
 
 

Kiralık Tekne teslim alırken – kontrol listesi 
 
 

1. Inventori listesi kontrol edin: 
Ekipmanları taker taker sayarken aynı zamanda sorunsuz çalışıyor diye kontrol edin 
(Ö. Vinç kolları) 
 

 Teknede mutlaka bulunsun: 
• Tel makası 
• Can sallı (servis tarihi kontrol edin) 
• Fişekler 
• Traka 
• Kakıç 
• Halatlı Kova 
• El pompası 
• Manuel sinti pompası 
• Şişme bot tamir seti 
• Yedek sigortalar 
• El Feneri 
• Yangın batanyesi 
• Yedek ampüller 
• Yangın söndürücü (teknenin boya göre min. 3 tane) 
• Can yelekler (kişi başı bir tane) 
• Emniyet kemer sistemi (kişi başı bir tane) 
• Sizin gideceğiniz rotaya göre değişik ölçek olan haritalar 
• Navigasyon seti (çetvel, pergel, kurşun kalem, kalem tıraş, silgi) 
• El pusulası 
• Dürbün 
• Pontolon kitapları (kiyi anlatan kitaplar) 
• Electronic aletlerin kitapçıklar (sizin veya ekipten iyi anlayan dilde) 
• 2. Gaz tüpü 
• dalgıç maskı 
•  agentanın telefon listesi (24 saat) 
• Şişme bot içim kürekler, ayak pompası (adaptör uygun mu) 
• Tamir seti 

o Turnavida seti 
o Pense 
o Alian anahtarları 
o Ingiliz anahtaları 
o mengene 
o testere 
o eğe 
o bıcak 
o çekiç 



 
 
 

• motor için yedek parçalar: 
o kayış 
o yağ filtresi, mazot filtreleri 
o impellor 
o motor yağı, şansıman yağı 

 
 

2. teknik brifingde: 
Yazılı not alın! 
 
Aşağıdaki soruların cevabı mutlaka alın: 

• dış vanaların yerleri nerede 
• su tankların toplam kapasitesi 
• su tankların değişim vanası (vanaları) nerede, nasıl çalışıyor 
• mazot tankın kapasitesi 
• motor 2000 devirde yaklaşık kaç litre yakıyor 
• ırgat, baş pervane ve buzdolabın sigortaları nerede 
• pis su tankların boşaltma sistemi nasıl çalışıyor 
• zincir uzunluğu ne kadar 
• Derinlik göstergi hangi derinlik gösteriyor (salmanın altında mı?) 

 
3. Yelken kontrolu: 

Teslim eden eleman ile beraber bütün yelkenleri basın ve kontrol edin. Furling sistemi 
ve yelken kalitesi (yırtma ihtimallı veya var olan yırtıklar)  

 
4. İlk yardım kutusunun kontrolu 
İçinde gereken malzeme: 

• Sizin anlayabileceğiniz dilde yazılan bir kıtabcık 
• Makas 
• Cımbız 
• İlk yardım eldivenleri 
• 5 bandajlar 80 x 100 mm ve100 x 120 mm  
• 3 bandajlar 400 x 600 mm 
• isolasyon folyası 
• üçken örtü 
• 2 elastik bandaj 
• bandajlar 
• 5 steril bez 
• teyp 
• yara bandı veya sprey 
Eksik olanlar mutlka tura çıkmadan haledin! 
 
 

 



 
 
Kaptanın özel ilaç kutusundakiler: 
• yara desinfeksyon (sprey veya toz) 
• ağrı kesici 
• yanık kremi (ağrı kesiciyle) 
• antibiotik krem 
• bepanthen krem 
• ishala/kabıza/deniz tutmasına karşı (mide bulantısı) ilaç 
• böcek ısırması/ sokması  krem/jel 
• amonyak 
• antihistaminikum 
• göz ve kulak damlası 
• her kesin özel ihtiyaç olan ilaçlar 
• sezona göre  ilaç (üşütme, virus infeksyonlar) 

 
 

5. teknede eski hasar olmuş mu kontrolu: 
• teknenin içinde: 
 

ü mutfak malzemesi 
ü hatches / lumbozlar 
ü giriş merdiveni 
ü  kapılar 
ü çekmeceler 
ü tuvaletler (pompa/vanalar) 
ü duş pompası(pompa/ filtre) 
ü motor: yağı / su / kayış / motor altı (su/yağ/tuz) 

 
• güvertede:  

 
ü dış duşu 
ü ırgat 
ü baş pervane (joy stickle deneme yapın) 
ü vitese takmak (ileri/ tornistan, boş, pervane efekti, vitesdışı düğmesi) 

 
• su altında: 

ü gövde  
ü salma 
ü dümen palası 
ü pervane 

 
Marinadan hemen çıktıktan sonra sakin bir yerde durup teknenin altına dalın ve su altındaki 
kontrollar yapın. Hasar varsa (küçük bile olsa) ajentayi hemen arayıp bilgi verin. 
Bildirmezseniz size turdan sonra suçlanıp tamir masraflarını sizden isteyebilirler. 
 
 


