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Başarısızlıklardan 
d e r s  ç ı k a r a b i l m e k ! ..

Tüm dünyada BT projelerinin başarısızlığının, 4.5 trilyon 
Avro’ya mal olduğu tahmin edilirken BT projelerinin yüzde 
74’ü başarısız ya da maliyet/zaman hedeflerini tutturamıyor. 
Peki, BT projeleri neden başarısız olur? Başarı nasıl gelir? 
Başarısızlık, başarı yolunda bir basamak mı? 
Aslıhan Bozkurt

Basın ve medyada sık sık başarılı 
insanlara yer verilir. Başarı ve başarılı 
insanlarla ilgili birçok hikâye anlatılırken 
başarısızlıktan pek söz edilmez. 
Başarısızlık, iş dünyasının en sık 
dışladığı kavramlardan biridir. Başarısız 
girişimciler, çoğu kez ya görülmezden 
gelinir ya da değersiz görülür. Başarısız 
takımların seyircileri bile ertesi gün 
ortalıkta fazla görünemeye dikkat 
ederler. Oysa, birçok başarılı kişi ve 
projenin arkasında geçmişte yapılan hata 
ve onlardan alınan dersler vardır. Bu 
nedenle başarısızlıktan korkulmaması ve 
üzerine gidilmesi gerekmez mi?  
Öyle ki, Etohum ve Özyeğin Üniversitesi, 
ortaklaşa başarıların başarısızlıklardan 
geldiğini göstermek ve girişimcilere 
moral olsun diye “Başarısızlık Zirvesi” 
düzenledi. 
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Yurtdışındaki Failcon.com’dan esinlenen zirvede katılımcılar, 
geçmişte yaşadıkları başarısızlıkları ve çıkardıkları dersleri 
anlattılar. Başarısızlığın toplumda yer almadığı, girişimci 
çıkarmaya çalışan bir ülke olduğumuz ve başarısızlık korkusunun 
girişimciyi engellediğine dikkat çekilen zirvede, başarısızlık 
algısını değiştirmek ve bireylerin girişim cesaretlerini artırma 
hedeflendi.

Bilgi teknolojisi (BT) projelerindeki başarısızlıklarla ilgili 
dünya istatistikleri, çarpıcı rakamlar ortaya koyuyor. Gartner 
Group’un (Technowledge SM 99 Presentation) yapmış olduğu 
bir araştırmaya göre, BT projelerinin yüzde 70’i beklenen yararı 
sağlamıyor. 2003’teki tahminlere göre Avrupa’daki BT projelerin 
başarısızlığının yıllık maliyetinin 140 milyar, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde (ABD) ise bu maliyetin herhangi bir yıl için yaklaşık 
150 milyar ABD dolar olduğunu gösteriyordu. Bugün ise tüm 
dünyada BT projelerinin başarısızlığının, 4.5 trilyon Avro’ya mal 
olduğu tahmin ediliyor. Gartner Institute’un 2001 BT sektörü 
araştırmasına göre, Amerika’da her yıl başarısız BT projeleri için 
75 milyar dolar harcanıyor. BT projelerinin yüzde 51’i bütçesini 
yüzde 200 oranında aşıyor ve planlanan özelliklerin yüzde 75’ini 
karşılayabiliyor. 

BT projeleri genellikle planlanan tarihlerde tamamlanmıyor, bütçesini aşıyor, 
istenen nitelikte değil ve hedeflerine ulaşamıyor. Teknoloji projelerinde 
başarısızlık, genellikle birbirini etkileyen birçok nedenden kaynaklanıyor. 
Başarısızlığı getiren en önemli nedenler arasında, proje yöneticisinin 
deneyimsizliği ve eğitimlerin yetersizliği, BT ile iş gereklerinin başarılı bir noktada 
birleştirilebilmesi, beklentilerin doğru belirlenmemesi ve yönetilmemesi, bütçe 
ve insan kaynağının kısıtlı olması, planlama süreci ve yapılan planların zayıf/
yetersizliği, zayıf liderlik, hatalı metot ve metodoloji kullanılmaması, başarılı bir 
proje yönetiminin yapılmaması ve projelerin kötü yönetilmesi vb. yer alıyor.

“Bilişim sektöründeki BT projeleri ve girişimlerin başarısızlık nedenleri, projelerin 
başarılı şekilde tamamlamak için dikkat edilmesi gereken noktalar, başarısızlığın 
kişilere etkileri, başarısızlık durumunda ve başarılı olmak için neler yapılması 
gerektiği” konusunu, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) BİLİŞİM Dergisi’nin 148. 
Kasım sayısında “Gündem” sayfalarında irdeledik. “BT proje ve girişimleri neden 
başarısız?” başlıklı gündem sayfalarımız için konunun aktörleriyle görüşüp 
değerlendirme, öneri ve uyarılarını aldık. 

Gündem sayfalarımıza, Türkiye’nin kişisel gelişim içerikli ilk İnternet sitesi 
ve Türkiye’de “Beyin Haftası” kutlamalarını yürüten Kişisel Gelişim Merkezi  
(Kigem.com) kurucusu Mümin Sekman’ın, “Kaybetmek için doğanların 10 
ortak özelliği”; Ersin Taşcı, “Kamuda bilişim projeleri nasıl batırılır!”; Muğla 

Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar 
Eğitimi Araştırma Görevlisi Dr. 
Serdar Biroğul, “Başarılı olmanın 
yolu, başarısızlıklardan geçiyor”; TBD 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 
Serdar Günizi “Niye projelerin çoğu 
başarısız olur?”; Psikiyatrist, Bireysel 
Psikoterapist Prof. Dr. Atilla Soykan- 
“Dibe vurma, doğru kullanılabilirse 
alınabilecek en büyük hediyedir” ile 
Hacettepe Üniversitesi Siyaset ve Sosyal 
Bilimler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. M. Kemal Öktem, “Kalkınmada 
yenilikçi topluma Finlandiya örneği” 
başlıklı yazılarıyla katkı verdiler. 
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Başarısızlık ve başarı ile ilgili…
• Denemeyi bırakmak dışında başarısızlık yoktur. Elbert Hubbard
• Başarısızlıktan yeni şeyleri denemeye korkacak kadar korkmayın. En üzücü hayatların 
özeti üç kavram ile tanımlanabilir: Yapabilirdim, yapardım, yapmalıydım. Louis E. Boone
• Başarısızlıklarınızı ve hatalarınızı gizlemeyin. Onları herkesin fark edebileceği bir yere 
koyun. Kimde yaptığından pişman olmuş bir günahkârı azarlayacak kalp var ki? Milton J. 
Roedel
• Başarısızlığınız ile soylu bir şekilde yüzleşin, başarıdan farkı kalmayacaktır. Emerson
• Kararsızlık; bilgisizlik ve yeteneksizlikten daha fazla başarısızlığa neden olur. Flower 
A. Newhouse
• Birçok insan hiç başarısızlığa uğramaz çünkü hiç denemez. Norman MacEwan
• İnsanlar başarısızlıklarından bir şeyler öğrenir. Başarılarından ise çoğunlukla pek bir 
şey öğrenmezler. Harold S. Geneen
• Yolunuza devam edin ve hata yapın. Yapabildiğiniz kadar yapın çünkü başarıyı bu yol 
üzerinde bulacaksınız. Thomas J. Watson
• Başarısızlığa uğramanın iki avantajı olduğunu unutmayın. İlki; eğer yanılmışsanız 
nelerin işe yaramadığını öğrenirsiniz. İkincisi ise; başarısızlık size yeni bir başlangıç için 
fırsat verir. Roger von Oech
• Hata yapmamak insanın elinde olan güçlerden biri değildir. Hata ve yanlışlarından 
geleceği aydınlatan zekice ve iyi sonuçlar çıkarmak ise öyledir. Plutarch
• Başarısızlık yol göstericidir. İyi düşünen bir insan başarısızlıklarından çok fazla şey 
öğrenebilir. John Dewey
• Hatalarınızdan ders çıkarmak akıllıca bir şeydir. Başkalarının hatalarından ders 

çıkarmak daha akıllıca bir şeydir. 
Hillel Segal
• İnsanlar başarılardan az, 
başarısızlıklardan çok şey öğrenirler. 
Arap atasözü
• Bir insan birçok kez başarısızlığa 
uğrayabilir ama başkalarını 
suçlamaya başlamadığı sürece 
başarısız bir insan değildir. Anonim
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