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GİRİŞ 

Gəmiçilik və gəmiqayırma çox qədim tarixə malikdir. 
Oııun yaranması ibtidai icma-quruluşuna təsadüf edir. İnsanlar 
çayların, dənizlərin sahillərində məskunlaşaraq içi oyulmuş 
ağacdan hazırlanmış qayıqlar vasitəsilə nisbətən rahat olan su 
yolları ilə əlaqə saxlayırdılar. 

Bizim eradan təxminən 300 il ə w ə l maqnit-kompasın ixtira 
edihnəsi dəniz üzgüçülüyü işinə təkan verdi. Artıq quldarlıq 
quruluşu dövründə ucuz qul əməyinə əsaslanan və o zaman üçün 
böyük sayılaıı sadə yelkəni olan avarlx gəmilər meydaııa gəldi 
(yellcən yalnız yolüstü küləklərdə istifadə olunurdu). 

Quldarlıq quruluşunun süqutu ilə əlaqədar olaraq böyük 
sayda avarçəkənlər tələb edən gəmilər tədricən sıradan çıxdı. 
Onları dəniz keyfiyyətləri və yelkən quruluşu təkmilləşdirilmiş 
gəmilər əvəz etdi. Kili olan dəniz gəmilərinin tilcilməsi dəniz 
üzgüçülüyiində inqilaba səbəb oldu. 

XV-XVIII əsrlərdə gəmiçilik genişlənir və gəmiqayırma 
zavodları meydana gəlirdi. 

XIX əsrin I yarısı yelkənli gəmilərin yeni inkişaf mərhələsi 
oldu. O dövrün yelkənli gəmilərinin dəniz keyfiyyətləri və sürəti 
istənilən okean səfərlərini yerinə yetirməyə iınkan verirdi. 

Lakin küləkdən asılı olan yelkən üzgüçülüyü inkişafda olan 
sənayenin və ticarət əlaqələrinin tələblərini ödəyə bilmirdi. Külli 
miqdarda yüklərin ardıcıl və qısa zaman daxilində daşınması 
tələb olunurdu. 

Buxar maşmmın meydana gəlməsi bu məsələni həll 
etməyə imkan verdi. 1807-ci ildə ilk çarxlı buxar gəmisi 
miivəffəqiyyətlə sınaqdan keçdi. Bu gəmilərdə həm də yelkən 
quruluşu tətbiq edildi. Belə ki, çətin okean gəmi üzgüçülüyündə 
hərəkətverici çarxlar tez-tez sıradan çıxırdı. XIX əsıin 30-cu 
illərində avar vintlərinin meydana gəlməsi dəniz gəmilərində 
mexaniki ötürmədən istifadə edihnəsinə geniş imkanlar verdi. 

Gəmiqayırmada yeni mərhələ ağac materiallannm dəmir 
materiallarla əvəz edilməsi oldu. On min tonlarla yük daşımaq 
qabiliyyətinə malik olan gəmilərin tikilməsinə real imkanlar 
yarandı. Ölçülərinin böyüdülməsi və sürətinin artınlması tələbi 
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turbin gəmiləıinin, XX əsrin əvvəlləriııdə isə daxili yanma 
mühəniki ilə işləyən gəmilərin meydana gəlməsinə səbəb oldu. 

Müasir dəniz gəmisi istısmar prosesində iki mühitin -
suyun və havamn təsirinə məruz qalan müıəkkəb mühəndis 
tikilisidir. Xalq təsərrüfatı yüklərinin və sərnişinlərin təhlükəsiz 
daşmması məqsədinə nail olmaq üçün gəmi lazımi möhkəmliyə, 
kifayət qədər güclü mühərrikə malik ohnalı, müasir texnilci 
quruluşlar və sistemlərlə təchiz olunmalıdır. 

Qeyd edildiyi kimi, mürəkkəb mühəndis tikilisi olan 
gəminin texniki qumluşları və sistemlərinin istismarı və müxtəlif 
dinamik şəraitlərdə onun idarə edilməsi yüksək ixtisash kadrlar 
tərəfindən yerinə yetirilə bilər. 

Gəminin dəniz və okeanlarda bacanqh və təhlükəsiz idarə 
edilməsi gəmi sürücüləri qarşısında ciddi tələblər qoyur. 

Dəniz tədris müəssisələrinin gəmi sürücülüyü ixtisaslarında 
"Gəmi nəzəıiyyəsinin əsasları" kursu tədris edilərək mənimsənil-
dikdən sonıa "Gəminin idarə edilməsi və texnilci istismarı" fənni 
öyrənilir. Bu fənn iki hissədən: 

- Gəminin quruluşu və texniki istisman. 
- Gəminin idarə və ınanevr edilməsi və "Növbə çəkmə"dən 

ibarətdir. 
Biıinci hissədə gövdənin lconstruksiyası, ımixtəlif 

quruluşlar və sistemlərlə, eləcə də onların düzgiin texniki 
istisman qaydaları ilə tanışlıq ııəzərdə tutulur. İkinci hissədə isə 
dətıiz donaııması gəmiləıində xidmətin təşkili. gözlənilən bütün 
şəraitlərdə onların manevr və idarə edilməsi suallaıı nəzə ıdən 
keçirilir. 

Bu dərslikdə ali dəniz məktəblərində bakalavr pilləsinin 
tədris proqramma uyğyn olaraq təhsil alan gəmi sürücülərinin 
"Gəminin idarə və manevr edilməsi" və "Növbə çəkmə" üzrə 
hazırlıq kursları əhatə olunur. 

Bundan başqa, dərslikdə GTQBQ-72 (Gəmiləıin 
toqquşmasımn qarştsmtn almması beynəlxalq qaydaları) ilə 
tənzimlənən dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyinin təmin 
olunması dərsləri də daxil edilmişdir. 
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