YAT EKİPLERİ İÇİN TAVSİYELER:
1.Tekne üzerinde proaktif olun, her işle ilgilenin, iş yaratın,
sürekli koşturun, kesinlikle mızmızlanmayın ve yorulmayın. Her
zaman daha fazla yelken yapmak isteyin.
2. Tekne üzerinde ürkek, korkak, çekingen, yavaş olmayın. Her
zaman bir şeylerle uğraşın ve yeni bir şeyler anlamaya çalışın.
Gözlem yeteneğinizi geliştirin. En basitten başlayın, fakat tekne
üzerinde yapabileceğiniz tüm işleri yapmaya çalışın.
3. Kendinize ve aldığınız yelken eğitimine güvenin. Sorumluluk
almaktan kaçınmayın. Üzerinizdeki korku, ekibi oturmuş bir
tekneye yeni ayak bastığınız için duyduğunuz yabancılık
korkusudur. Yarışçılık tecrubesi haricinde eksiğiniz olmadığını
aklınızdan çıkarmayın. Dikkatle ve ciddiyetle tekne içinde aldığınız
sorumluluğu en iyi biçimde yapmaya çalışın.
4. Tekne üzerinde size görev verilmesi konusunda sabırsız
olmayın. Hiçkimse doğuştan yelkenci olmadı ve tekne üzerinde
sweeper olarak görev alırken bile aslında bir eğitimde olduğunuzu
unutmayın. Boş durmayın, kimseye küsmeyin ve denizde
olduğunuz için şanslı olduğunuzu hatırlayın.
5. Ekibinize güvenin ve her yaptığınız harekette ekibinize güven
verin.
6. Seyir sırasında sürekli soru sormayın. Kimse sizin
sorularınıza cevap vermek zorunda değil. (özellikle yarışta
mümkünse hiç soru sormayın) Bilmediğiniz bir şey varsa kendiniz
çözmeye çalışın. Tekne üzerindeki her halat/ makara sistemi bir
insan aklının kolayca anlayabileceği sistemle çalışır. İlk bakışta
nasıl çalıştığını çözmeniz zaman alsa da, kendiniz uğraşın.
Çözemediğiniz durumlarda soru sorun.
7. Bilmediğiniz iplere dokunmayın, emin olmadığınız bir şey
yapmayın. Yaptığınız her şeyden emin olmaya çalışın.
8. Tekne üzerinde her durumda ekibinizle yardımlaşın, destek
olun. İyi bir "SHIPMATE" olun.
9. Bildiklerinizi ekibinizle paylaşın. Fakat asla ukalalık
yapmayın. Birlikte olduğunuz insanların sizden daha tecrübeli
olduğunu / olabileceğini aklınızdan çıkarmayın.

10. Sohbeti sevin, her konuda sohbet etmeye çalışın. İnsanlarla
deniz üzerinde paylaşabileceğiniz konuların çokluğuna ve
onlardan öğrenebileceklerinize siz de şaşıracaksınız. Sohbet
edemiyorsanız bile kesinlikle asosyal olmayın. Ekibinizle birlikte
yemeğe gidin, içki için.
11. Sabahları tekneye giderken yanınızda ikram etmek için
yiyecek götürün. (bir kere de olsa, açma/ poğaça/ çikolata/
meyve suyu filan götürmeniz size büyük puan kazandıracaktır.)
12. Tekne üzerinde, yelkencilik dışında da birçok iş olabilir.
Temizlik, etrafı toparlama, bulaşık yıkama vs... Bu işleri bir
arkadaşınızla birlikte üstlenin. (İşleri yaparken neşeli olun ama
yalnız kalmayın.)
13. Seyir bittikten sonra, kaptan size izin vermeden kesinlikle
tekneyi terk etmeyin. Kıyıya yanaşınca, teknenin üzerinde
rodalanması gereken halatlar, toparlanması gereken eşyalar,
katlanması gereken yelkenler görüyorsanız, kaptan size izin
vermiş olsa bile işlere yardım edin. Ancak bu işleri yapanların, o
teknenin asıl ekibi olabileceğini kesinlikle aklınızdan çıkarmayın.
14. Bir sonraki seyir tarihi için gün kararlaştırılırken siz de söz
sahibi olun. Gelmek istediğinizi insanlar anlasın. Çekingen
olmayın.
15. Size telefon gelmesini beklemeyin. Her yarış öncesi
kaptanınıza telefon edin. Antreman yapmak isteyin, deniz çıkmak
isteyin. Nerede buluşulacağını sorun. (ama kesinlikle kaptanınızı
sıkmayın, ters tepebilir.)
16. Her ne olursa olsun, yat sahibiniz veya kaptanınızın her
zaman haklı olduğunu aklınızdan çıkarmayın.J Kaptana iki defa
itiraz edemezsiniz!!
17. Uyumlu, samimi ve güler yüzlü olun. "Teşekkür ederim",
"Eline sağlık","Ha gayret!", "Özür dilerim" gibi kelimeleri
kullanmayı öğrenin. Birebir sohbet etmeyi ve şikayetleriniz ile
dileklerinizi dile getirmeyi öğrenin.
18. Yarışçılık
unutmayın.
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19. Yarışlara bir Gezi teknesi ile katılıyorsanız, kendinizi
yetiştirmek için elinizde büyük bir fırsat olduğunu unutmayın.
Tekne hızlı gitmeye ve büyümeye başladıkça içindeki insanların
yarış sırasındaki stresi artacaktır. Her şey zaman gerektirir.
Boğaziçi Yelken Takımı'ndaki tecrübeli arkadaşlarınızın tavsiyesini
dinleyin. Sizi bu şekilde yönlendiriyorlarsa bir bildikleri vardır
mutlaka.
20. Sosyal olun. Ödül töreni ve kokteyllerde
tanışacaksınız. Yelken camiası üst seviyede
insanların, samimi ve mütevazı bir tutum
topluluktur. Herkes yeni insanlarla tanışmayı
değer verir. Kendinizi saklamayın.

yepyeni insanlarla
kültürlü ve bilgili
içinde olduğu bir
sever ve gençlere

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR:
Bir yat ekibi içinde bulunduğunuzda, her zaman için o yatın bir
parçası olduğunuzu hatırlamanız gereklidir. Artık yepyeni bir
takımın parçası olduğunuzu unutmamanız gerekir. Çok şey
paylaşacağınız iyi niyetli insanların size yardım edeceğini ve sizin
yardımınıza ihtiyacı olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. Bunun için
her türlü insanlık becerinizi kullanıp bulunduğunuz çevrede saygı
duyulan ve sevilen bir kişi olarak kalmaya çalışmalısınız.
Yelkencilikle ilgili herhangi bir toplantı, ödül töreni, kokteylde
Boğaziçi Yelken Takımı sporcusu olduğunuz gibi, bulunduğunuz
ekibin de bir ferdi olduğunuzu unutmamalısınız. Yeni takımınızın
bir ferdi olduğunuzu her zaman hissettirmelisiniz ve onlarla
birlikte hareket etmelisiniz.
Boğaziçi Yelken Takımı'nın size verdiği emeği göz ardı etmemeli
ve mümkün olan her vakitte, -kendi takımızın kuralları el
verdiğince- Boğaziçi Yelken Takımı'ndaki arkadaşlarınızla bir
araya gelmeli ve camianızın büyüklüğünü göstermelisiniz. (Yarış
sonrası teknede Boğaziçi bayrağı açarak; yarışlarda Boğaziçi
Yelken Takımı tşörtü/ montu/ poları giyerek; Ödül törenlerinde
tüm arkadaşlarınızla bir arada bulunarak; kendi arkadaşlarınızı
yat sahibinizle tanıştırarak vs....)
Levent Baş
Mart 2004

