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Türkiye’nin ilk ve tek spor finansmanı
programı ikinci mezunlarını verdi
Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (BAUSEM), Aktif Bank
sponsorluğunda düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek Spor Finansmanı Sertifika
Programı ikinci mezunlarını verdi.
Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin (BAUSEM), Türkiye’nin en büyük özel
sermayeli yatırım bankası Aktif Bank sponsorluğunda düzenlediği, Aktifbank’ın spor
finansmanı alanındaki uzmanlığını ve birikimini akademik dünyaya taşıdığı Spor
Finansmanı Sertifika Programı ikinci kez gerçekleştirildi. Farklı disiplinlerden 23
katılımcının sertifika aldığı programın son dersine Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli
isimlerden biri olan Mustafa Denizli konuk oldu.
Programın katılımcıları ile keyifli bir söyleşi yapan Mustafa Denizli yaklaşık 3 saat boyunca
futbol hayatının başlangıcından, yaşamının kırılma noktası olan gelişmelere; yaşadığı ilginç
olaylardan Türkiye’ye büyük sevinçler yaşatan başarılarına kadar pek çok konudan
bahsetti. Başarı için insanın kendine olan inancını güçlü tutması gerektiğinin altını çizen
Mustafa Denizli, şunları söyledi: “Okul sıralarında her şeyi öğrenebilir, pek çok konuda
donanımlı hale gelebilirsiniz. Ancak ne yaparsanız yapın, ne kadar harcarsanız harcayın
tecrübeyi satın alamazsınız. Onu ancak deneyimleyerek, yaşanmışlıklarla besleyerek
geliştirebilirsiniz. Bu sahip olduğunuz en değerli şey haline gelir. Benim mesleğimde başarı
sanılanın aksine saha çizgilerinin içinde yaptıklarınızla gelmez. Başarıyı getiren sahanın
dışında yaptıklarınız ve insan faktörüdür”.
Deneyimli teknik adam, kendi başarı hikâyesinin nasıl başladığını ve zorlukları nasıl aştığını
da anlattı. Denizli, “Kendinize ve yapabileceklerinize inanmalı ve bunun için çalışmalısınız.
Ben 16 yaşında Altay genç takımına gittiğimde büyük hayallerim vardı. Bir süre sonra
“senden bir şey olmaz” diyerek beni gönderdiler. Halbuki ben kaliteli bir oyuncu
olduğumu biliyordum. Hatta daha o günlerde çok iyi bir teknik direktör olacağımı da
biliyordum. Dört ay boyunca kendi başıma plajlarda güç idmanları yapıp İzmir’deki
seçmelere katıldım. İzmir karmasına, sonrasında genç milli takıma seçildim. Altay’dan

gönderildikten 4 ay sonra milli formayla Romanya karşısına çıktım. Sonra beni gönderen
yöneticiler Altay’a geri aldılar ve ben kulüp tarihinin en uzun süre forma giyen oyuncusu
ve kaptanı oldum” dedi.
Mustafa Denizli’nin Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olduğunu söyleyen
ve programa katılarak deneyimlerini öğrencilerle paylaştığı için teşekkür eden Aktif Bank
Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, Kulüplerin uzun vadeli yatırımlarına finansman
sağlayacak kaynaklar oluşturmayı, kulüplerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi, finansal
riskleri bertaraf edecek uygun çözümler üretmeyi amaçladıklarını belirterek, spor
finansmanı ve spor yönetimi alanında kalifiye kişilerin yetişmesine öncülük etmek
istediklerini vurguladı. Türk sporuna çok yönlü katkı sağlama hedefiyle hayata geçirdikleri
projeyi önümüzdeki dönemde de uzmanlık ve deneyimlerini aktaracak konuşmacılarla
birlikte sürdüreceklerini söyledi.
İkincisi tamamlanan Spor Finansmanı Sertifika Programı kapsamında Mustafa Denizli’nin
yanı sıra Aktif Bank Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Erdal Güncan,
Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Tuğrul Akşar, Bora Koçyiğit, Alper Yılmaz, Yiğiter
Uluğ, Doç. Dr. Gülberk Gültekin Salman ve Yrd. Doç. Dr. Bülent Anıl yer aldı. Program
süresince katılımcılar; spor yönetimi ve sponsorluk, spor pazarlaması ve marka yönetimi,
sporda iletişim, takım bütçelendirmesi, spor endüstrisi ve ekonomisi, spor ekonomisi ve
yapısı, spor finansmanı, yayın hakları, modern stadyumlar ve maç günü gelirleri, futbol
takımı yönetimi ve bütçelendirme konularında eğitim aldı.
Üçüncüsü düzenlenmesi planlanan ve genel katılıma açık olan program hakkında detaylı
bilginin bausem.bahcesehir.edu.tr adresinde yer aldığı “Spor Finansmanı Sertifika
Programı”na kayıt için, bausem@cec.bau.edu.tr adresinden ya da 212 381 59 31 numaralı
telefondan BAUSEM’e ulaşmak mümkün.

