TAKTİK

Olmazsa olmaz listesi

Yaz sezonunun en sıcak günlerinde tekne kiralayıp koyların kucağında
serinlemek muhteşem bir rüya. Ancak bu heyecana kapılıp tekneyi eksik teslim
alma hatasına düşmeyin.
YAZI: Sabine Dedeoğlu, Tayfun Öztuna

Ege ve Akdeniz koylarında demirleme
vakti geldi. Bunun için tekne sahibi
olmanız da gerekmiyor, ihtiyacınıza
cevap verecek en güzel tekneyi kiralayıp
yazın tadını denizde çıkarabilir, denizcilik
becerinizi artırabilirsiniz. Ancak şunu
önemle belirtmeliyiz ki tekne teslim
alma işini, denizde teknenin kaptanlığını
yapmak kadar ciddiye almanız gerekiyor.
Bırakın bir hafta sürecek deniz tatilini,
birkaç saatliğine denize açılsanız dahi
kiralık tekneyle denize çıkmadan önce
tüm bu kontrolleri eksiksiz yapmanız
gerektiğini unutmayın. Zira kendinizin ve
ekibinizin hayatını, kiraladığınız tekneye
emanet ediyorsunuz.
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1.Teknede mutlaka bulunması
gereken ekipman listesi
a. Emniyet malzemeleri
İlkyardım kutusu
Cansalı (servis tarihini kontrol edin)
Yangın söndürücü (teknenin boyuna
göre en az üç adet)
Yangın battaniyesi
Duman alarmı (alarm tonunu
öğrenmek için test düğmesine uzun
basın)
Can yelekleri (birer adet)
Emniyet kemer sistemi (birer adet)
Fişekler (el, duman, paraşüt/son
kullanma tarihini kontrol edin)
Tel makası

Yedek yeke (takmayı deneyin)
Derinlik göstergesi
El pompası (su için)
Manuel sintine pompası
Yedek çıpa
Ahşap tıpa seti
Acentenin telefon listesi (24 saat)
b. Navigasyon malzemeleri
Navigasyon seti (cetvel, pergel,
kurşunkalem, kalemtıraş, silgi)
Rotanızın farklı ölçekte haritaları
El pusulası
Dürbün
Portolon kitapları (kıyılar ve limanlar
hakkında bilgi veren kitaplar, kılavuzlar)
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Elektronik aletlerin kullanım
kılavuzları (sizin veya ekipten birinin iyi
anladığı bir dilde olmalı)
GPS
Telsiz

Gaz kapatma vanası

c. Diğer malzemeler
Kakıç
Halatlı kova
El feneri ve yedek piller
Bağlama halatları
Kıçtankara için uzun halat
Yeterli sayıda usturmaça
Şişme bot varsa
Şişme bot tamir seti
Kürekler, ayak pompası (adaptörü
kontrol edin)

Telsiz ve elektrik paneli

Motor kontrolü

Dıştan takma motoru varsa
Emniyet stopper’ı (kırmızı kablo)
Yedek buji
Benzin
Motoru marinadayken suda çalıştırın.
d. Tamir malzemesi ve
yedek parçalar
Dalgıç maskesi
Traka
Yedek sigortalar
Yedek ampuller
Tamir seti ve içindekiler
Tornavida seti
Pense
Alyan anahtarları
İngiliz anahtarları
Mengene
Testere
Eğe
Bıçak
Çekiç

İlkyardım kutusunda bulunması
gereken malzemeler
Anlayabileceğiniz dilde yazılmış
bir kitapçık
Makas
Cımbız
İlkyardım eldivenleri
5 bandajlar (80X100 ve 100X120
milimetre)
3 bandajlar (400X600 milimetre)
İzolasyon folyosu
Üçgen örtü
İki adet elastik bandaj
Beş adet steril bez
Yara bandı veya sprey
Eksik olanları tura çıkmadan mutlaka
tamamlayın!

Tekneyi ‘check list’ kullanarak kontrol
edin ve teknik brifinge hazır sorularla
gidin. Brifingde ekibinizden bir kişi daha
bulunsun ve mutlaka not alın! Çoğu şeyin
yeri brifingden sonra unutulur.
Bu soruların cevabını mutlaka alın
Teknede kaç adet dış vana var ve
yerleri nerede?
Su tanklarının toplam kapasitesi
nedir?
Su tankların değişim vanası/vanaları
nerede, nasıl çalışıyor?
Mazot tankının kapasitesi nedir?
Motor 2000 devirde yaklaşık kaç
litre yakıyor?
Servis ve motor aküleri ve onların
ana şalterleri nerede?
Irgat, baş pervane ve buzdolabının
sigortaları nerede, yedekleri var mı?
Pis su tanklarının boşaltma sistemi

Motor için yedek parçalar
Kayış
Yağ ve mazot filtreleri
İmpeller
Motor ve şanzıman yağı

Fişek kutusu
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2. Teknik brifing sırasında
Tekne teslim eden elemanın
fazla zamanı olmayabilir. O yüzden;
ekipman listesini kendiniz kontrol
edip bulamadığınız malzemeyi sorun.

Akülerin ana şalteri
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nasıl çalışıyor?
Zincir uzunluğu ne kadar, zincir
üzerinde işaret var mı?
Derinlik göstergesi nereden ölçüm
yapıyor (gövdenin ya da salmanın
altından ölçmesi derinlik bilgisini
değiştirecektir)?
Teknenin su kesimini ne kadar?
Dümen palasının uzunluğu ne kadar?
Tornistan yaparken teknenin kıçı ne
tarafa atıyor ve etkisi ne kadar kuvvetli?
3. Yelken kontrolü
Tekneyi teslim eden eleman ile
beraber bütün yelkenleri basın ve kontrol
edin. Sarma sisteminin ve yelkenin
kalitesine bakın. (Yırtık var mı? Yırtma
ihtimali olan yerler var mı?)

Yangın söndürücü

Acil mazot kapatma vanası

4. Elektronik aletlerin kontrolü
Teknedeki bütün elektronik aletler ile
elektrikli donanımı çalıştırın; hasar var mı
diye kontrol edin.
Teknenin içinde şu malzemeleri de
gözden geçirin
Mutfak malzemeleri
Heçler/lumbozlar
Giriş merdiveni
Kapılar
Çekmeceler
Tuvaletler (pompa/vanalar)
Duş pompası (pompa/ filtre)
Akülerin suyunu kontrol edin
Motorun yağını, suyunu, kayışını,
filtrelerini kontrol edin; motorun altını su,
yağ ya da tuz vs. akmış mı diye kontrol
edin.
Güverte için kontrol listesi
Dışardaki duş sistemi
Irgat (yukarı/aşağı ve manuel kolu
yerinde mi)
Baş pervane (joystick’le deneme
yapın)
Vites/pervane (ileri, tornistan, boş,
pervane etkisi, vites dışı düğmesi)
Ayrıca; marina içinde ya da hemen
marinadan çıktıktan sonra sakin bir
yerde durup teknenin altına dalın ve su
altındaki kontrolleri yapın (gövde, salma,
dümen palası, pervane). Hasar varsa
(küçük bile olsa) acenteyi hemen arayıp

Yedek yeke girişi
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bilgi verin. Bildirmezseniz turdan sonra
tamir masraflarını sizden isteyebilirler.
Elbette tekne donanımının yanı sıra
sizin ve mürettebatınızın malzemeleri de
eksiksiz olmalı. “Bir şey olmaz” demeyin,
tekne yaşamında tam tersi şekilde
düşünmelisiniz: Her an her şey olabilir.
Kısa süre denizde kalacaksanız dahi bu
kuralı aklınızdan çıkarmayın.
Tecrübemize göre teknede gerekli
olan asgari malzemeleri içeren bu liste
sadece bir örnek. ‘Abartılı’ ya da ‘şunu
unutmuşlar’ diyebilirsiniz; sonuçta bu
konular deneyimle ilişkili. Biz bunları
kendi tecrübelerimizden yola çıkarak kısa
deniz tatilinizde kötü anlar yaşamayın
diye aktarmaya çalıştık.
Hepinize neşeli, dinlendirici ve
‘eksiksiz’ bir seyir diliyoruz...

Bir haftalık tura çıkacak
kaptanın çantası
1. Alet setini üzerinde taşıyan bir çakı
2. İyi bir dalış maskesi
(belki küçük bir dalgıç tüpü)
3. Tamir seti
(alyan, pense, tornavida seti)
4. Sualtı el feneri
5. Gri bant
6. WD 40 sprey
7. Silikon
8. Kendinize ait tam otomatik can
yeleği
9. İlaç kutusu
Yara dezenfektanı (sprey veya toz)
Yara bandı
Ağrı kesici
Ateş düşürücü
Yanık kremi (ağrı kesiciyle)
Antibiyotik krem
Cilt merhemi
İshale, kabıza, deniz tutmasına
(mide bulantısı) ve alerjiye karşı
(antihistaminik) ilaçlar
Böcek ısırması/sokmasına karşı
krem/jel
Amonyak
Göz ve kulak damlası
Herkesin özel ihtiyacı olan ilaçlar
Sezona göre ilaçlar
(üşütme, virüs ve enfeksiyonlar için)

