ALIM ÖNCESİ
EKSPERTİZ

"caveat emptor"
yani
"alıcı tedbirli olmalı.*"

ALIM ÖNCESİ EKSPERTİZ
Bir ikinci el teknenin alımı sırasında alıcının yaptırdığı ekspertize "Pre Purchase Survey" veya
"Alım Öncesi Ekspertiz" denir. Bu, çok kapsamlı bir
tespit çalışmasıdır.
80 kadem (25 m kadar) bir motoyatta, eksperin bir
buçuk iki yoğun gün boyunca keşifte bulunması
sıradan bir durumdur. Süreler, yatın ebadına,
yaşına ve türüne göre değişir.
Eksper bu sırada tekneyi "tepeden tırnağa", arganeladan aynaya, kapeladan şaplamaya dikkat ve titizlikle inceler. Bazı basit sökümlerde bulunabilir ve
gövdenin üstünden karış, karış geçer. Eksper,
gördüğü durumu ve dikkatini çeken hususları not
alır ve görsel kayıtlarda bulunur. Tekne evraklarından, ileride inceleyebilmek için suret alır.
Polyester teknelerde rutubet ölçümü, ahşap teknelerde çürük muayenesi, sac teknelerde plaka
kalınlık ölçümü yapabilir.

Marin eksperin, veya uzman kişinin, bilgi temeli
sayısız deniz olayı ve ancak sahada kazanılabilen
derin bir tecrübeye dayanmalıdır. Dolayısı ile eksper keşfini binlerce teknenin özelliklerine ve sorunlarına vakıf olarak sürdürür. Bu bağlamda,
başkalarının pek önemsemeyeceği emareler üzerinde durabilir. Bu emareler sıklıkla çok küçük ve
dışarıdan bakana pek bir ehemmiyete haiz değilmiş
gibi gözükebilirler. Eksper, bu tür durumları kısa bir
sürede açıklığa kavuşturabileceği gibi, bazen, bir

emare bir ikinciye, o da bir diğerine götürür ve uzman, karşısındaki teknenin gerçek kimliğini ortaya
dökmeye başlar.
Başka bir deyimle, potansiyel alıcının görevlendirmiş olduğu eksper, satıcının teknesini bildiği
veya bakılmasını arzuladığı bakış açısından bakmaz. Eksper, tekneye, deniz tecrübesi ile donatılmış bir bakış açısından, gayet kritik bir gözle
bakar ve öncelikle bulgularını ve tespitlerini kayda
alır.
Bulgularını önce kendi değerlendirmesinden geçirir, sonra da, kanaatlerini ayrı bir başlık altında
ekleyerek raporunu kendisini görevlendirmiş olan
tarafın değerlendirmesine sunar.
Eksperin ana görevlerinden biri, teknenin deklare
edilmemiş bir kazaya uğrayıp uğramadığını tespit
etmeye çalışmaktır. Eğer teknenin tarihçesinde bir
kaza emaresine rastlarsa, eksper o kazanın kalıcı
sonuçlarını iyice anlamaya ve görevlendiren tarafa
sunmaya özen gösterir.
Eksper, tekneyi karada ve denizde inceler ve
deneme seyrine çıkar. Çalıştırılabilinecek tüm
sistemleri fayrap ettirir ve sıhhatli çalışmalarına
tanıklık etmek ister. Seyir sırasında teknenin performansını ölçer ve titizlikle kaydeder. Bilahare
teknenin performansını kardeş teknelerle, hatta
bazen küme ortalaması ile karşılaştırır ve derecelendirir. Bu performans kayıtlarının tamamı,
geriye yönelik olsun ileriye yönelik olsun, bağımsız
ve hassas bir kalibrasyon noktası teşkil eder.

Bazı inceleme başlıkları şu şekildedir:
•

Detaylı karina incelemesi ve rutubet ölçümü.

•

Kaza/ çarpma emarelerinin tespiti.

•

Hemen/ yakın zamanda gerekecek
onarımların/ iyileştirmelerin listelenmesi.

•

Güvenlik araç ve gereçlerinin incelenmesi.

•

Elektronik cihazların incelenmesi.

•

Teknenin geçmişinin anlaşılması ve sicil tahkiki.

•

Motor tespitleri. Kompresyon ölçümü. Yağ
analizleri.

•

Kaplin, şaft, salmastra, yatak, braket,
pervanelerin incelenmesi.

•

Yelkenlilerde tüm sabit arma ve salma
saplamaları incelenir.

•

Tutyaların işleyişine bakılır ve elektroliz,
korozyon emareleri tespit edilir. Teknenin
katodik korumasının çalışması incelenir.

•

Seri numaralarının kapsamlı tespiti. Bunlar,
hırsızlık ve benzeri vakalarda birinci derecede
delil olarak kullanılan verilerdir.

•

Bakım, tutum tarihçesini çıkarabilme için evrak
üzeri inceleme ve bakım firmaları ile mülakatlar.

Ancak bütün ehliyetinin ötesinde deniz eksperini
ayıran özelliği, net, açık, gözlenmişden sapmayan
billur gibi raporu ve, hepsinden öteye, kendisini
görevlendirmiş olan tarafa tavizsiz sadakatidir.

* Roma Hukuku doktrini. Alıcının, almaya iştahlı olduğu malın
kusurlu olup olmadığını almadan önce incelemesi gerektiğini,
kusurlu malı alması durumunda sorumluluğun alıcının başına
kalacağını belirtir.

