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Polat'ın ipini çekiyorlar! 
Galatasaray'da Türk Telekom Arena'nın açılışında yaşanan olaylar 
nedeniyle yaşanan kriz zirve yaptı. 
Galatasaray Yönetim Kurulu'nun Türk Telekom Arena'da düzenlediği ilk 
olağan toplantısında ortalık karıştı. İkinci başkan Mehmet Helvacı'nın, 
Başkan Adnan Polat'a, "Sportif başarısızlıklar önemli değil, her şey bir 
yana biz Galatasaray duruşumuzu kaybettik. Ortada bir bölünmüşlük var. 
Bu bölünmüşlüğü kaldırmanın tek yolu genel kuruldur. İstifa edip, genel 
kurula gidelim" dediği öğrenildi. 
Başkan Adnan Polat diğer yöneticileri de dinledi ve 24 saat içinde karar 
vereceğini bildirdi. Polat'ın bu kararı sonrasında Sarı-kırmızılı yönetim, 
göreve devam ya da istifa kararı verecek. 
İkinci Başkan Mehmet Helvacı, Türk Telekom Arena'daki toplantının 
ardından Mecidiyeköy'deki kulüp binasına geçti. Helvacı, burada basın 
mensuplarına yaptığı açıklamada, yapılan toplantıyla ilgili şu açıklamaları 
yaptı: 
"Galatasaray'da transferlere göre çok daha önemli olaylar oluyor. Futbol 
takımının başarısı veya başarısızlığı ya da herhangi bir spor 
branşımızdaki başarılar önemlidir, ama çok önemli değildir. Önemli olan 
Galatasaray'ı, Galatasaray değerlerini, Galatasaray duruşunu 
kaybetmemektir. Galatasaray'da şu anda içinde bulunduğumuz durum, 
bizim yönetici olarak gösterdiğimiz tavır neticesinde bizi bir bölünmeye 
doğru götürüyor. Ciddi bir ayrışma yaşanıyor. Ben bu akşam yönetim 
kurulunda bu tespiti masaya getirdim. Bunun çözümü olarak da bazı 
yöntemler önerdim. Biliyorsunuz ben kural olarak içeride söylediklermi 
dışarıda söylemiyorum. Ama söylediklerim, çözümün genel kuruldan 
geçtiği ile özetlenebilir. Bu çerçevede mutlaka yapılması gerekenler var. 
Başkan bu konuda herkesin görüşünü aldı ve 24 saat içerisinde karar 
vereceğini söyledi. 24 saat içerisinde başkan bu konuda bir karar 
verecek. Onun kararından sonra ben ancak o zaman sizlere içeride 
konuştuğum şeyleri, başkanın açıklamaları çerçevesinde söyleyebilirim. 
Şu anda başkanın kararını beklemek durumundayız. Çünkü Galatasaray 
değerlerini bilen biri olarak başkandan evvel konuşmanın bana 
yakışmayacağını düşünüyorum." 
Bir basın mensubunun, "İstifa edecek misiniz" şeklindeki sorusuna 
Helvacı, "Her zaman söylüyorum. Ben istifa etmeyeceğim. Görevimin 
başındayım. Ama bu görevimin başındayım lafı, koltuğa yapıştığım 
anlamına gelmiyor. Galatasaray için ne gerekiyorsa onun yapılmasının 
gerektiğini düşünüyorum. Bizim şu anda Galatasaray'ı yönetenler olarak 
mutlaka camiaya önderlik etmemiz lazım. Bölünmüşlüğü ortadan 
kaldırmanın yolu genel kuruldur. İçinde bulunduğumuz bu hassas 
günlerde çok fazla gerginlik doğru bir şey değil. Bu bizim taraftarımıza, 
camiamıza sahip çıkmamamız anlamına gelmiyor. Ortada bir sorumluluk 
varsa bunu da derhal üstlenmemezi gerektiğini düşünüyorum. Belki 
haddim olmadan söylüyorum, ama ortada bir sorumluluk varsa tabii ki bu 
önce başkana aittir. İkinci başkan sıfatıyla bana aittir. Ben bu sorumluluğu 
taşımaya hazırım; başkan isterse birlikte, istemezse de ben tek başıma. 
Bir sorumluluk varsa o benim diye söylemek istiyorum. Taraftarlarımıza, 
camiamıza mutlaka sahip çıkmamız lazım. Zannediyorum bir iki gün 
içerisinde umarım başkan da aynı şekilde davranacak ve taraftara sahip 
çıkacaktır" yanıtını verdi. 
Mehmet Helvacı, genel kurul kararı çıkmaması halinde ise genel kurulu 
çağırmanın başka yolları olduğunu ifade ederek, "Ben yine içeride kalarak 
o yöntemleri uygulamaya sokarım. İmza toplarım, başarılı olursam da 
genel kurul yaparım. Başarılı olamazsam da zaten o zaman haksızım 
demektir. O zaman da onun sonuçlarına katlanırım" dedi. 
"Bu süreçten sonra başkan adayı olmayı düşünür müsünüz?" sorusu 
üzerine ikinci başkan Helvacı, "Şu anda bir seçim atmosferi yok. 
Galatasaray'ın bir başkanı var. Galatasaray'ın bir başkanı varken, hiç 
kimsenin Galatasaray'da başkan adaylığı açıklama cürretinde 
bulunmaması lazım. Ben de asla böyle bir cürrette bulunmam. Üstelik 
bizim tüzüğümüz bu konuda çok açık. Galatasaray'da görevin 
alınmayacağı, verileceğine dair bizim bir söylemimiz vardır. Bunu yeni 
tüzüğümüz bir hukuk normu haline getirdi. Artık Galatasaray'da başkan 
adaylığı söz konusu değil, 100 genel kurul üyesi tarafından başkanın 
önerilmesi lazım. O yüzden hiç kimsenin kendi adaylığını açıklama gibi bir 
lüksü olduğuna inanmıyorum" diye konuştu 
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"Transferler veya herhangi bir şubemizin sportif başarısı çok tali bir 
durumdur. Son günlerde gelişen olaylar bunlardan çok daha önemlidir. 
Bizim yönetici olarak mutlaka son gelişen olaylar çerçevesinde bir 
Galatasaray duruşu göstermemiz gerekiyor. Taraftarımıza, camiamıza 
sahip çıkmamız gerekiyor. Esas olan bunlardır. Benim tavrım bunların 
yapılmaması üzerinedir. Geldiğimiz noktada umarım gereken yapılacaktır. 
Yapılmadığı takdirde ben sorumluluğu üstleniyorum ve yapacağımı 
söylüyorum." 
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Yönetimde transferlerle ilgili bir görüş ayrılığı olup olmadığı yönündeki bir 
soruya da Helvacı şu yanıtı verdi:
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