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I 

ÖN SÖZ 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan bazar iqtisa-
diyyatı prinsipləri ilə hərtərəfli inkişaf edərək dövlət sektoru ilə 
yanaşı özəl sektorun inkişafına respublikamızda xüsusi diqqət 
yetirilmişdir. Artıq Azərbaycanda həm dövlət və həm də özəl 
sektorda güclü iqtisadiyyat formalaşmışdır. Nəticə etibarilə 
respublikamızda yeni müəssisələr, zavod və fabriklər, eləcə də 
yeni xidmət sahələri olan servis xidməti günü-gündən inkişaf 
etməkdədir. 

Respublikamızm Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbər-
liyi ilə ölkəmizdə aparılan sosial iqtisadi inkişaf, hər bir sahədə 
olduğu kimi nəqliyyat sahəsinə və xüsusən də, dəniz nəqliy-
yatınm sürətli inkişafma öz töhfələrini verməkdədir. Məhz bu 
siyasətin nəticəsidir ki, Azərbaycan donanmasına yeni müasir 
gəmilərlər alınmış və Xəzər dənizi hövzəsində ilk dəfə ən 
müasir avadanlıqlarla təchiz olunacaq yeni gəmiqayırma zavo-
du və dəniz limanı tikilməkdədir. 

Hazırda Azərbaycan ticarət gəmiciliyi donanması kons-
truktiv xüsusiyyətlərinə, ölçülərinə, subasımına, baş və kömək-
çi mexanizimlərinə görə müxtəlif tip müasir gəmilərə malik ol-
ması yeni müasir təmir və xidmət sahələrinin təşkilini tələb 
edir. Bu təmir və xidmət sahələrində müasir texnologiya və 
avadınlıqlarm və eləcə də yüksək ixtisaslı kadrlarm olması 
mühüm şərtlərdən biridir. 

Gəmi təmiri fənnində gəmilərin istismar müddətinin uza-
dılması, donanmaya texniki xidmətin təşkili və təmir məsə-
lərinə baxılır. 

Donanmanm texniki istismarı - gəminin təyinatı üzrə 
bütün istifadə müddətində işqabiliyyətli və saz halda istismarı 
üçün bütün kompleks elmi-texniki tədbirlərdən, texniki vasitə-
lərdən və resurslardan istifadə edilməsi deməkdir. Gəmi təmiri 
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texniki istismarın bir hissəsi olub, əsas funksiyası təmir müd-
dətin azaldılması və gəminin istismar müddətinin uzadılma-
smxnın əsas təyinedicisidir. 

Gəmi təmiri - kompleks texniki tədbirlərdən və əməliy-
yatlardan istifadə etməklə gəminin müəyyən vaxt müddətində 
sazlığının və işqabiliyyətlinin bərpa edilməsi prosesi deməkdir. 
Gəmi təmirinin növü və təyinatı dəniz donanmasının texniki 
istismar qaydalarına əsasən təyin edilir. Bu sənəd əsasında gə-
minin təmirinin aşağıdakılardan hansı növə aid olması müəy-
yənləşdirilir: 

- gəmi konstruksiyası və texniki vasıtəiərinin növbəti və 
əsash təmiri; 

- gəminin zavod və dok təmiri. 
Gəmi konstruksiyasx və texniki vasitələrinin növbəti 

təmiri, onlarxn iş qabiliyyətinin zamanətli olmasx üçün baza de-
tallardan başqa qalan detallarxn dəyişdirilməsi və ya tənıir edil-
məsidir. Növbəti təmirdə gəmi konstruksiyalarxnxn təmizlən-
məsi və rənglənməsi, boru kəmərlərində kipliyin təmin edil-
məsi və s. bu kimi işlər yerinə yetirilir. 

Gəmi konstruksiyası və texniki vasitələrinin əsaslı təmiri, 
gəminin tam iş qabiliyyətinin bərpasx məqsədi ilə onun bütün 
elementlərinin, eləcə də baza detallarxnxn təmiri və ya dəyiş-
dirilməsidir. 

Gəminin zavod təmiri, müəyyən istismar müdclətindən 
sonra gəminin texniki istismar vəziyyətinin bərpası məqsədi ilə 
aparılan təmirdir. Gəminin texniki vəziyyətindən asılı olaraq 
gəmi konstruksiyası və texniki vasitələrinin növbəti və əsaslı 
təmiri zavod təmirinin tərkibində yerinə yetirilə bilər. 

Gəminin dok təmiri, gəmini sudan qaldırma qurğuları va-
sitəsi ilə qaldıraraq onun alt və ya istismar zamanı suda qalan 
hissəsinin təmiridir. Dok təmiri zamanı gəmi gövdəsinin alt 
hissəsində olan qüsurlarm (korroziyadan qoruma, nazikləşmiş 
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və ya deşilmiş lövhələrin dəyişdirilməsi və s.) aradan qaldırıl-
ması, hərəkətverici və sükan qurğularınm təıniri və s., bir sözlə 
gəmi suda olduqda görüləsi mümkün olmayan işlərin yerinə 
yetirilməsidir. 

Gəminin plan üzrə təmiri təsdiq olunmuş cədvəl üzrə və 
texnilci vəziyyətinə görə aparılır. 

Cədvəl üzrə gəminin təmiri, sökülmədən və ya açılmadan 
texniki vəziyyətini müəyyən etmək miimkün olmayan gəmi 
konstruksiyalarmm və texniki vasitələrinin Registr tələbatına 
uyğun olaraq əvvəlcədən təsdiq olunmuş qrafık üzrə təmiridir. 

Planlı təmir nəzərdə tutulmayan gəmilərdə, onun işqabi-
liyyətli texniki vəziyyətini saxlayan və bərpa təmiri tətbiq 
olunur. 

İşqabiliyyətli texniki vəziyyəti saxlayan təmir, gəminin 
istismar müddətinin sonunda müəyyən olunmuş müddətdə 
onun normal istismarmı təmin etmək üçün minium səviyyədə 
göstərilən texniki xidmətdir. 

Biərpa təmiri, gəmi tam iş qabiliyyətini itirdikdə aparılan 
təmirdir. Bu tərnirdən sonra gəmi üçün sistemli şəkildə təmir 
planı işlənir. 

Qəza nəticəsində əmələ gələn qüsurların aradan qaldırıl-
ması üçün nəzərdə tutulan təmir qəza təmiri adlanır. 

Crəmi təmirinin təşkili, maliyyələşdirilməsi və planlaşdırıl-
masmm əsas prinsipləri, sifarişçi ilə gəmi təmiri zavodu arasm-
dakı münasibətlər müvafiq əsasnamələrlə nizamlanır. 

Gəmi təmiri zavodları təmirin keyfiyyətini yülcsəltməli, 
materiala və təbii resurslara qənaət etməli, sex və istehsal 
sahələrində mütərəqqi texnologiyalardan, istehsalm mexanik-
ləşdirilməsindən və avtomatlaşdırılmasmdan istifadə etməli, 
yeni tip müasir gəmilərin təmir texnologiyasını mənimsəmə-
lidir. 
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