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Yıllardır içimizde olan, birlikte çalıştığım Kürek Sporuna gönül vermiş, her şeyi Kürek Sporu 
olan arkadaşım Recep AKICI, son zamanlarda İnternette yayınlamış olduğun mali ve sportif 
konularla ilgili unuttukların, belki mali konuların nasıl gerçekleştiğini bilmediğinden olacak, gerçeği 
yansıtmamakta yanlış rakkamlarla gerçek arasında kalman bize ve sporumuza zarar vermektedir. Bu 
nedenden dolayı üzülerek bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.  

Mali konularda hiç bir zaman onaylanan bütçe ile gerçekleşen bütçe senin yazdığın gibi 
denkleşmemiştir. Harcamalarda genelde senin de bildiğin gibi her yıl gerçekleştirilen yurt dışı 
yarışlarının kur farklılıklarını da eklersek  bu durumda senin yazdıkların burada çelişkili oluyor.   

Yazdığımız her cümle zabıtlardan alınmıştır. Bu tablolarda baş antrenörümüz Nebojsa İliç ve 
Teknik Kurulumuzun, kulüplerimiz sporcu ve antrenörlerimizin başarı tablosudur, diğeri ise senin 
federasyonda milli takımlar baş antrenörü olduğun döneme ait, sonuçları karşılaştırmak amacıyla 
neticeleri irdelemek daha kolay olacaktır sanırım. Bu yazdıklarınla teknik kurulumuzu ve sporcularımızı 
bu denli küçümsemen onları yetiştiren hocalarına, kulüplerine saygısızlık etmiş olmaz mısın? 
Sporcularımızın müsabakalarda almış olduğu madalyalar FİSA tarafından verilir ve FİSA arşivine 
Türkiye’nin almış olduğu sonuçları ilave eder. Bunlar nedir; Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası 
ve Olimpiyatlardaki başarılarımızdır. Müsabakalar sonunda almış olduğunuz madalya sıralamasına göre 
FİNİSH’de bulunan 3 direkten 1 tanesine bayrağınızı çekerler. Birinci olduysanız İstiklal Marşınızı 
çalarlar; Buradaki sorun nedir? ( Fisa World Rowing sayfasında mevcutların içindeyiz )  

2016 Olimpiyatlarına gidecek sporcularımız ile bir önceki Aiguebelette ( Fransa ) de yaptıkları 
derece ile herkesin bildiği gibi 46 saliseyle olimpiyat vizesini alamadık, Luzern ( İsviçre ) de yapılan ikinci 
eleme yarışlarında aynı derece ile Olimpiyat vizesini aldık. Bu sporcularımız sen yokken 2013 Akdeniz 
Oyunlarında Gümüş madalya alarak yola çıktılar. Sen yoktun. Daha sonra Dünya ikinciliği ve Dünya 
üçüncülüğü madalyaları ile devam ettiler. Sen yine yoktun.  Ancak Luzern’deki yarışların sonunda bu 
sporcuların antrenörü olduğunu yazmışsın. Doğru sen yarışa son 17 gün kala bu sporcuların 
antrenörüydün. Maalesef sizin dayatmacı hareketinizden dolayı elim bir kaza neticesinde belki 
de Olimpiyat madalyasından olduk. Bizim planlamamızda Jajce kampında antrenmanlara 
devam edilecekti. Bu tabloları hazırlarken bunları da düşünseydin. 

Sen Milli Takımlar baş antrenörüyken 2002 yılındaki Faaliyet kitapçığında hedefin Dünya 
Şampiyonası’nda Final B çekebilmek olduğunu beyan etmişsin. Şu anda 200’e varan Final A çeken 
sporcularımız Final B’ye kaldıklarında bayağı üzüntü duyuyorlar. Şu ana kadar 13 Dünya madalyası 
kazandık. Bunların içinde Dünya ikinciliği, Dünya üçüncülüğü ve Avrupa şampiyonluğu var. Bu yazmış 
olduklarından sonra bunları nasıl görmemezlikten gelebiliyorsun anlamış değilim.  

Şu ana kadar yapılan çalışmalar neticesinde kazanılanlar bizim gururumuz olmuş. Türk Küreği 
sizin zamanınızdan bugüne çok değişmiştir. Bulunduğumuz yer ülkeler arasında saygın ve gurur 
vericidir. Bu konuda emeği geçen Kulüplerimize, Antrenörlerimize ve Sporcularımıza çok teşekkür 
ediyorum. Bu çalışmalar devam ettiği sürece Türk Küreği çok daha iyi yerlere gelmelidir. Buna inancımız 
tamdır. Birlikte olursak başarılar devamlı olur.  
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