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KONGRESİNDEKİ KONUŞMASI İLE GÜNDEM YARATTI 

İstanbul'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde bugün saat 13.00'te başlayan 

Olağan Mali Kongresine katılan ve Konuşma yapan emekli Ankara Hakimi Avukat Mehmet Beyazıt Boran 

yaptığı konuşması ile gündem yarattı. 
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İstanbul'da  Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde bugün saat 13.00'te başlayan Olağan 

Mali Kongresine katılan ve Konuşma yapan emekli Ankara Hakimi Avukat Mehmet Beyazıt Boran yaptığı konuşması ile 

gündem yarattı. 

  

Fenerbahçe Genel kurul üyesi olarak Olağan Mali Kongreye katılan Mardinli Hemşehrimiz emekli Ankara Hakimi 

Avukat  Mehmet Beyazıt Boran yaptığı konuşması ile gündem yarattı. 

  

Mehmet Beyazıt Boran yaptığı konuşmada şunları söyledi; 

  

''Sayın Divan Başkanı,Divan Kurulu,hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.Gösterdiğiniz anlayıştan dolayı 

sayın  Başkanım çok teşekkür ediyorum.Değerli Fenerbehçeliler hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.Sabahleyin 

sayın Burhan Karaçam'ın konuşmasını izledim.Gerçekten Fenerbahçe adına üzüldüm,irkildim.Gerçi öğleden sonraki 

konuşmasında sayın  Başkan Ali Koç ''Vicdanlara havale edelim''diye birşeyler söylendi ama,kesinlikle ben 

Fenerbahçe  Genel Kurul üyesi olarak bu toplantılara katılıyorum,ibra konusunda yapılması gerekip te yapılmayan bir 
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işlemden dolayı eski yönetimi ibra etmiyorum.Aldatılmış hissediyorum kendimi.Burhan Karaçam'ı tanıyorum 

ben,gıyaben tanıyorum.kendisi uzun süre bir bankanın Genel Müdürlüğünü yapmış bir insan O'nun sözlerini de 

önemsiyorum.Bu şekilde aldatılmış bir genel kurul üyesi olarak ben bunu doğru bulmuyorum. 

  

Gerçi sayın başkanımız ''Vicdanlara havale edelim''dedi ama ,değerli arkadaşlar bu aynı zamanda bir suç Türk Ceza 

Yasasında güvenin  kötüye kullanılması  anlamına geliyor ki bunu 3 aylık bir süre ile Ali Koç sınırlandırmak istedi.O ibra 

ile ilgil,ibranın iptali ile ilgili ,hukuki süreci kastetti galiba,ama cezai bir müyeidesi de var bunun.Şimdi denetim kurulu 

değerli arkadaşımızın  tabloda izah ettiği gibi. 102 Milyonun  2017 yılında harcanmasına rağmen,2018 yılının kayıtlarına 

geçmiş.,kesinlikle bu yapılanlar doğru değildir.Bizim Fenerbahçeye yakışmıyor bu davranışlar,kim olrsa olsun,yanlış 

yapanın haesabı sorulmalıdır''Dedi 

  

Boran konuşmasına devala şunları söyledi;'' Bu konuda Sayın Yönetim kurulumuzdan Cumhuriyet Başsavcılığına ne 

gerekiyorsa ,evraklarla,belgelerle birlikte başvuru yapılsın ve durum yargıya havale edilsin''dedii 

  

Mehmet Beyazıt Boran , Bugünün Babalar Günü olması nedeniyle bütün Fenerbahçeli Babaların Gününü 

kutladıFenerbahçeli kadın üyelerinin de babalarının,Babalar Gününü  ve Tüm Dünyadaki Babaların Babalar Gününü de 

kutlayan Mehmet Beyazıt Boran,Fenerbahçe Yönetim Kuruluna da bir öneri de bulunarak,Dünyaca ünlü Arsenal 

Külübünün Dünyaca ünlü Türk Futbolcusu Mesut Özil ile gibi dünyaca ünlü klas bir  futbolcu ile  anlaşma yaparken 

performansa göre sözleşme imzaladğını belirterek,denilmiş ki O'na ''Sen her hafta çıkıp şakır şakır futbolunu oynarsan 

şu kadar ücet alacaksın'' denmiş.O nedenle Fenerbahçenin yararı üstün tutularak,transfer edilecek olan sporcuların 

sözleşmeleri imzalanırken özellikle Fenerbahçenin haklarının üstün tutulmasını önerdi. 
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