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Yapılan analizin mukayeseli bütçe ve harcamalar‘ın incelemesi bölümünde pek çok yanlış yapılmış, 
rakamlar araştırmacıyı yanlış sonuçlara götürmüştür.

2008 yılı rakamları değerlendirilirken kesinleşen harcamalar dikkate alınmamış tahmini bütçe 
değerlerinden hareket edilmiş. Örneğin: Zamanın (2008 yılı) federasyonunun gerçekleşen 605.000 
USD lık harcamasına bir sonraki yıla devrettiği 308.000 USD lik borç göz ardı edilmiş, bu şekilde 
Fili harcamalar toplamın 913.000 USD olduğu gerçeği saptırılmıştır.. 2018 yılına gelindiğinde 
ise 31.12.2018 itibari ile brüt harcamalar toplamı 876.987 USD olarak gerçekleşmiştir. Bu 
karşılaştırma yorum kısmında abartılı ifadeler kullanılarak bütçe imkânlarının müthiş bir artışa 
konu olduğundan bahisle  gerçekle hiç uyuşmayan bir durum yaratılmaya çalışılmıştır. Diğer 
yılların incelenmesi durumunda da benzer sonuçlara ulaşılmaktadır. Ayrıca 2014 – 2016 yılları 
arasındaki kur artışları USD/EURO kuru değişimleri bu mukayeseleri yaparken bizi 
yanıltmaktadır. Örneğin 2018 yılında harcamaların yapıldığı günlerdeki kurlar ile hesap 
yapıldığında; bahsi geçen analizdeki rakamlardan uzaklaşıldığı görülmektedir. 2018 yılında 
kazanılan madalyalar ve başarılar sadece 331.922 USD fiili harcama ile gerçekleştirilmiştir. Bu 
rakama vergiler dâhildir. Bu analizde karşılaştırılan ülkelerin imkanları göz önüne alındığında 
hiçbir tesisi olmayan uluslar arası yarışlara sporcuların geldikleri kulüp malzemeleriyle katılımın 
sağlandığı bir ortamda ne büyük özveriler ile kazanıldığı  dikkate alınmamıştır. Mukayese edilen 
ülkelerin yıllık kişi başı milli gelirleri ile kıyaslandığında ise ortalama 5 misli bir fark olduğu 
görülmektedir. Yine aynı analizde hiç dikkate alınmayan toplumsal spor kültürü  ve alt yapı imkan 
ve kabiliyetleri  açısından  kıyaslandığında ise Türk küreğinin başarısının ne derece mucizevi olduğu 
ortaya çıkacaktır.  

 Harcamalar açısından ele alındığında ise; tüm malzemelerin ithal olduğu , tüm uluslar arası yarışların 
sınırlarımız dışında olduğu dikkate alınarak yapılacak  maliyet analizlerinin  bizleri gerçek durumu 
yorumlamada daha sağlıklı  anlamamızı  sağlayacaktır. 

Bu şekilde yapılmış basit bir analiz yukarıda bahsedilen nedenlerle gerçeklerden çok uzak, Türk 
Küreğinin büyük başarısını itibarsızlaştırma amacından başka bir şey değildir. 

Bu analizde vurgulanan olimpik – olimpik olmayan kavramları tamamen kazanılmış madalyaları 
itibarsızlaştırma amacı güden yanlış yola sapmış bir düşünce ve duygu durumu halinde yapılmıştır. 
Üstelik geçtiğimiz bu 6 yıllık dönemde her yıl madalya  kazanılması  istikrarlı bir çalışma ürünümüzdür. 
Kürek Sporunun tarihinde görülmemiş neciteler alınmıştır. Gençlerimiz olimpiyatlarda üçüncülük 
madalyası, Dünya üçüncülüğü, Dünya ikinciliği, Avrupa Şampiyonluğu gibi 13 Dünya madalyası 
kazanılmıştır. Gençler kategorisinde çok büyük bir iyileşme sağlanmış, 2018 yılında Balkan Gençler 
Şampiyonasında rekor madalya kazanılmıştır, tarihimizde ilk defa üç 8+ kategorisinde de birincilik 
kazanılmış ve Genç Erkekler takım şampiyonu olunmuştur. Bilindiği gibi rakiplerimizin içinde Dünya 
Şampiyonları da var.  

Kazanılmamış madalyaların yanlış seçilmiş rakamlar ile analizini yapmak; kazanılan madalya ve büyük 
başarıları itibarsızlaştırmaya çalışan bu analizin Türk küreğine hiçbir katkısının olmadığı aksine zarar 
verdiği yadsınamaz bir gerçektir. 


