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ABSTR
RACT
Domesttic and foreign trade are the m
most importtant components of thhe logisticss sector.
Logisticcs is relatedd with plann
ning, appliccation and control
c
of fllowing of pproduct, serv
vice and
informaation between production and coonsumption areas. The most impoortant indiccators to
represennt the level of developm
ment of a coountry are economic
e
in
ndicators. D
Developmen
nts in the
logisticss sector conntribute pro
oduction annd consump
ption activitties around the World
d. In this
context,, logistics sector
s
has an
n importantt role in soccial and eco
onomic devvelopment. The aim
of this sstudy is to designate
d
th
he relation bbetween gro
oss domestiic product ((GDP) and logistics
perform
mance indexx (LPI) and differentiatte the effectts of the components oof the LPI on
o GDP.
As a ressult of the analysis
a
con
nducted, thee effects of Customs
C
an
nd Infrastruccture dimen
nsions of
LPI on G
GDP are staatistically meaningful.
m
Keyworrds: Logistiics, LPI, GD
DP
JEL-Cllasification
n: F19

Lojisttik Perforrmans Endeksi Bileeşenleriniin Gayri Safi
S Millii Hasıla Üzerine
Ü
Etk
kisi: Kavrramsal Model
M
Öneerisi
ÖZET: Ulusal vee uluslararaası ticaret, lojistik seektörünün en önemli bileşenleriindendir.
Lojistikk, üretim vee tüketim no
oktaları araasındaki ürü
ün, hizmet ve
v bilgi akıışının, plan
nlanması,
uygulam
ması ve konntrol edilmessi süreci ilee ilgilenmek
ktedir. Ülken
nin gelişmişşlik ve kalk
kınmışlık
düzeyinni anlamam
mızdaki en önemli
ö
gösstergeler ek
konomik göstergelerdirr. Dünya genelinde
sektördeeki gelişmeeler üretim
m ve tüketiim faaliyettlerine öneemli katkı sağlamaktaadır. Bu
bağlamdda, lojistik sektörünün sosyal ve ekonomik kalkınmada
k
kritik bir rrolü bulunm
maktadır.
Bu çalıışmanın am
macı, Gayri Safi Milli Hasıla ile Lojistik Performans Endeksi arrasındaki
ilişkininn belirlenmeesi ve lojisttik perform
mans gösterg
gelerinin ülk
kelerin gayrri safi millii hasılası
üzerindeeki etkisinnin incelen
nmesidir. Literatürde bu konu
uda yapılm
mış fazla çalışma
bulunm
mamaktadır. Yapılan an
nalizler neticcesinde Lojjistik Perforrmans Endeeksinin alt boyutları
b
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olan “güümrüklerin ve gümrük
kleme süreççlerinin veriimliliği” vee “ticaret vee taşımacılık
kla ilgili
altyapı kalitesi” ille gayri saffi milli hassıla arasınd
da bir ilişkinin varlığı istatistikseel olarak
anlamlı bulunmuştuur.
Anahtaar Kelimeleer: Lojistik, LPE, GSM
MH

1. Girişş
Türkiyee’de lojistik sektörüne ait,
a pazar büüyüklüğü, firma
f
sayısı, istihdam, ciro, üretileen katma
değer, maliyetler gibi konullarda veri bulmak olldukça zord
dur. Uluslaararası kuru
uluşların
hazırladdığı raporlarra ve akadeemik yayınllara bakıldıığında genellikle ulaştıırma ve hab
berleşme
sektörünne ait verileerin lojistik
k sektörü veerileri yerin
ne ikame ed
dildiği gözllenmektedirr. Bunun
dışında,, dış ticaaret hacim
mlerinden, yük trafiğ
ğinden ve gümrük kayıtların
ndan da
yararlannılabilmekteedir. AB ve
v ABD vverilerine dayalı
d
değerlendirme sonuçların
na göre,
lojistiğin GSMH’ddeki payı % 10 civvarında gerrçekleşmek
ktedir. Türkkiye’nin 20
011 yılı
GSMH’’si yaklaşık 750 milyarr dolar ise, llojistik sekttörünün Türrkiye’deki ppazar büyük
klüğü 70
milyar ddoların üzerrinde olmalııdır. Gerçekkte, lojistik firmalarının
n ciroları heenüz bu değ
ğerin çok
altında olduğundann hem istih
hdam hem dde yatırım açısından sektörün
s
büüyük bir potansiyeli
bulunm
maktadır (Baayraktutan, Tüylüoğluu, & Özbilgin, 2012). Sektörün piyasa bü
üyüklüğü
hakkındda farklı deeğerlendirmelere rastlaanmaktadır. Agility’nin
n Emergingg Markets Logistics
L
Index 22014 raporrunda sektö
örün professyonellerinin %72’si dünya ekoonomisin vee ticaret
hacminddeki büyüm
menin sektörü etkileyyeceğini beelirtmiştir. (Agility, 22014) 2013 yılında
Deloittee Türkiye’nnin Lojistik sektörü ile ilgili yaptığ
ğı araştırmaada Lojistikk sektörü (U
Ulaştırma
ve habeerleşme sekttörü) büyüm
me oranlarınnın gayri saafi milli hasıla verileri iile paralel ilerlediği
i
ortaya kkonulmuştuur (Deloitte, 2013). Düünyada lojistik sektörün
nün potansiiyeli 6 trilyon dolar
olarak ttahmin edilm
mektedir. Sektörün
S
gaayrisafi millli hasıladan aldığı pay,, gelişmiş ülkelerde
ü
yüzde 8 ile 10 arassındadır. Sektör büyüm
mesi ise ortaalama % 10 ile, % 3-4 aralığında büyüyen
b
dünya eekonomisiniin oldukça üzerinde biir performan
ns sergilem
mektedir. Loojistik iş potansiyeli
son beşş yıldır, heer yıl dünyaa GSMH aartışına görre % 5 oraanında artarrken lojistik
k pazarı
küresellleşme, dış kaynak ku
ullanımınınn artması, ölçeklerin
ö
büyümesiylle % 20 oranında
o
artmakttadır. Türkiyye’de ise Gayri
G
Safi M
Milli Hasılaa’nın % 10-13’üne dennk gelen 30
0 milyar
dolarlıkk bir potansiiyel pazardaan söz edilm
mektedir (M
Müsiad, 2013
3).
Ekonom
mik büyüme bir ülked
de, üretim kapasitesin
nin, üretimin ve dolaayısıyla millli geliri
artmasınnı ifade edeer. Ülkeler için önemlii göstergeleerden biri olan
o
Gayrii Safi Milli Hasıla
(GSMH
H) rakamlaarı ekonom
minin geneel durumu
u hakkınd
da da bilggi veren sayısal
ölçülerddendir. Bu çalışmada
ç
GSMH
G
bağım
mlı değişkeen olarak ku
ullanılmıştır..
Makaledde konu eddilen diğer bir ölçüt iise Lojistik Performan
ns Endeksiddir. Dünya Bankası
organizaasyonunda çeşitli kuru
um ve kuruuluşların destekleriyle yürütülen kkapsamlı biir ankete
dayanann araştırmaddır. Dünya Bankası tarrafından ilk
k olarak 200
07 yayınlannan endeks sırasıyla
2010, 22012 ve sonn olarak 20
014 yılında yayınlanm
mıştır. Altı farklı
f
lojistiik kriter ku
ullanarak
ülkeler bazında Lojistik
L
Perrformans E
Endeksi ölççüm sistem
mi geliştirilm
miş ve bu şekilde
ülkelerin lojistik açıdan
a
gelişmişlik düzeeyinin ölçülmesi gerçeekleştirilmişştir. Bu perrformans
endeksinin hesabınnda, iş hacm
minin etkisinnden ziyade, lojistik alt
a yapı ve ssistemlerin etkinliği
çok dahha fazla öneemlidir. Puaanlamalarınn hesabında birebir görrüşmeler ve denetimlerr dikkate
alınmakktadır. (Tanyyas & Arıkan, 2013) T
Tüm dünyan
nın iş ve lojistik çevrellerin yakınd
dan takip
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ettiği buu endeks, Dünya
D
Bank
kası, lojistikk hizmet saağlayıcıları ve akadem
misyenlerin ortak
o
bir
çalışmasının ürünüü olup, End
deksi belirleeyen “ankeet çalışması” 160 ülken
enin kıyaslaanmasına
imkân verirken ülkelerin sıkıntılı aalanları vee fırsatları belirlem
mesine ve lojistik
manslarını arrttırmasına olanak
o
sağlaamaktadır (UND,
(
2014
4).
perform
2. Kavrramsal Çerrçeve
2009 yıılı lojistik performanss endeksi 1130 ülkede uluslararassı lojistik ş irketlerindee çalışan
yaklaşıkk 1000 proofesyonel yöneticiye
y
uuygulanan anketler
a
sonucunda ellde edilen verilerle
belirlennmiştir. Ankket yapılan yöneticileriin %45’i orta gelir dü
üzeyindeki, %10’u düşşük gelir
düzeyinndeki, %45’i ise yüksek
k gelir düzeeyindeki ülk
kelerdeki firrmalarda çaalışan yöneticilerdir.
Bu yöneeticilerin %45’i
%
büyük
k firmalardaa , %55’i isse küçük vee orta büyüüklükteki firrmalarda
çalışmakktadır. Ayrrıca bu yöneticilerin %
%35’i yükseek düzeyli idareci,
i
%225’i sahada yönetici
konumuunda, %24’üü bölüm yö
öneticisi ve %26’sı gü
ünlük faaliyeetlerle ilgileenen düşük
k düzeyli
yöneticiidir (Burmaaoğlu, 2012)).
Anket uuygulanan yöneticilerd
y
en ülkelerinndeki lojistiik sektörünü
ü aşağıda aççıklanan alttı boyuta
göre 5’lli likert ölçeeği ile değerrlendirmelerri istenmiştir.


G
Gümrükleriin ve Gümrü
ükleme Sürreçlerinin Verimliliği
V
(hız,
(
süreçleerin
ööngörülebillirliği ve bassitliği, sınırr kapılarındaan geçiş kollaylığı, vb.)
 T
Ticaret ve Taşımacılık
T
la İlgili Altyyapı Kalitessi (limanlarr, demiryollları, karayollları,
bbilişim teknnolojileri, vb
b.)
 Y
Yüklemedee Rekabetçi Fiyatlama
 L
Lojistik Hizzmetlerinin Kalite ve Y
Yeterliliği (lojistik
(
şirk
ketler, gümrü
rük müşavirleri,
vvb.)
 Sevkiyatlarrın İzlenebillirliği
 Y
Yüklemelerrin Zamanın
nda Varış Y
Yerine Ulaşm
ması şeklind
de sıralanabbilir.
Türkiyee'nin LPE gelişimine
g
bakıldığında
b
a; 2007 yılıında 3,15 puanla 34. ssırada, 2010
0 yılında
3,22 puuanla 39. sıırada, 2012 yılında 3,551 puanla 27.
2 sırada, 2014 yılınd
nda 3,50 pu
uanla 30.
sırada yyer almıştır.
Ülkeleree göre endeeksler yıllarr itibarıyla iincelendiğin
nde İsveç, Norveç,
N
Lüüksemburg ne
n kadar
yüklemee ve boşaltm
ma açısındaan yoğun trrafik içermeeyen ülkelerr olsa da LP
LPE endeksiine göre,
Dünya üzerindekii lojistik mükemmellliğe sahip
p ülkeler olarak değğerlendirilm
mektedir.
Singapuur, Almanyaa ve Hollan
nda sürekli oolarak ilk sıralarda
s
yerr almaktadıır. Türkiye ise 2014
yılına kkadar inişli ve
v çıkışlı biir puan seyrri izlemiş, 2014
2
yılında puanı 3,500’ye düşmü
üş ve 30.
sıraya ggerilemiştir.. Bunun dışşında tüm kkomşu ülkeelere göre LPE
L
puanı en fazla olan
o
ülke
Türkiyee’dir.
Listeninn orta sıralaarında bulun
nan ülkelerrin daha üstt sıralarda yer
y alması öönündeki en büyük
engel ollarak yeterssiz altyapı ve
v bilgi teknnolojisi yatırımları gössterilebilir. Listenin 40
0 ve üstü
sıralarınndaki ülkeleerde ise opeerasyonlarınn analizi ve etkinlik artırılması, önncelikli hedeef olarak
belirlennmektedir.
2007 yılında yapılaan değerlendirmede 7 kkriter söz ko
onusu iken daha sonrak
aki değerlen
ndirmeler
6 kriter üzerindeen yapılmışş ve yurtiiçi lojistik maliyetlerr kriteri 20010 yılı itibarıyla
i
değerlenndirme dışı bırakılmışttır.
Türkiyee açısından en
e çok ilerlemenin “Loojistik hizm
metlerin kalittesi ve rekab
abetçiliği” kriterinde
k
olduğu, en düşük puanlı
p
kriterin “Rekab etçi maliyeetlerle taşım
ma organizassyonu kolay
ylığı” ve
atların izlen
nebilirliği” olduğu görrülmektedir. Dünya
en yükssek puanlı kriterin isee “Sevkiyat
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ekonom
mik büyüklüük sıralamaasında 17. olan ülkem
mizin lojisttik perform
mans indekssinde de
istenen düzeye gelebilmesi içiin ülke lojisstik planlam
masında Dün
nya Bankassı LPE çalışşmasının
dikkate alınması geerekmektedir (Loder, 22014).
Lojistikk Performanns Endeksiin ölçülmeesinde kullaanılan altı boyut açıısından Türrkiye'nin
Durumuu aşağıdaki gibi özetlen
nebilir:












G
Gümrükleriin ve Gümrü
ükleme Sürreçlerinin Verimliliği:
V
2014
2
yılı Loojistik Perfo
ormans
E
Endeksinin uluslararassı kısmında yer alan alttı bileşenden
n ilki olan ““Gümrük
İİşlemlerininn Verimliliğ
ği” alanındaa Türkiye 20
012 yılına göre
g iki sıra gerileyerek
k 160
üülke arasındda 34 üncü sırada yer aalmıştır. Türrkiye bu alaanda 3,23 puuan almış vee
vverimlilik düzeyi
d
ortan
nın üstü olarrak değerlen
ndirilmiştir.
T
Ticaret ve Taşımacılık
T
la İlgili Altyyapı Kalitessi: 2014 LPE endeksinee göre Türk
kiye
““Ticaret ve Taşımacılık
k ile İlgili A
Altyapının Kalitesi”
K
alaanında 20122 yılı değerllerine
ggöre iki sıraa gerileyerek 27 inci sırrada yer alm
mıştır. Türkiye bu alandda 3,53 puaan almış
vve altyapı kalitesi
k
iyiyee yakın olarrak değerlen
ndirilmiştir.
Y
Yüklemedee Rekabetçi Fiyatlama: 2014 LPE Endeksine
E
göre,
g
Türkiyye “Rekabeetçi
F
Fiyatla Sevkiyat Gönderebilme Ko
Kolaylığı” alanında 2012
2 yılına görre 18 sıra
ggerileyerek 160 ülke arrasında 48 iinci sırada yer
y almıştır. Türkiye buu alanda 3,1
18 puan
aalmış ve uyygun fiyatla sevkiyat göönderebilmee kolaylığı ortanın
o
üstüü olarak
ddeğerlendirrilmiştir.
L
Lojistik Hizzmetlerinin Kalite ve Y
Yeterliliği: 2014
2
LPE Endeksine
E
gööre, Türkiye
““Lojistik Hizmetlerin Yeterliliği
Y
vve Kalitesi” alanında 20
012 yılına ggöre dört sırra
yyükselerek 160 ülke arrasında 22 innci sırada yer
y almıştır. Türkiye buu alanda 3,64 puan
aalmış ve lojjistik hizmeetlerin yeterlliliği ve kallitesi “iyiye yakın” olarrak
ddeğerlendirrilmiştir.
Sevkiyatlarrın İzlenebillirliği: 20144 LPE endek
ksine göre, Türkiye
T
“Seevkiyatların
n İzleme
vve Takip Eddilebilirliği”” alanında 22012 yılına göre 10 bassamak yükseelerek 160 ülke
ü
aarasında 199 uncu sıradaa yer almışttır. Türkiye bu alanda 3,77
3 puan allmış ve
ssevkiyatlarıın izleme vee takip edileebilirliği iyiiye yakın olarak değerllendirilmiştiir.
Y
Yüklemelerrin Zamanın
nda Varış Y
Yerine Ulaşm
ması: 2014 LPE
L endekssine göre, Türkiye
T
““Alıcıya Zaamanında Ulaşan
U
Sevkiiyatların Sık
klığı” alanın
nda 2012 yıılına göre 14
4 sıra
ddüşerek 1600 ülke arasın
nda 41 inci sırada yer almıştır.
a
Tü
ürkiye bu alaanda 3,68 puan
aaldığından sevkiyatları
s
ın alıcılara ssıklıkla zam
manında ulaşştığı değerleendirilmiştiir.”
((RYKGM, 2014).

LPE buu altı perform
mans boyuttunun toplam
amından olu
uşan bir gösstergesidir. L
LPE oluştu
urularken
kullanılan ankette eksik cevap
planan soruular enterpollasyon yönttemiyle tam
mamlanmıştıır. Eksik
cevaplaar bu sorularra diğerleri tarafından verilen cev
vapların ülk
ke ortalamassı alınarak ve eksik
cevap vveren kişininn diğer soru
ulara verdiğği cevapların ülke ortallamasına gööre sapma değerleri
d
de dikkate alınarakk tamamlanm
mış ve bu şşekilde değeerlendirmey
ye tabi tutullmuştur. LP
PE temel
bileşen analizi yöntemi ku
ullanılarak bahsedilen altı boyu
uttan oluştuurulmuştur.. Temel
bileşenller analizindde ülke için
nde anket yaapılan yönetticilerin verrdikleri cevaapların ortaalamaları
kullanılmıştır. Sonnuçlar temell bileşen annalizine tabi tutulmadaan önce örnneklem ortaalamaları
çıkarılarrak ve stanndart sapmaaya bölünerrek veri staandardize edilmiştir.
e
SSonuçta LP
PE temel
bileşenller analizi soonrası elde edilen değeerlerin ağırlııklı ortalam
masıdır (Burm
maoğlu, 2012).
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LPE veerilerinin önnemli tarafıı, ülkeler vverileri için
n belirlenm
miş olan %880 güven arralığıdır.
Güven aralığındann ülkelerin
n LPE sonnuçlarının alt
a ve üst sınırlarını tesbit etm
mek için
faydalannılmıştır. Bu
B sınırlar LPE sonuçllarının ankeet toplanaraak elde edilldiğini ve örneklem
ö
hatasınıın olabileceeğini gösteermek için belirlenmiiştir. Güven aralığı hhesaplanırk
ken LPE
değerlerrinin standaart hatası ülke
ü
bazındaa anketi do
olduran tüm
m denekler iiçin hesaplaanmıştır.
Ülkeleriin aldığı değerler bu
u sınırlarddan alt ya da üst sınıra
s
yakınn olmaların
na göre
sıralanm
mışlardır (A
Arvis, Saslav
vsky, Ojala, Shepherd, Busch, & Raj,
R 2014).
3. Araşştırma Yön
ntemi ve Mo
odeli
Yapısal Eşitlik Modeli son yıllardaki
y
bbilimsel araaştırmalardaa yaygın ollarak kullan
nılan bir
istatistikksel tekniiktir. Bu yöntemin yaygınlaşşmasının nedenlerind
n
den biri, ölçülen
değişkenlerdeki ölçüm hatalaarını hesabaa katmasıdırr. Bir başk
ka neden isee modelde bulunan
ilişkilerre yönelik gerekiyorssa yeni düüzenlemelerr tavsiye etmesidir.
e
B
Bu şekildee ölçüm
hatalarınnı azaltmaaktadır. Yaapısal Eşitllik Modelii Regresyo
on Modelinnden farklıı olarak
kovaryaans matrisiini esas alır.
a
Regreesyon mod
dellerinde ise
i
korelassyon matrisi esas
alınmakktadır. Regrresyon analiizinde her bbir ilişki içiin ayrı ayrı regresyon aanalizleri yapılması
gerekirkken YEM ile yapılan
n analizlerdde değişken
nler arasınd
da belirleneen tüm ilişk
kiler bir
analizlee anlaşılabilm
mektedir (D
Dursun & K
Kocagöz, 2010).
Bu araşştırmada geeliştirilen hiipotezleri teest etmek için temel istatistiksel analiz araccı olarak
Yapısal Eşitlik Modeli
M
(YE
EM) kullannılmıştır. Lojistik Performans E
Endeksini oluşturan
o
boyutlarrın her birinnin Gayri Safi
S Milli H
Hasıla (GSM
MH) ile ilişşkisi araştırm
manın hipo
otezlerini
oluşturm
maktadır.
Şekil 1. Araştırma
a Modeli

Şekil 1..’de Lojistikk Performan
ns Endeksinnin alt boyu
utlarının GS
SMH üzerinne etkilerin
ni öneren
kavramssal model gösterilmişt
g
tir. Modeldeeki hata terrimleri arassında modell tarafından
n tavsiye
edilen ddüzenlemeleere göre kov
varyans ilişkkileri gösterrilmiştir.
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Tablo 1.. Hipotezlerrin Özeti
H1: “Güümrüklerin ve Gümrük
kleme Süreççlerinin Verrimliliği” ilee “GSMH” arasında ilişki
vardır.
H2: “Yüüklemede Rekabetçi
R
Fiiyatlama” ille “GSMH”” arasında ilişki vardır.
H3: “Lojistik Hizm
metlerinin Kalite
K
ve Yeeterliliği” ilee “GSMH” arasında iliişki vardır.
H4: “Seevkiyatlarınn İzlenebilirrliği” ile “G
GSMH” arassında ilişki vardır.
v
H5: “Yüüklemelerinn Zamanınd
da Varış Yerrine Ulaşmaası” ile “GS
SMH” arasınnda ilişki vaardır.
H6: “Tiicaret ve Taaşımacılıkla İlgili Altyaapı Kalitesi”” ile “GSMH
H” arasındaa ilişki vardır.

Tablo 11’de hipotezzler birliktee verilmekteedir. Hipoteezler Lojisttik Performa
mans Endekssinin her
bir alt bboyutu için ayrı
a ayrı olu
uşturulmuştu
tur.

4. Verii Analizi vee Sonuçlar
Model ile eldekii verilerin uyumluluuğu çeşitli uyum ölçeklerine (fit indicees) göre
değerlenndirilmektedir. CMIN//DF, CFI, T
TLI, GFI, RMSA
R
ölçeekleri literattürde kabull görmüş
ölçeklerrdir (Çembeerci, 2012).
CMIN (The Likellihood Ratiio Chi-Squaare Test) ki-kare
k
olab
bilirlik orannı testidir. Bu test
dilen modeel arasındak
ki uygunluğ
ğu gösterm
mektedir. CM
MIN/DF
öngörüllen model ile elde ed
oranınınn 3’ten küççük olması modelin ggenel uyum
munun kabu
ul edilebilirr sınırlar iççerisinde
olduğunnu göstermeektedir (Meeydan & Şeeşen, 2011).. CFI Uyum
m İndeksi ddeğişkenler arasında
herhanggi bir ilişkiinin bulunm
madığı bağğımsız mod
del ile test edilen ve doymuş modelleri
m
karşılaştıran artımssal bir uyum
m istatistiğiddir. 0 ile 1 arasında
a
değer alır ve 00,90 üzeri değer
d
iyi
uyumu gösterir (Ç
Çemberci, 20
012). AGFII Uyum İnd
deksi serbestlik dereceesi dikkate alınarak
hesaplannır. Örnekleem hacmi yükseldiğind
y
de AGFI deeğeri yüksellmektedir. A
AGFI değerri 0 ile 1
arasındaa değişir. 0,90
0
üzeri değerler
d
uyuumun iyi olduğunu gö
östermekteddir (Bayram
m, 2013).
GFI Uyyum İndeksii model taraafından açıkklanan varyaans ve kovaaryansın derrecesini gösteren bir
indekstiir. AGFI Uyum
U
İndeeksinde oldduğu gibi GFI
G Uyum İndeksindde örneklem
m hacmi
yükselddikçe GFI deeğeri de yük
kselir. Bu ddurum doğru
u sonuç alın
nmasını önleeyebilir. GF
FI değeri
0 ile 1 aarasında değğişir. 0,90 ve
v 0,95 arassındaki değerler kabul edilebilir bbir model gö
östergesi
olarak alınmaktaddır. Bu durrum gözlennen değişkeenler arasın
nda kovaryyansın hesaaplandığı
anlamınna gelmekteedir (Bayram
m, 2013). R
RMSA Uyu
um İndeksi ana
a kütledee ortaya çık
kabilecek
bekleneen her bir serbestlik
s
derecesinin
d
ortalama faarklarını kaarşılaştıran kkesin bir uygunluk
u
ölçüsüddür. Bu inddeksin örneeklem büyyüklüğü tarrafından olu
umsuz etkiilendiği dü
üşünülür.
RMSA Uyum İndeeksinin 0,05 ve daha az değeri iyi
i uyumu (Bayram,
(
22013), 0,05 ile 0,08
arasındaaki değerlerri kabul edillebilir uyum
mu göstermeektedir (Çem
mberci, 201 2).
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Tablo 2. M
Model Uyum
m Değerlerii
Uyum
m Ölçekleri
CMIN
N/DF
CFI
AGFI
GFI
RMSE
EA

İyi Uyyum Değerlleri
<3
0,99 < CFI < 1
0,9 < AGFI < 1
0,99 < GFI < 1
0 < RM
MSEA < 0,05

Model Uyum Değ
ğerleri
0,613
1,000
0,963
0,993
0,000

Tablo 22’ de görülddüğü gibi modelin uyum
m değerleri iyi uyumu göstermekttedir. Ayrıcca CMIN
testi P ddeğeri 0,6990 olduğund
dan anlamlıı olmayan değerdir.
d
CM
MIN testiniin anlamlı olmayan
değeri aana kütle kovaryans matrisinin
m
m
modelden ürretilen kovaaryans matrrisine eşit olduğunu
o
gösterm
mektedir. Buu da modelin
n tutarlı oldduğunu gösttermektedir.
5. Sonu
uç
Hipotezzleri test etm
mek için AM
MOS veri işşleme progrramında yap
pısal eşitlikk analizi yap
pılmıştır.
Hipotezzlere ait Sttandart β, C.R. ve P değerleri ile kabul ve ret sonnuçları Tablo 3.’de
gösterilm
mektedir.
Tablo 3. Y
Yol Analizii Sonuçları
andart β
Hipottezler Sta
H1
0,550
H2
- 0,,157
H3
0,077
H4
0,273
H5
- 0,,206
H6
0,913

C.R.
2,293
- 0,922
0,252
1,185
- 1,099
3,193

P
0,022
0,357
0,801
0,236
0,272
0,001

Kabul/R
/Ret
Kabul
Ret
Ret
Ret
Ret
Kabul

H1 hipootezi ve H6 hipotezi 0,05
0
anlamllılık düzeyiinde kabul edilmiş oluup diğer hiipotezler
reddedillmiştir. Bu durumda Lojistik
L
Perrformans Endeksinin
E
boyutlarında
b
dan Gümrük
klerin ve
Gümrükkleme Süreeçlerinin Verimliliği iile Ticaret ve Taşımaacılıkla İlgiili Altyapı Kalitesi
Gayrisaafi Milli Hasıla üzerind
de pozitif ettkisi olduğu
u istatistikseel olarak annlamlı bulun
nmuştur.
Gümrükklerin ve Gümrükleme
G
e Süreçlerinnin iyileştirrilmesi ve Ticaret
T
ve Taşımacılık
kla İlgili
Altyapı Kalitesini yükselteceek yatırımlaar yapılmassı ülkenin GSMH’sindde bir artışşa sebep
olacağı söylenebilir.
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