PÜF NOKTASI

Ayrılık
vakti

Tekne eve benzemez. Evinizden
ayrılırken en fazla suyu, doğalgazı,
ocağı kontrol edip kapınızı
kilitledikten sonra içiniz rahat bir
şekilde yollara düşersiniz. Ancak
teknede kontrol listesi uzar gider.
Haftalarca uğramayacağınız
teknenizi döndüğünüzde bıraktığınız
gibi bulmak için yapmanız gereken,
birkaç hayati kurala dikkat etmek.
Naviga olarak işinizi kolaylaştırmak
amacıyla tekneden ayrılmadan önce
uygulamanız gereken 20 önemli
maddeyi kontrol listesi haline
getirdik. Tekneden ayrılmadan önce
her seferinde yandaki kutucuklara
bir tik atın, teknenizi içiniz rahat bir
şekilde bırakın.
Hazırlayan: Şule Kaya
Fotoğraflar: Tuğçe Yener

√

Buzdolabı elektriğe bağlı
olmadığında, bir de kapakları
kapalı bırakıldığında ortaya
çıkacak felaket kokuyu önlemek için
buzdolabını silin, bozulacak yiyecekleri
boşaltın ve kapağını açık bırakın.
Unutmayın; içine koyacağınız bir adet
irice mangal kömürü de koku emici
görevi görür.

√

Tuvaleti istediğiniz kadar
pompalayın, bir süre kullanılmazsa
yine de koku yaratır. Bunu
engellemek için
klozeti önce tatlı
suyla, sonra da
marin tuvalet
temizleyicisiyle
yıkayın. Bu şekilde
boruları temizlemiş
ve oluşacak kötü
kokuları da önlemiş
olacaksınız.

√

Tabii ki çöp torbası... İçindeki
artıkların döndüğünüzde
oluşturacağı kokuyu düşünmek
bile istemiyoruz. Çıkarken çöpü almayı
unutmayın.

√

√

Göstergelerin kapaklarını takın. Bu
kapaklar sayesinde güneş ışınları
ve yağmurdan koruyacağınız
göstergelerin ömrünü uzatmış olursunuz.
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√

Dümeni
kilitleyerek
sabitleyin ki
dümen palası boşu
boşuna hareket
etmesin.

√

Akünüzü kapatın. Açık bırakırsanız
geri döndüğünüzde enerjisi
tükenmiş bir tekneyle karşılaşma
olasılığınız oldukça yüksek.

√

Ana yelken sarma sistemini
kapatın. Cenovanın ıskotalarını
çözüp üzerine bir kravat sarın. Aksi
takdirde yelken rüzgârda kendi kendine
açılarak tatsız sonuçlara yol açabilir.

Dolapların kapaklarını açık bırakın.
Teknede her zaman nem olabilir,
bu da küf oluşumuna sebep olur.
Kapaklar açık kalınca dolaplar da, siz
yokken havalanır.

√

√

Bayrağınızı toka edilmiş olarak
bırakmayın. Siz gelene kadar lime
lime olmuş bir bayrak öncelikle sizi
rencide eder…

√

Havalandırmanın devam etmesi
için manikaları açık bırakın.
Ancak rüzgârın durumuna göre
yağmur yağması halinde içeri su girme
ihtimalini göz önünde bulundurun.
Döndüğünüzde yatak ve kanepeleri ıslak
bulmak istemiyorsanız heç ve pencereleri
kapatmayı unutmayın.

√

Sintineyi kontrol edin. Eğer
su birikmişse pompalayın. Ya
da bulaşık süngeri yardımıyla
boşaltın. Bu şekilde terk etmeden bir
sızıntı olup olmadığını da görürsünüz.

√

Teknenizde otomatik sintine
pompası ya da nem alıcı gibi
sürekli elektrik çeken cihazlar
çalıştırıyorsanız akünüz açık kalacaktır ve
zamanla boşalmasın diye güç kaynağını
prize takılı bırakmanız gerekecektir.
Takmakla kalmayın akünün şarj olup
olmadığını da kontrol edin.
Palamarların düzgün
bağlandığından emin olmak için
bir kez daha kontrol edin, hakim
rüzgârın olduğu yöne ikinci bir halatla
açmaz ya da pürmeçe bağlantısı yapın.

√
√

√

Teknedeki nahoş kokunun
sebeplerinden biri de lavabo
borusudur. Çıkmadan önce
delikten içeri dökeceğiniz bir parça sirke
burada biriken bakterileri öldürecek
ve bir sonraki gelişinizde pis kokuyla
karşılaşmayacaksınız. Bu yöntemin bir
avantajı da doğaya son derece zararsız
olmasıdır.

√

Gelelim
en önemli
meseleye.
Motora su girmemesi
için soğutma suyu
vanasını mutlaka
kapatın, sakın
unutmayın.

Elektronikleri yağmurdan korumak
için örtüsünü örtün.

Halatların
tümünü
roda edin.
Döndüğünüzde
hızlı bir şekilde
açılmanız
gerekirse düğüm
olmuş halatlar
can sıkacaktır.

√

Teknenin kapısını kilitleyin,
paserallayı tekneden ayırın.

√

Teknede tüpün yanlış kullanımının
yol açabileceklerini Ocak 2014
sayımızda yazmıştık. Patlamaya
kadar uzanan risklerin önüne geçmek
için tüpü mutlaka
kapatın, hatta
başlığını tüpten
tamamen ayırın.

√

Demirin kendi kendine denize
düşmesini engellemek için zincir
sabitleyici bir aparat (bosa tırnağı
gibi) takın.

Kayra Yelken ve Nail Baktır’a teşekkür
ederiz. www.kayrayelken.com
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