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12 Şubat 2014, Hamburg
Bildiğiniz gibi TGH'daki yozlaşmayı, yalanları, iftira, ayak oyunlarını ve düzeysizliği
sizlere anlatmaya çalışıyorum.

Mustafa Akpolat

TGH bünyesinde bulunan dernek, inisiyatif ve grupların tüzükleri, genel kurulların yapılışı,
TGH'ya delege tesbitleri konularına değinmeye çalışacağım. Sözünü ettiğim tüm konuları
başlıklar halinde işlemeye devam edeceğim.

Bu yazımda : İnter-Hamburg Spor Derneği ve TGH üyeliğine değinmek istiyorum.

Inter-Hamburg Spor derneğinin, TGH üyeliği ve TGH delegesi Nebahat Güçlü:

Her dernek gibi Spor ve taraftar derneklerininde tüzükleri vardır ve bu doğrultuda çalışma
yapmak üzere kurulmuşlardır. Tüzük ihlali yapılmaması gerektiğini anlatmama gerek yok
sanırım.
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İnter-Hamburg Spor Derneğininde tüzüğünde bulunan derneğin amaçlarıni yazan 2. maddesine
göre,TGH üyeliği mümkün değil ve yasal değildir. THG'ya üye olan İnter-Hamburg Spor
Derneğinin delegesi olarak TGH'da delege olarak TGH genel kurulunda seçimlere giren
Nebahat Güçlü, hem üyesi olduğu İnter-Hamburg Spor derneğinin Tüzüğü ihlal edilerek delege
gösterilmiş ve hemde TGH'ya başkan seçilerek üst üste usulsüzlükler yapılmıştır.

Gündemdeki ve geçerli olan tüzüklerine rağmen yapılan usulsüzlükle, sadece İnter-Hamburg
Spor Derneği değil, TGH yönetimide dernekler masasına uygun olmayan yol ve yöntemler
kullanılarak oluşturulmasında dolayı suç işlenmiştir.

Spor veya futbol takımlarının taraftar dernekleri, tüzüklerinde siyasi faaliyet yürütemeyeceği
belirtilirken, bir sivil toplum kuruluşu olan TGH bünyesinde politik faaliyet yürütemeyeceğine,
kişilerin veya siyasi partilerin çıkarları doğrultusunda kullanılması ve buna malzeme edilmesi
olarakta anlaşılacak olan duruma bir açıklık getirilmesi gerektiğine inanıyorum.

THG' bir Sivil Toplum Örgütü''olarak aynı zamanda politik ve siyasi faaliyetler yürüten bir
dernektir. İnter-Hamburg Spor tüzüğüne aykırı ve yasal olmayan TGH üyeliği dolayısıyla,
kendi bünyesinde delege olarak TGH'ya gönderilen Nebahat Güçlü'nün delegeliği geçersiz
olması ile birlikte, tüzük ihlal edilerek TGH'ya başkanlık yapmaktır.
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Sorun bununlada bitmiyor, yukarıdaki usulzülükler sözkonusu olmasa bile, İnter-Hamburg
Spor Derneği tüzüğünde, çatı derneklerine delege olarak gönderilecek olan üyelerin seçimide
yer almamaktadır. Neye ve hangi yetki ve kimlerin kararıyla delegeler belirlendi? Normal
koşullarda, dernekler, üst çatı örgütlerine delegelerini üyelerin geniş katılımı ile yapılan genel
kurul veya üye toplantıları ile seçer.

Şimdi sorularımı toparlıyorum

1- İnter-Hamburg Spor Derneğinin tüzük ihlalinde bulunmasından dolayı, TGH üyeliğinden
çıkması gerekmiyor mu?

2-TGH'ya üye olamayacak olan İnter-Hamburg Spor Derneği, THG genel kuruluna delege
göndermesi mümkün değilse, TGH'da bulunan delegelerin, delegelikleri geçersiz
sayılmayacak mı?

3- İnter-Hamburg Spor Derneğinin delegesi olarak, TGH genel kuruluna katılan ve başkan
seçilen Nebahat Güçlü, tüm bu usulsuzlükler düşünüldüğünde başkanlığı meşru olarak
görülebilinir mi?

4-Nebahat Güçlü Türk Toplumunu yanıltarak başkan olduğu kurumu daha fazla yıpratmamak
için özür dileyerek istifa etmeyi düşünüyormu?
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DEVAM EDECEK....

Hamburg Fenerbahçe derneğintüzüğünden de: Madde 4:Dernek amaçlarınaulaşmak için
sportif, sosyal ve kültürel alanlarda etkinlikleryapar. Siyaset, din gibi spor dışı çalışmalar
ile FenerbahçeSpor Kulübü` ne zarar verecek etkinlik yapmaz.''
denilmektedir. Bu konyada gelecek yazımda değineceğim

Not: Konuyu başlıklar halinde işleyeme devam edeceğim. TGH veya farklı konularda
görüşbelirtebilirsiniz veya benim gözümden kaçan ayrıntıları bana yazabilirsiniz. Gelecek
yazımda, olup biteni sesizce izleyen ve olumsuzluklar bana bulaşmasın diye izleyen TGH
dernekleri ve üyelerinin tepkilerinede yer vereceğim.
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