
 

 

Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat logistikasının  

inkişafı haqqında 

 Ölkə iqtisadiyyatının infrastruktur sahələri olan enerji, rabitə, təhsil, səhiyyə 

ilə yanaşı, nəqliyyat cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin ilkin tələbatını təmin etməklə 

sosial, iqtisadi, xarici siyasət və digər dövlət prioritetlərinə nail olmaq üçün 

mühüm  rol oynayır.   

 Nəqliyyat sisteminin inkişafı Azərbaycan Respublikası üçün böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Nəqliyyat sisteminin inkişafı üçün əsas istiqamətlərin 

müəyyən olunmasını və nəqliyyatın inkişafı sahəsində dövlətin qarşıya qoyduğu 

tələblərin yerinə yetirilməsi, nəqliyyatda logistika fəaliyyətini zəruri edir.  

 Azərbaycan Respublikasında da logistika ildən ilə inkişaf etməkdədir. Bu 

istiqamətdə həm dövlət, həm də özəl sektorlar tərəfindən mühüm işlər görülmüş, 

bir sıra layihələr həyata keçirilmək üzrədir.Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş  “Azərbaycan 

Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” də 

bunun bariz nümunəsidir. Bu Strateji Yol Xəritəsi logistika və ticarət sahəsində 

iqtisadi inkişaf üzrə Azərbaycanın 2020-ci ilədək, 2025-ci ilədək və 2025-ci ildən 

sonrakı dövr üçün qısa, orta və uzunmüddətli perspektiv istiqamətlərini müəyyən 

edir.[1] 

Cədvəl 1.  Müxtəlif ölkələrin logistikanın effektivlik indeksi  (Dünya bankının 

tədqiqatı, 2014 – cü il) 
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Almaniya 2014 1 4.12 4.10 4.32 3.74 4.12 4.17 

ABŞ 2014 9 3.92 3.73 4.18 3.45 3.97 4.14 

Yaponiya 2014 10 3.91 3.78 4.16 3.52 3.93 3.95 

Türkiyyə 2014 30 3.50 3.23 3.53 3.18 3.64 3.77 

Ukraniya 2014 61 2.98 2.69 2.65 2.95 2.84 3.20 

Qazaxıstan 2014 88 2.70 2.33 2.38 2.68 2.72 2.83 

Rusiya 2014 90 2.69 2.20 2.59 2.64 2.74 2.85 

Ermənistan 2014 92 2.67 2.62 2.38 2.75 2.75 2.50 

Tacikistan 2014 114 2.53 2.35 2.36 2.73 2.47 2.47 

Gürcüstan 2014 116 2.51 2.21 2.42 2.32 2.44 2.59 

Azərbaycan 2014 125 2.45 2.57 2.71 2.57 2.14 2.14 

Özbəkistan 2014 129 2.39 1.80 2.01 2.23 2.37 2.87 

http://lpi.worldbank.org/international/global?sort=asc&order=Logistics+competence#datatable
http://lpi.worldbank.org/international/global?sort=asc&order=Logistics+competence#datatable


 

 

2014-cü ildə Dünya Bankı tərəfindən aparılmış tədqiqat nəticəsində 

hazırlanmış vəayrı-ayrı ölkələrdə logistikanın effektivlik indeksini göstərən 

siyahıdaAzərbaycan Respublikasının 125 –ci yerdə qərarlaşması bu sahədə 

müəyyən problemlərin olduğunu göstərir. Belə ki,həmin araşdırmada dünya 

ölkələrinin logistika effektivliyi 6 əsas - vaxtında, gömrük, infrastruktur, 

beynəlxalq daşımalar, logistik təcrübə, izləmək və müəyyən etməklogistika 

amillərinə əsaslanıb.(Cədvəl 1)[2]  Respublikamızın siyahıda tutduğu 125 –ci yer 

və nəqliyyat dəhlizlərindən təcrid olunmuş, iqtisadiyyatı iflic vəziyyətində olan 

Ermənistanın 92-ci yerdə göstərilməsi hesab edirəm ki, ərazisindən bir neçə 

nəqliyyat dəhlizi keçən, güclü iqtisadiyyata malik olan Azərbaycan Respublikasına 

aid qeyri-obyektiv təhlilin nəticəsidir. Əlbəttə ki, bu da xarici dövlətlərin 

Azərbaycana qarşı apardığı ikili siyasətlərinin bir parçasıdır. Məhz bu səbəbdən də 

Azərbaycandalogistikanın  inkişafın qiymətləndirilməsində qərəzsiz, dəqiq və 

obyektiv nəticələr eldə edilməsi üçün daha çox meyar üzrə (11 meyar)yenidən 

hesablamaların aparılması məqsədəuyğun sayılır. 

Dünya təcrübəsində yeni və xüsusilə mürəkkəb sahələrin araşdırılmasında 

ekspert tədqiqat üsulundan geniş istifadə olunur.Azərbaycan Respublikası üçün də 

logistikanın inkişaf probleminin mürəkkəb və yeni olduğunu nəzərə alaraq 

araşdırmaların ekspert tətqiqat üsulları ilə aparılması doğru hesab edilir.
 

Ekspert qiymətləndirməsinin bir neçə üsulları vardır: 

 ranq üsulu; 

 çəki əmsalının verilməsi üsulu; 

 qoşa müqayisə üsulu; 

 ardıcıl müqayisə üsulu; 

 birbaşa qiymətləndirmə üsulu (bal metodu). 

Hər bir üsulun özünəməxsus üstünlüyü və çatışmayan cəhətləri var. Lakin bu 

üsullar ümumi olaraq  bir neçə mərhələdən ibarətdir.   

Birinci mərhələ - bu ekspertlərin seçilməsi və ya ekspert qruplarının 

formalaşdırılmasıdır və lazım olan say tərkibi aşağıdakı formula ilə təyin olunur: 

Nmin = 2,5 + 
1,5

𝐸
 



 

 

Nmin - ekspertlərin minimal sayı; 

E  - ekspertiza nəticələrinin səhvlik əmsalı (0<E<1) 

 

Tələb olunan ekspertlərin sayı təyin olunduqdan sonra, onların axtarışı 

başlanır. Ekspertlərin seçimi də bir neçə üsulla həyata keçirilir. Əksər 

mütəxəssislərin fikrincə ən obyektiv üsul ekspertin keçmiş fəaliyyəti əsasında 

qiymətləndirilməsi üsuludur. Bu üsulda ekspertlərin  iş stajı, tutduğu vəzifə, elmi 

dərəcə, nəşrlər və s. nəzərə alınır.  

İkinci mərhələ - ekspert rəylərinin toplanması formalarının təyin olunma 

üsuludur. Bu formalara anketləşmə, müsahibə alma, diskussiya, toplantı, işgüzar 

oyun və s. misal göstərmək olar. Göstərilən formalardan ən çox istifadə olunanı 

anketləşdirmədir. Bu forma daha az əmək və vaxt sərf etməklə ekspertlərin 

rəylərinin yığılmasına imkan verir.  

Üçüncü mərhələ - anketləşmənin (müsahibələrin) keçirilməsi və 

nəticələrinin işlənilməsidir. Ekspert qiymətləndirilməsinin işlənilməsi üçün konkret 

üsulun seçimi bir çox faktorlardan asılıdır: həll olunan məsələnin mürəkkəbliyi, 

sorğunun nəticələrinin təqdim edilmə forması, ekspertizanın məqsədi və s.[3] 

Onların arasında ranq üsulu bizim tədqiqatın xüsusiyyətlərinə daha uyğundur. 

Ranq üsulunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hər bir ekspert əvvəlcədən 

müəyyən edilmiş mövcud əlamətləri özündə qeyd edir. Bu üsul tədqiq olunan 

müxtəlif meyarlar içərisindən ən əhəmiyyətli meyarın aşkarlanmasına imkan verir. 

Ekspertlərdən məlumatlar toplandıqdan sonra əldə edilmiş nəticələrin işlənilməsi 

həyata keçirilir.
 

Məlumatların statistik işlənilməsi üsulu aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 

1. Hər bir faktor üçün ranqların cəminin müəyyən edilməsi: 

∑ 𝑎𝑖𝑗 =

𝑚

𝑗=1

𝑎𝑖1 + 𝑎𝑖2 + ⋯ + 𝑎𝑖𝑚                                                 

aij – ranqdır;  j-ekspert tərəfindən i-faktora verilib; 

m  - ekspertlərin sayıdır. 

 



 

 

2. Ranq cəminin orta qiymətinin hesablanması: 

�̅� = m × (
𝑘+1

2
) 

k – faktorların sayıdır. 

3. Kvadratların meyillik cəminin hesabatı: 

𝑆 =  ∑ [∑ 𝑎𝑖𝑗 − �̅�

𝑚

𝑗=1

]

2
𝑘

𝑖=1

 

4. W konkordasiya (razılıq) əmsalının təyin  edilməsiekspert rəylərinin 

razılaşma dərəcəsinin qiymətləndirilməsinə imkan verir ( 0<W<1 

diapazonunda yerləşə bilər. W=0 halında ekspert rəylərinin razılaşdırılması 

olmur, W=1 olduqda isə ekspertlərin mülahizələrinin razılaşdırılması tam 

şəkildə olur. Əgər W≥0,5 olarsa, onda ekspertlərin rəylərinin 

razılaşdırılması kifayət qədər olur)  

𝑊 =  
12 × 𝑆

𝑚2 × 𝑘 × (𝑘2 − 1)
 

 

5. Ekspert mülahizələrinin razılaşmalarının qeyri-təsadüfi olmamasının 

qiymətləndirilməsi.[4] 

Bu metod əsasında tədqiq olunan sahə üzrə iş stajı, tutduğu vəzifəsi, elmi 

dərəcəsi, nəşrləri və s. nəzərə almaqla 11 ekspert- (Akif Mustafayev - TRASECA 

Hökumətlərarası Komissiyası Daimi Katibliyinin Azərbaycanda daimi 

nümayəndəsi, Sülhəddin Gözəlov -  Təhsil Nazirliyinin “Elm və ali təhsil 

şöbəsi”nin sektor müdiri, Vilayət Vəliyev - Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat 

və Sənaye Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru, 

Heybətulla Əhmədov - Azərbaycan Texniki Universitetinin “Dəmiryol 

nəqliyyatının istismarı” kafedrasının müdiri, Elman Nəcəfov - Milli Aviasiya 

Akademiyasının “Avianəqliyyat İstehsalatı” kafedrasının müdir müavini, Əsgər 

Tağızadə - Azərbaycan Texniki Universitetinin “Avtomobil daşımaları və yol 

hərəkətinin təşkili” kafedrasının müdiri, Telman İmanov - Azərbaycan Dövlət 

İqtisad Universitetinin “Marketinq” kafedrasının müdiri, Heydər Turabov –

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_%C4%B0qtisadiyyat_v%C9%99_S%C9%99naye_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_%C4%B0qtisadiyyat_v%C9%99_S%C9%99naye_Nazirliyi


 

 

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyinin nəznində tikilməkdə olan Bakı 

Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanı kompleksinin müdiriyyətinin direktoru, Vasif 

Qasımov - Milli Aviasiya Akademiyasının “Avianəqliyyat istehsalatı” kafedrasının 

müəllimi, Azər Qurbanov - Milli Aviasiya Akademiyasının “Avianəqliyyat 

istehsalatı” kafedrasının müəllimi, Nizami Mansurov - Azərsun Holdinqin 

“Beynəlxalq yük daşımaları” şöbəsinin müdiri) seçilmişdir. 

Təyin olunmuş hər bir ekspert ilə 11 sualdan ibarət anket əsasında sorğu 

(qiymətləndirmə) keçirilmişdir.  

1. Azərbaycan Respublikası ərazisindən keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin 

vəziyyəti; 

2. Azərbaycan Respublikasında gömrük və sərhəd məntəqələrinin buraxılış 

imkanlığı; 

3. Azərbaycan Respublikasında nəqliyyatın (dəmir yolu, avtomobil və hava) 

texniki vəziyyəti; 

4. Azərbaycan Respublikasında logistik anbarların mövcudluğu; 

5. Respublikadaxili və beynəlxalq yükdaşıma üçün konteynerlərin istifadəsi; 

6. Azərbaycan Respublikasında kross-dokinq  terminalların mövcudluğu ; 

7. Azərbaycan bazarında loqistik operatorların (provayderlərin) mövcudluğu; 

8. Azərbaycan Respublikasında logistika  autsorsinqinin yayılması; 

9. Azərbaycanda loqistik mərkəzlərin mövcudluğu və fəaliyyəti; 

10. Azərbaycan Respublikasında logistika sahəsi üzrə məşğul olan ittifaqların, 

qurumların mövcudluğu və fəaliyyəti; 

11. Azərbaycan Respublikasında logistika üzrə ixtisaslaşmış mütəxəssislərin 

movcudluğu. 

Bütün ekspertlərlə anketləşmə aparıldıqdan sonra onlardan toplanılan 

nəticələrin hesabatı aşağıdakı ardıcıllıqla Mathcad
 
[5]  proqramında aparılmışdır: 

1. Hər bir faktor üçün ranqlar cəmininin müəyyən edilməsi.  

Hər bir faktor(sual) üçün ranqlar cəminin hesablanması üçün ayrı-ayrılıqda 

hər faktora bütün ekspertlərin verdiyi ballar toplanılmışdır.  

 



 

 

Cədvəl 2 

Ranqlar cəminin hesablanması 

Cədvəl 2-də ekspertlər şərti olaraq A-dan K-a qədər ingilis əlifbası sırası ilə, 

faktorlar1-dən 11-ə qədər ərəb rəqəmlərilə, ranqlar cəmi isə “r” əmsalı ilə qeyd 

olunub.  

2. Ranq cəminin orta qiymətinin hesablanması. 

İkinci mərhələdə ranq cəminin orta qiymətini tapmaq üçün m və k verilənlərinə 

əsasən şəkil 1-də göstərilmiş düsturla hesablanmışdır. 

 

Şəkil 1. Ranqlar cəminin orta qiymətinin hesablanması 

 

Ekspertlərin şərti 

adları 

On birfaktor üzrə ekspertlərin verdiyi ballar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 7 3 4 4 2 0 4 0 4 3 5 

B 7 8 7 4 5 5 3 2 4 2 2 

C 5 5 5 8 5 4 5 1 3 5 4 

D 6 6 5 6 7 3 4 4 5 3 3 

E 7 8 7 4 5 4 3 4 4 2 1 

F 8 8 6 7 5 5 7 6 4 2 2 

G 7 6 7 5 7 5 3 4 5 3 3 

H 6 7 4 3 2 2 4 0 2 0 2 

I 4 5 7 2 4 3 1 2 2 0 2 

J 5 3 4 2 4 4 3 2 2 1 1 

K 6 5 6 4 5 3 2 3 3 1 2 

Ranqlar cəmi  

(r) 

68 64 62 49 51 38 39 28 38 22 27 

r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11 



 

 

Burada: 

m-ekspertlərin sayı; 

k-faktorların sayı; 

R-ranq cəminin orta qiymətidir. 

3. Kvadratların meyillik cəminin hesabatı. 

Kvadratların meyillik cəminin hesabatını ekspert tədqiqat metodunun ranqlar 

üsulunda verilmiş  

𝑆 =  ∑ [∑ 𝑎𝑖𝑗 − �̅�𝑚
𝑗=1 ]

2𝑘
𝑖=1 düsturuna əsasən hesablanmışdır. 

 

Şəkil 2. Kvadratların meyillilik cəminin hesablanması 

4. Konkordasiya (razılıq) əmsalının təyin edilməsi. 

Ranq cəminin orta qiyməti hesablandıqdan sonra ekspert tədqiqat metodunun 

ən vacib əmsallarından biri olan “W” konkordasiya (razılıq) əmsalı təyin 

edilməlidir. Bu əmsal ekspert rəylərinin razılaşma dərəcəsinin 

qiymətləndirilməsinə imkan verir. (0≤W≤1 diapazonunda yerləşə bilər. W=0 

halında ekspert rəylərinin razılaşdırılması olmur, W=1 olduqda isə ekspertlərin 

mülahizələrinin razılaşdırılması tam şəkildə olur. Əgər W≥0,5 olarsa, onda 

ekspertlərin rəylərinin razılaşdırılması kifayət qədər olur).  



 

 

 

Şəkil 3. Kordinasiya əmsalının hesablanması 

Kordinasiya əmsalının şərtlərinə əsasən alınan nəticə (0,581≥0,5) 

ekspertrəylərinin razılaşmasına kifayə edir.
 

Cədvəl 2-də ranqlar cəmlərinə əsasən logistikanın inkişafına təsir göstərən əsas 

faktorların inkişaf səviyyələrini müəyyənləşdirmək mümkündür. Göründüyü kimi 

11 faktor üzrə ən yüksək balla Azərbaycan Respublikası ərazisindən keçən 

beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin vəziyyəti qiymətləndirilmişdir. Təəssüf ki, bu 

sahənin də inkişaf göstəricisi (68 bal) kifayət qədər yüksək hesab edilə bilməz.Bu 

və digər faktorlar üzrəmövcud çatışmazlıqlara baxmayaraq,ölkəmizdə nəqliyyat 

infrastrukturunun inkişafı, tranzit potensialının artırılması istiqamətində bir sıra 

irimiqyaslı layihələr həyata keçirilir, bu sahəyə irihəcmli dövlət investisiyaları 

yönəldilir. Xəzər hövzəsində ən böyük ticarət limanı olan Bakı Beynəlxalq Dəniz 

Ticarət Limanının, Bakı-Böyük Kəsik dəmir yolunun yenidən qurulması və Bakı-

Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin inşası layihələri, Bakıda və ölkə regionlarında 

beynəlxalq hava limanlarının tikintisi, müasir avtomobil yolları şəbəkəsinin 

yaradılması Azərbaycanın tranzit potensialını və tranzit daşımalarında iştirak 

imkanlarını genişləndirir, digər dəhlizlərlə müqayisədə yüklərin Azərbaycan 

ərazisindən keçməklə daha əlverişli şərtlərlə, yəni qısa müddətdə, təhlükəsiz və 

vaxtında çatdırılmasına, tranzit daşımalarının həcminin dəfələrlə artmasına imkan 

yaradır. Eyni zamanda gömrük işi sahəsində də normativ-hüquqi bazanın 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb edən işlər həyata keçirilir. 



 

 

Logistik mərkəzlərlə bağlı strateji yol xəritəsində bildirilir ki, Bakı Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət Limanının Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda və ölkənin 

daxili ticarət şəbəkəsinə çevik inteqrasiyasını təmin etməkdən ötrü avtomobil və 

dəmir yolu əlaqələri gücləndiriləcək.Rayonlararası əlaqənin yaxşılaşdırılması 

məqsədilə avtomobil yollarının tikintisi və təmiri əsas prioritet olacaq, yükdaşıma 

həcmi iqtisadi səmərəliliyi təmin edəcək səviyyəyə çatdıqdan sonra dəmir yolu 

əlaqələri də qurulacaq. Daha sonra qarşıya qoyulmuş məqsədlərin reallaşdırılması 

üçün sərhədboyu ərazilərdə (məsələn, Qırmızı körpü, Astara, Xaçmaz və s.) yeni 

logistika və ticarət mərkəzlərinin yaradılmasına başlanılacaq. 

Ekspertlərin yekun rəylərinə və aparılan hesablamalara əsasən tədqiqatın 

nəticəsi olaraq aşağıda sadalanan sahələri xüsusi qeyd etmək lazımdır: 

 Azərbaycan Respublikasında logistika sahəsi üzrə məşğul olan ittifaqların, 

qurumların mövcudluğu və fəaliyyəti; 

 Azərbaycan Respublikasında logistika  autsorsinqinin yayılması; 

 Azərbaycanda loqistik mərkəzlərin mövcudluğu və fəaliyyət. 

Araşdırılan sahələr üzrə aşağı balla qiymətləndirilən faktorlardan birincısi (22 

bal)ölkəmizdə logistika sahəsi üzrə məşğul olan ittifaqların, qurumların 

olmamasıdır. Beynəlxalq səviyyədə belə qurumlarından geniş istifadə olunur. 

Nümunə olaraq Çinin Sincan-Uyğur muxtar rayonunun inzibati mərkəzi olan 

Urumçi şəhərində 85 Çin və xarici liman, habelə logistika xidmətləri üzrə 

müəssisələrin üzv olduğu“İpək Yolu İqtisadi Kəməri” ölkələrinin Logistika 

Əməkdaşlıq İttifaqını göstərmək olar.[6]
 

Ölkəmizdə də bu kimi qurumların, 

ittifaqların yaradılması logistikanın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı məsəslərin həll 

edilməsi və bu sahədə hüquqi,iqtisadi tənzimləmələrin vahid struktur altında 

həyata keçirilməsi baxımından əlverişli hesab edilir.Qeyd etmək istəyirəm ki, artıq 

Azərbaycanda “Logistika Assosasiyası”nın yaradılması üzrə işlər başlanılmışdır. 

Logistika sahəsi üzrə mütəxəssis hazırlığının zəif olması (27 bal) ekspertlər 

tərəfindən xüsusi vurğulanmışdır. Belə ki, bir sahənin yaradılması, onun inkişaf 

etdirilməsi üçün başlıca amillərdən biri yerli kadrların və mütəxəssislərin 

hazırlanmasıdır. Bu sahədə Milli Aviasiya Akademiyasının fəaliyyəti təqdirəlayiq 



 

 

hesab oluna bilər. Belə ki, Milli Aviasiya Akademiyasında “Nəqliyyat Logistikası” 

ixtisası üzrə həm bakalavr, həm magistratura, həm də, doktorantura səviyyəsində 

kadr hazırlığı həyata keçirilir. Akademiyanın məzunlarından bir çoxları 

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin müəssisələrində, Beynəlxalq Bakı Dəniz 

Ticarət Limanında, yerli və xarici ekspedisiya və logistika şirkətlərində və s. 

müəssisələrdə çalışırlar.  

Logistika autsorsinqinin ölkəmizdə yayılması da aşağı balla (28bal) 

qiymətləndirilən faktorlardandır. Ekspertlərin fikrincə, yerli şirkətlərinin birbaşa 

istehsal və ya satışla bağlı olan xərcləri azaltmaq imkanı vardır.Bir çox şirkətlərin 

özlərinə məxsus anbar şəbəkəsi, nəqliyyat şəklində “təbii” logistik təsərrüfatları 

var, lakin, onlardan ayrılmaq niyyətləri yoxdur. Ona görə də, logistikanın böyük 

bir hissəsini xarici logistik vasitəçilərə ötürməyə hələ də “əlləri gəlmir". Bundan 

əlavə, münasib qiymətə yüksək səviyyəli xidmət göstərən logistik vasitəçilər bazarı 

da nisbətən məhduddur. Ekspertlər eyni zamanda qeyd edirlər ki, bu vəziyyət uzun 

müddət davam etməyəcək və Azərbaycanda logistika bazarının  sürətli inkişaf 

şansı böyükdür. 
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