
Sayın Kürek Ailesi, 

Son günlerde Internet ortamında çeşitli platformlarda yapılan taraflı, federasyonumuzun 
başarısını, sporcularımızın emeğini küçümseyen, yalan yanlış, yanlı, popülist ve kendi hırsına 
yenik düşmüş, kıskanç açıklamalar üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyduk. Türk küreğine 
emek vermiş kişisel hırslarını bir kenara bırakarak başarılarla gurur duymuş, kötü sonuçlarda 
üzülmüş, her sporcu, antrenör ve yöneticiye teşekkür ediyoruz. 

Bu güne kadar temsil ettiğimiz kurum sebebiyle yapıcı, birleştirici, herkesi kucaklayan bir 
tutum içinde kalmaya çalıştık. Yapılan haksız eleştirilere kulaklarımızı tıkadık, olumlu 
eleştirilerden ders almaya çalıştık. Fakat öyle bir hale geldik ki, kürekten hiç anlamayan birinin 
bir anda Kürek otoritesi olup Teknik Kurulu eleştiren bir seviyeye gelmiş olması şaşırtıcı.  

Kendi sorunlarını Federasyona mal edip, sizleri de yanıltan, kendisini Federasyon İletişim 
Kurulu Başkanı yapan bu kişi arkadaşlarının kendisiyle olan husumetini buraya taşımış, 
hepimizi yanıltmış ve rahatsız etmiştir.  

Gelip yarış seyretmiş, konuşulanlara kulak kabartıp bilgisizliğiyle duyduklarını yorumlamaktan 
bile aciz olan bu kişi ve kişiler, sosyal medya ortamlarında hakarete varan, insanları zan altında 
bırakan, asılsız, saçma yanlış ve en önemlisi yalan paylaşımlarla haddini aşmaktan geri 
kalmamıştır. İnsanları zan altında bırakacak şekilde, bu tür mesnetsiz yazılar yazmayı görev 
edinmiş bazı kişiler evlat sevgisinden, Allah korkusundan, insan saygısından yoksun, seviyesiz 
içi boş insanlardır. 

Dikkate almadıkça hadsizliğini bir adım daha ileri taşıyıp hırsına yenik düşmüş, sporcularımızın 
teknik ekibimizin başarılarını kıskanmayı hastalık haline getirmiş ve bazı zavallı şahısların 
tetikçisi haline gelmiştir.  

Böyle birisini sadece fotoğrafçı olarak değerlendirdiğimiz büyük kayıp, meğerse bu kişi Kürek 
Sporunun Tomografisini de çekiyormuş.  Bu camiada sevilirken, şimdi ise nefretle anılan bu 
kişiler Kürek Sporuna ve sporcularına zarar vermektedir. Bu tür insanları kürek camiası nefretle 
anacaktır.  

Bu kişi hakkında gerekli yasal işlemleri başlattığımızı söylemek istiyoruz. Bizim için asıl üzücü 
olan bu kişiyi kullanarak kendi kıskançlıklarını kusmaya çalışan içimizden çıkan bu spora emek 
vermiş ve her zaman tarafımızdan saygı ve sevgi görmüş kişiler olması. 

Bu şahsa yandaşlık eden,  yazdıklarını doğru olarak kabul eden, Federasyona bağlı hiç 
kimseden yazılanların doğruluğu konusunda hiç bir bilgi almadan, sporcu ailelerimizi de bu 
ahlaksızca ithamlara maruz bırakan bu şahıslar camiamız tarafından dışlanacak ve hakarete 
varan yazıları hakkında da gereken işlemler yapılacaktır.  

Dostunun üzüntüsünden acı duyabilirsin. Bu kolaydır; ama dostunun başarısından mutluluk 
duyabilmek, sağlam bir karakter gerektirir…”  

Bu tür seviyesizce yazılan suçlayıcı ve hakaret dolu yazıların muhatabı kendileridir. 
Federasyonumuzla hiç bir ilişkisi yoktur. Kürek sporcuları bizim evlatlarımızdır ve 
antrenörlerimiz çok değerli ve özel kişilerdir, onlara kimse uygunsuz ithamlarda bulunamaz. 
Bu kişileri, kulüpleri ve Kürek Federasyonunu karalamak saygısızlıktır, ayıptır, günahtır. Kürek 
Federasyonu Yönetim Kurulu saygın insanlardan kurulmuştur, bilgi ve birikimlerimizle sonsuza 
dek bu spora hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün biz varız yarın bu spora sahip çıkacak olan 
sizsiniz. Bu spora zarar verenlere fırsat vermeyelim. Sporun güzelliklerinin, kardeşliğin ve 
dostluğun yanında olalım. 
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