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                                                                        İstanbul, 31.07.2018 
 

BASIN BÜLTENİ – 2018 
 

Performans Düşüklüğünde İst krar 

Loj st k Performans Endeks  2018 ve Türk ye 

2007 yılından ber  Dünya Bankası ülkeler n loj st k performanslarını 6 farklı kr ter çerçeves nde ölçerek ülkeler  
Uluslararası Loj st k Performans Endeks  adı altında puanlıyor. Bu kr terler gümrük, altyapı, uluslararası 
sevk yat, loj st k h zmetler n kal tes , gönder ler n tak b  ve zleneb l rl ğ  ve son olarak gönder ler n zamanında 
tesl m d r.  

2018 yılı ç n kısa süre önce açıklanan Loj st k Performans Endeks  ver ler ne göre Türk ye 160 ülke arasında 
47. sırada yer alıyor. Öncek  yıllarla karşılaştırıldığında Türk ye 2018 yılında ş md ye kadark  en kötü 
performansını serg lem ş görünüyor. Öyle k  hem sıralamada hem de LPI puanında ger leme görülen 
Türk ye’n n 2016 yılına kıyasla yukarda saydığımız 6 kr ter n h çb r nde lerleme kaydedemed ğ , hatta öneml  
ölçülerde ger leme yaşandığı gözlemlen yor.  

Yıl Sıra 
LPI 

Puanı 
Gümrük Altyapı

Uluslararası 
Sevk yat 

Loj st k 
H zmetler n

Kal tes

Gönder ler n  
Tak b  ve 

İzleneb l rl ğ  

Gönder ler n 
Zamanında 

Tesl m

2007 30 3,15 3 2,94 3,07 3,29 3,27 3,38

2010 39 3,22 2,82 3,08 3,15 3,23 3,09 3,94

2012 27 3,51 3,16 3,62 3,38 3,52 3,54 3,87

2014 30 3,5 3,23 3,53 3,18 3,64 3,77 3,68

2016 34 3,42 3,18 3,49 3,41 3,31 3,39 3,75

2018 47 3,15 2,71 3,21 3,06 3,05 3,23 3,63
 

Öncel kle genel sıralamada 34. sıradan 47. sıraya ger led ğ n  gözlemled ğ m z Türk ye’n n 2016 yılında 
arkasında yer alan Portek z, Tayland, Ş l , Slovenya, Estonya, Panama, V etnam, İzlanda, Yunan stan, Umman, 
H nd stan, Güney Kıbrıs Rum Kes m  ve Endonezya 2018 yılı ver ler ne göre Türk ye’n n önünde yer almaktadır.  

Kr terler ncelend ğ nde Türk ye: 

 Gümrük kriterinde 2016 yılında 3,18 puanla 36. sırada iken 2018 yılında 2,71 puanla 58. sıraya 
gerilemiştir, 

 Altyapı kriterinde 2016 yılında 3,49 puanla 31. sırada iken 2018 yılında 3,21 puanla 33. sıraya 
gerilemiştir, 

 Uluslararası Sevkiyat kriterinde 2016 yılında 3,41 puanla 35. sırada iken 2018 yılında 3,06 puanla 
53. sıraya gerilemiştir, 
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 Lojistik Hizmetlerin Kalitesi kriterinde 2016 yılında 3,31 puanla 36. sırada iken 2018 yılında 3,05 
puanla 51. sıraya gerilemiştir, 

 Gönderilerin Takibi ve İzlenebilirliği kriterinde 2016 yılında 3,39 puanla 43. sırada iken 2018 yılında 
3,23 puanla 42. sıraya yükselmiştir, 

 Gönderilerin Zamanında Teslimi kriterinde 2016 yılında 3,75 puanla 40. sırada iken 2018 yılında 
3,63 puanla 44. sıraya gerilemiştir. 

Puan bazında tüm kr terlerde düşüş görülmekte olup yalnızca Gönder ler n Tak b  ve İzleneb l rl ğ  kr ter nde 
puan bazında düşmeye karşın b r sıra yükselme gözlemlenmekted r. 

Loj st k Performans Endeks  çalışmasının lk kez yapıldığı 2007 yılında 30. sırada yer alan Türk ye 2010 yılında 
39. sıraya ger led  ancak özell kle gümrük alanında yapılan y leşt rmeler le 2012 yılında 27. sıraya yükselmey  
başarmıştı. 2014 yılından t baren se Türk ye’n n st krarlı b r ger leme prof l  ç zd ğ  gözlemlenmekte olup 2012 
yılında 12 ülkey  ger de bırakarak gösterd ğ  yükselme performansının bu sefer tam ters  yönünde, yan  2016 
yılında 34. sırada yer alırken 2018 yılında 13 ülken n daha ger s nde kalarak 47. sırada yer aldığı görülmekted r. 

Gümrük kr ter  le kasted len gümrük ve d ğer sınır otor teler  tarafından gerçekleşt r len şlemler n ver ml l ğ  
olup bu kr terde Türk ye’n n hem öneml  ölçüde puanının azaldığı hem de 22 sıra ger led ğ  görülmekted r. LPI 
çalışmasının metodoloj s n  göz önüne aldığımızda Türk ye le t car  l şk ler  bulunan ülkeler n loj st k 
profesyoneller n n Türk ye’de gerçekleşt r len gümrük şlemler n n ver ml l ğ ne da r öneml  çek nceler  ve hatta 
daha da öneml s  tecrübe ett kler  olumsuzluklar bulunmaktadır.  

Öneml  ölçüde ger lemen n bulunduğu b r d ğer kr ter olan Uluslararası Sevk yat kr ter  le rekabetç  f yatlarla 
uluslararası gönder ler n oluşturulab lmes  kasted lmekted r. Bu kr terde Türk ye y ne öneml  ölçüde puan 
kaybetm ş ve 18 sıra ger lem şt r. LPI metodoloj s  ışığında yorumlayacak olduğumuzda Türk ye le t car  
l şk ler  bulunan ülkeler n loj st k profesyoneller n n Türk ye’de rekabetç  f yatlarla gönder m yapılmadığına 
yönel k değerlend rmeler n n var olduğunu söylemek mümkündür. Özell kle B r Kuşak B r Yol g b  t caret 
yollarının şlerl k kazanmasına yönel k çalışmaların var olduğu göz önüne alınırsa, sevk yatların rekabetç  
koşullarda gerçekleşt r lememes n n söz konusu olması, Türk ye’n n söz konusu t caret yollarından hedefled ğ  
payı alamamasına ve yükün alternat f rotalara kaymasına sebeb yet vereb lecekt r. 

İncelenmes  gereken b r d ğer kr ter se Loj st k H zmetler n Kal tes ’d r. Bu kr ter le ülkede sunulan loj st k 
h zmetler n yetk nl ğ  ve kal tes  kasted lmekted r. Söz konusu kr terde 2016 yılında 36. sırada ken Türk ye 2018 
yılında 15 sıra ger leyerek 51. olmuştur. T caret kor dorlarının alternat f arayışına ülkem z adına olumsuz katkı 
yapab leceğ n n değerlend r leb leceğ  b r kr ter olarak karşımıza çıkmaktadır.  

LPI metodoloj s ne göre altı kr ter arasında aşağıdak  g b  b r l şk  yer bulunmaktadır: 

 

Gümrük   Zamanında Tesl mat 

Altyapı         Uluslararası Sevk yat 

H zmet Kal tes                     Tak p ve İzleme 

   

Yönet msel Düzenlemeye Tab  Alanlar                                        H zmet Sunumu Performansı Sonuçları 

(GİRDİ) (ÇIKTI) 

Tedar k Z nc r nde Sunulan 
H zmetler 
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Yukarıdak  tablodan özetle Gümrük, Altyapı ve Loj st k H zmetler n Kal tes  kr terler  yönet msel 
düzenlemeye tab  alanlar olarak değerlend r lmekte ve tedar k z nc r nde sunulan h zmetler ç n GİRDİ n tel ğ  
taşımaktadır. Öte yandan Zamanında Tesl mat, Uluslararası Sevk yat ve Tak p ve İzleme kr terler  h zmet 
sunumunun performansının değerlend r lmes nde sonuçlar olarak değerlend r lmekte ve tedar k z nc r nde 
sunulan h zmetler bütününe sağlanan g rd ler n b r ÇIKTIları olmaktadır.  

Sonuç olarak, 2016 yılında LPI çalışmasının sonuçları açıklandığında Türk ye’n n “gel ş me açık” b rçok alanı 
olduğunda gerek sektör gerekse kamu dares  b r mler  hemf k rd . LPI 2018 le Türk ye’n n gel ş me açık yönler  
b r tarafa, belk  de yen den yapılandırılması gereken yapısal sorunlarının mevcud yet  gün yüzüne çıkmış oldu. 
Günümüzde loj st k performansı y leşt rme adına yapılab lecekler sadece altyapı yatırımları ve t caret n 
kolaylaştırılması le sınırlı kalmanın ötes ne geçm ş durumdadır. Sürdürüleb l rl k, esnekl k ve teknoloj k 
gel şmeler g b  olgular da hem kamu hem de özel sektör paydaşları tarafından üzer nde durulması gereken 
konular olarak karşımıza çıkıyor. LPI 2018 sonuçlarını b r karne olarak değerlend rmem z pekala mümkündür: 
kamu dares n n loj st k sektöründe sunulan h zmetlere yönel k küresel eğ l m n aks ne kısıtlayıcı ve tar fe 
koyucu yaklaşımı, loj st k sektörüne g r ş n mevzuat ve ekonom k bar yerler le zorlaştırılması, kamu kaynaklı 
mal yetler n mevcud yet  le mevzuat düzenlemeler ne yönel k özel sektör/kamu dares  ş b rl ğ  eks kl ğ n n LPI 
2018 karnes ne yansıdığı görülmekted r.  

 
 
UTİKAD Hakkında; 
    
1986 yılında kurulan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD); lojistik sektörünün en önemli sivil toplum 
kuruluşlarından birisi olarak Türkiye’de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılığı ile lojistik hizmetler 
üreten firmaları aynı çatı altında toplamaktadır. UTİKAD, üyelerine verdiği hizmetlerin yanı sıra, lojistik sektörünün dünya çapındaki en 
büyük sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu’nun (FIATA) Türkiye temsilciliğini 
üstlenmiş ve ülkemizi FIATA Yönetim Kurulu’nda temsil etmektedir. Ayrıca Avrupa Taşıma İşleri Organizatörleri, Taşımacılık, Lojistik ve 
Gümrükleme Hizmetleri Derneği (CLECAT) üyesi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Lojistik Sağlayıcıları Dernekleri Federasyonu (ECOLPAF) 
kurucu üyesidir. 
 


