7 ayrı model için lojistik performans endeksinin politik ve 

makroekonomik belirleyicileri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. İlk modelde 

makroekonomik değişkenler ile ifade hürriyeti ve hesap verebilirliğin lojistik 

performans endeksi üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Buna göre ülkelerin 

GSYH’nin meydana gelecek artışlar lojistik performans endeksinin pozitif 

olarak etkilemektedir. Gerçekten de, GSYH artışları ülkelerin lojistik 

açısından gümrük ve sınır kapılarında bürokratik kalitenin artması, yolların 

daha kullanılabilir hale gelmesi gibi etkenleri iyileştirdiği ifade edilebilir. 

Diğer taraftan, doğrudan yabancı sermaye yatırımları lojistik performans 

endeksinin negatif ve istatistiki olarak anlamsız bir şekilde etkilemektedir. 

Ülkelerin dış ticaret açıklığını gösteren OPENN değişkeni beklenildiği gibi 

lojistik performans endeksini pozitif etkilemektedir. Ülkelerin ihracat ve 

ithalat kanallarında meydana gelecek artışlar muhtemeldir ki gümrük 

kapılarının bürokratik açıdan iyileştirilmesi, deniz ve kara yolu 

taşımacılığının geliştirilmesiyle mümkün hale gelecektir. İfade hürriyeti ve 

hesap verebilirlik değişkenleri olan Military ve Democratic değişkenleri 

lojistik performans endeksinin pozitif olarak etkilemektedir. Bu durum 

kuralların iyi uygulanması ve bunun sonuncunda denetim kanalarının 

iyileştirilmesiyle açıklanabilir. İkinci modele bakıldığı zaman 

makroekonomik değişkenler birinci modelle benzer sonuçlar göstermektedir. 

Hükümet Etkinliğinin ve düzenlemelerin kalitesinin lojistik performans 

endeksi üzerindeki etkine bakıldığında, hükümet istikrarını gösteren 

Government değişkeni lojistik performans endeksini negatif olarak 

etkilemektedir. Bu durum hükümet değişliklerinin lojistik performansı 

açısında daha iyi olduğunu göstermektedir. Bu durum, her yeni gelecek 

hükümet bürokratik yapı ve altyapı konularında geliştirici adımlar attığının 

bir göstergesi olarak ifade edilebilir. Dış karışıklığı gösteren External 

değişkeni LPI’yı negatif ve istatistiki olarak anlamsız bir şekilde 

etkilemektedir. İç karışıklığı gösteren Internal değişkeni ise LPI’yı pozitif 

olarak etkilemektedir. Ülkelerde bölgeler arasında meydana gelen iç 

karışıklığın azalması lojistik performanslarını artırmaktadır. Türkiye 

açısından bakıldığında doğu bölgelerinin terörden arındırılması, buradan 

geçen yollar üzerinden ticaretin artması ve karayolu taşımacılığı ile 

gerçekleştirilen teslimatlar artacaktır. Ülkelerde etnik açıdan bir gerilimin 

azalması da LPI’yı artırmaktadır. Bürokratik kaliteyi gösteren Bureaucracy, 

yatırım yapılabilirliği gösteren Investment, hukukun üstünlüğü gösteren Law 

and order ve yolsuzluğu gösteren Corruption değişkenlerinde meydana 

gelecek iyileşmeler lojistik performans endeksini artırmaktadır. Bütün 

değişkenlerin yer aldığı son modele bakıldığında, GSYH’nin ve dış ticarette 

açıklığın artmasının yanı sıra, yolsuzluğun ve dış karışıklığın azalması 
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lojistik performans endeksini artırmaktadır. 

 V. Sonuç 

LPI endeksi genel itibariyle, ülkelerin dış ticarette ve uluslararası 

pazarlarda rekabetçilik durumunu göstermede araştırmacılara yol 

göstermektir. Bu bağlamda LPI endeksi araştırmacılara dış ticarette rekabetçi 

bir ülke yaratılması açısından bir takım yol haritası çizmelerine yardımcı 

olduğu ifade edilebilir (Cezayiroğlu, 2012). Bu çalışmada 2007-2014 yılları 

arasında 71 ülke için lojistik performansın makroekonmik ve politik 

belirleyicileri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Oluşturulan 7 model 

sonucunda, GSYH ve dış ticaret açıklığının LPI’yı belirleyen önemli 

makroekonmik etkenler olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara ek olarak, 

ülkelerin demokratik yapısı, hükümetin istikrarı ve yolsuzluk gibi 

değişkenler LPI’yı etkileyen politik değişkenler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Gerçekten de, yolsuzluk ve demokratik yapı, ülkelerin dış 

ticaret performansını etkilemektedir. Özellikle, yolsuzluğun çok fazla olduğu 

ülkelerde dış ticarette yapılması gereken işlemlerin maliyeti ve süresini 

artırmakta, bu da dış ticaret partnerinin bu ülkeden yapacağı alışverişi 

etkilemektedir. Elde edilen bulgular sonucunda, ülkelerin politik ve 

ekonomik olarak kendilerini geliştirmeleri lojistik performanslarını 

artırmada etkili olacaktır.  
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