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Xülasə: Logistika Azərbaycan Respublikası üçün olduqca yeni bir sahədir. Bu sahədə bir 

çox işlər görülməsinə baxmayaraq Ümümdünya Bankının tərtib etdiyi LPİ indeksində aşağı 

səviyyədə yer almışdır. Bu məqalədə ölkə daxili logsitik inkişafı müəyyən etmək üçün ekspert 

tətqiqat metodlarından istifadə edilmişdir. 

Abstract : Logistics is a new sector in Azerbaijan. Although a number of measures have 

been taken in that sphere since its formulation, but Azerbaijan is at one of the lowest levels due 

to LPI indication of the World Bank. I have looked at how the logistics develops in our country 

and have analyzed the evaluation methods of growth. 

Аннотация: Логистика является новый сектор в Азербайджане. Несмотря на ряд 

мер, которые были приняты в этой сфере, так как ее формулировки, но Азербайджан 

находится на одном из самых низких уровней в связи с указанием LPI Всемирного банка. 

Я смотрел на то, как логистика развивается в нашей стране и проанализировали методы 

оценки развития. 
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исследования 

 

Bildiyimiz kimi logistikanın inkişaf prolemi Azərbaycan Respublikası üçün kifayət qədər 

yeni və olduqca mürəkkəbdir. Bu sahədə bir çox islahatların aparılmasına baxmayaraq, hələ də 

Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Bankının Logistik inkişafı indeksində (LPİ) 100-dən 

aşağı reytinq alması bu sahədə böyük çatışmazlıqların olmasından xəbər verir.
[1][2]

 Qeyd etmək 

istəyirəm ki, Ümümdünya Bankının tərtib etdiyi ölkələrin Logistik İnkişaf İndeksində 

hesablamalar altı meyar üzrə aparılmışdır. Lakin ölkə daxilində logistik inkişafın cari 

vəziyyətinin qiymətləndirilməsində daha dəqiq və obyektiv nəticələr eldə edilməsi üçün daha 

çox meyar üzrə hesablamaların aparılması məqsədə uyğun sayılır.   

Dünya praktikasında ekspert tədqiqat üsulu bütövlükdə geniş yayılmışdır. Ekspert 

tədqiqat üsulundan əsasən problem yeni və xüsusilə mürəkkəb olduğu halda, həmçinin, bu 

barədə kifayət qədər informasiyanın olmaması və ya bu informasiyanın etibarlı olmaması halında 

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 verilmə 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 səhvi (0<E<1) 

Tələb olunan ekspertlərin sayı təyin olunduqdan sonra, onların axtarışı başlanır. 

Ekspertlərin seçiminin bir neçə üsulu vardır. Əksər mütəxəssislərin fikrincə ən obyektiv üsul 

ekspertin keçmiş fəaliyyəti əsasında qiymətləndirilməsi üsuludur. Bu üsulda ekspertlərin  iş stajı, 

tutduğu vəzifə, elmi dərəcə, nəşrləri 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 

sərf etməklə ekspertlərin rəylərinin yığılmasına imkan verir.  

Üçüncü mərhələ - anketləşmənin (müsahibələrin) keçirilməsi və nəticələrinin 

işlənilməsidir. Ekspert qiymətləndirilməsinin işlənilməsi zamanı müxtəlif üsullardan istifadə 

olunur. Onların seçimi bir çox faktorlardan asılıdır: həll olunan məsələnin mürəkkəbliyi, 

sorğunun nəticələrinin təqdim edilmə forması, ekspertizanın məqsədi və s.  

Ekspert qiymətləndirilməsi üsulları arasında daha geniş yayılanı ranq üsuludur.  

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. 
[3] 

Məlumatların statistik işlənilməsi üsulu aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 

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. 

 

1. Ranq cəminin orta qiymətinin hesablanması: 

                                       �̅� = m ×  (
𝑘+1

2
)                                          

k – faktorların sayı 

 

2. Kvadratların meyillik cəminin hesabatı: 

𝑆 =  ∑ [∑ 𝑎𝑖𝑗 − �̅�

𝑚

𝑗=1

]

2

                                                  

𝑘

𝑖=1

 

 

3. W konkordasiya (razılıq) əmsalının təyin edilməsi 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)  

𝑊 =  
12 × 𝑆

𝑚2 × 𝑘 × (𝑘2 − 1)
                                             

4. Ekspert mülahizələrinin razılaşmalarının qeyri-təsadüfi olmamasının 

qiymətləndirilməsi.  

Beləliklə, nəticə olaraq ranqlar üsulundan istifadə etməklə ekspertlərdən toplanılan rəylərin 

hesabatlarını apararaq Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat logistikasının inkişaf vəziyyətini 

müəyyənləşdirmək olar. 
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S\S 

 

Qarşıya qoyulan suallar 
Suala 

verilən 

BAL 

1.  Azərbaycan Respublikası ərazisindən keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin 

vəziyyəti; 
 

2.  Azərbaycan Respublikasında Gömrük və sərhəd məntəqələrinin buraxılış 

imkanlığı; 
 

3.  Azərbaycan nəqliyyatının (dəmir yolu, avtomobil və hava) texniki vəziyyəti;  

4.  Azərbaycan Respublikasında logistik anbarların mövcudluğu;  

5.  Respublikadaxili və beynəlxalq yükdaşıma üçün konteynerlərin istifadəsi;  

6.  Azərbaycanda 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.  Azərbaycanda logistika sahəsi üzrə məşğul olan ittifaqların, qurumların 

mövcudluğu və fəaliyyəti; 
 

11.  Azərbaycan Respublikasında logistika üzrə ixtisaslaşmış mütəxəssislərin 

movcudluğu. 
 

 

 Hər sual 0-10 bal  aralığında qiymətləndirilməlidir. 

10 bal- Fəaliyyət növü mövcuddur, düzgün istiqamətləndirilib, yüksək fəaliyyət göstərilir 

9   bal- Fəaliyyət növü mövcuddur, düzgün istiqamətləndirilib, fəaliyyətdə müəyyən nöqsanlar  

 var 

8   bal- Fəaliiyyət növü mövcuddur, istiqamətlər seçilib, fəaliyyət zəifdir 

7   bal- Fəaliyyət növü mövcuddur, istiqamətlər seçilib, fəaliyyət yoxdur 

6   bal- Fəaliyyət növü mövcuddur, istiqamətlər seçilməyib, fəaliyyət yoxdur 

5   bal- Fəaliyyət növü mövcuddur, hüquqi islahatlara ehtiyac var 

4   bal- Fəaliyyət növündə yenidənqurma işləri aparılmaılıdır 

3   bal- Fəaliyyət növünə alternativ sahələr yaradılmalıdır 

2   bal- Fəaliyyət növünün qurulmasına başlanılıb 

1   bal- Fəaliyyət novü ilə bağlı planlar var, praktiki tətbiq olunmur 

0   bal- Fəaliyyət növü yoxdur 
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