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Başarısızlık Zirvesi: 
Başarısızlığa şans verin!

Etohum ve Özyeğin Üniversitesi’nin ortak girişimiyle, 29 Eylül 2012’de, Özyeğin 
Üniversitesi Çekmeköy Kampusü’nde düzenlenen “Başarısızlık Zirvesi”, Hüsnü 
Özyeğin, Ali Sabancı, Emre Kurttepeli, Emin Hitay, Levent Erden gibi başarılı 

iş adamlarının yanı sıra Ali Saydam, Serdar Kuzuloğlu gibi alanında başarılı pek çok 
isim ve  girişimciyi ağırladı. Konuşmacıların, başarısızlıklarını içtenlik ve cesaretle 
anlattıkları zirvede verilen öğütler ortak bir noktada toplandı: Başarısız olmaktan, hata 
yapmaktan korkmayın; yeter ki onlardan ders çıkarın.
Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Erkut, açılış konuşmasında bütün 
toplumların başarıya endeksli olduğu, sürekli başarı hikâyelerinin duyulduğu ve 
başarısızlığın toplumda yer almadığını söyledi. Erkut, girişimcilik kültürünü, sosyolojik 
olarak doğu-batı ekseninde inceleyerek, batı toplumlarının başarısızlığa daha çok 
tahammülü olduğu ve felaket olarak görmediklerini, öte yandan doğu toplumlarında 
başarısızlığın tahammül edilemeyecek bir felaket olduğu inancının yerleşmiş olduğunu 
belirtti. Prof. Erkut, bunun sonucu olarak, Batı toplumlarının denemekten, girişimde 
bulunmaktan korkmayan bireyler ürettiğini, ancak doğu toplumlarında bu durumun 
tam tersi olduğunu ekleyip, ekonomik dinamizmin girişimcilik kültürünün gelişmesiyle 
sağlanabileceğine dikkat çekti. “Başarıya taşıyan başarısızlıkların”, gelecek inşasında 
önemli bir yer tuttuğuna değinen Prof. Erkut, sözlerine şöyle devam etti: 
“ABD başarısızlığa tolerans gösterirken, Japonya’da durum bunun tam tersi. 

Türkiye ise daha çok Doğu’nun bakış 
açısına yakın. Başarısızlık bizde de 
tam bir utanç kaynağı. Ancak şunun 
farkına varmalıyız: Başarısızlık 
stigması, aslında ülkelerin ekonomik 
gelişiminde büyük rol oynuyor. Risk 
iştahı, güç mesafesi, bireysellik ve 
hiyerarşi kavramlarının ‘memur 
kafası’ yaratmayacak şekilde 
işlemesi gerekiyor.”
Kendi yaşamından kesitlerle 
örnekler veren Erkut, başarının 
anahtarının başarısızlıklardan ders 
almakta ve karar alma noktasında 
çevredeki ihtiyaçları iyi analiz 
etmekte olduğunu vurguladı.

http://www.bilisimdergisi.org/s148



BT proje ve girişimleri neden başarısız?Gündem: BT proje ve girişimleri neden başarısız?Gündem:2012 KASIM112 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 113

“Başarısız olmamak için 
tasalluttan uzak, değişime yakın 
durmak gerekir.” 

Ali Saydam

Ali Saydam: Başarı = İrade, 
Beceri, Odaklanma
Konuşmasının büyük bir bölümünde “İnsan 
neden çakılır?” sorusuna yanıt arayan Gazeteci-
yazar Ali Saydam, kendi hayatından verdiği 
örneklerle “çakılmama”nın esaslarını anlattı. 
Bireysel Gelişim Ruhsal-Düşünsel, Bireysel 
Kariyer Döngüsü, İdare, Beceri, Odaklanma gibi 
anahtar kavramlardan söz eden Saydam, insanın 
başarı için hatalarını gören, gördüğü hatalarda 
ısrar etmeyen, onlardan ders alan bir vizyona 
sahip olması gerektiğini vurguladı. “Başarının 
kökeninde zekâ değil, bireysel gelişimi iyi 
yönetmek, hatalardan ders almak yatıyor” diyen 
Saydam, “İş hayatındaki bireysel başarısızlıklar 
üçüncü şahıslara yükleyemeyiz. Çevremizi 
doğru okumalı, ona yabancılaşmamalıyız. Hüsnü 
kuruntuyla hareket edip takıntılı olmamalı ve 
ruhsal-düşünsel gelişimimizi tamamlamaya, 
kendimize ait bir hayat görüşü oluşturmaya 
çalışmalıyız. Aksi takdirde, başarının formülleri 
olan irade, beceri ve odaklanma kavramlarından 
yoksun, değişime tamamen kapalı bireyler haline 
geliriz. Asıl başarısızlık budur” diye konuştu.
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“Hepimiz Messi olmak istiyoruz!”
Teknoloji alanında uzmanlaşan Radikal Gazetesi yazarı 
Serdar Kuzuloğlu, konuşmasında başarı kavramının 
öğrenilmiş ve öğretilmiş başarılarla, başkalarının 
önümüze koyduğu hedeflerle şekillendiğini belirtti. Kendi 
hedeflerini ortaya koymayan bireylerin, oyun kurucuların 
oluşturduğu kurallarla ve onların sunacağı başarı 
ilüzyonu ve ödülleriyle yaşadığına değinen Kuzuloğlu, 
takdir beklentisinin bireyleri başarıya bağımlı hale 
getirdiğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Yeni yapay hedeflere itiliyoruz. Başarı takıntımız sonucu 
kaybedenin sesini kesiyoruz, futbolda bile en muzaffer 
takımlarla ilgileniyoruz. Hep parlak başarılara bakmış, 
başarısız girişimleri görmezden gelmişiz. Oysa başarıların 
büyük bölümü, tesadüflere, karşımıza çıkan şanslara ve 
başkalarının başarısızlıklarından nemalanmaya dayanır. 
Başarının tek bir formülü olmadığı için kendimizden 
hedefler koymamız, hatayla deneyimlemekten 
korkmamamız ve hayal etmekten vazgeçmememiz 
gerekiyor.”

“Oyunun kurallarını koyanların 
ödül ve kurallarına göre 
yaşıyoruz. O zaman kim belirliyor 
başarılı ve başarısızı?” 
Serdar Kuzuloğlu 
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Moderatörlüğünü Burak Büyükdemir’in yaptığı zirvenin ilk paneli olan 
“Başarısızlık Paneli”nde acunn.com, asker.com, live.ru gibi İnternet 
girişimlerindeki kritik hataları anlatan girişimciler, başlarından geçen olumsuz 
deneyimleri zaman ve büyük bir inatla nasıl artı değere dönüştürdüklerine 
değindiler. Panelde girişimcilerin başarısızlığına neden olan en belirgin ortak 
hataların, işi bilmeden yatırım yapmak, birçok alanda girişimde bulunup en iyi 
sonuç verecek olana odaklanmamak, doğru ekibi ve ortaklığı oluşturamamak, 
müşteriyi analiz etmemek ve dinlememek ve girişimcilere fikir verip 
yönlendirebilecek mentörleri kolaylıkla Türkiye’de bulamamak olduğu ortaya 
çıktı.

Her girişimci bir gün başarısızlığı tadacak!
“Fikir Atölyesi” kurucusu Tunç Kılınç’ın moderatörlüğü üstlendiği zirvenin 
ikinci ve son paneline, konuşmacı olarak, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüsnü Özyeğin, EURO-RSCG Türkiye CEO’su Levent Erden, Pegasus Hava Yolları 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Mynet Yönetim Kurulu Başkanı Emre 
Kurttepeli ve Hitay Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay katıldı. 
İş dünyasının önde gelen isimleri, Kılınç’ın özel olarak yaptırdığı anket üzerinden 
başarılarını ve başarısızlıklarını anlattı. “Başarısız olmak ne demektir?” sorusuna 
konuşmacılardan her biri farklı yanıtlar verirken, aile ve bireyin kendi içindeki 
huzuru yitirmesinden sektördeki güvenirliğini kaybetmesine kadar farklı tanımlar 
ortaya kondu.

Anket sorularının sorulduğu panel 
konuklardan Hüsnü Özyeğin, “Başarılı olmak 
görecelidir. Ancak kendi hedeflediğiniz 
yerlere gelemediğiniz zaman başarısız 
hissetmelisiniz” derken Ali Sabancı da, 
başarısızlığı, “huzur yitirmek” olarak niteledi.  
Sabancı, “Başarı 360 derece kapsayan bir 
kavramdır. İş hayatıyla sınırlandırılamaz. 
Özel hayatınızda başarılı olamadığınız zaman 
başarısız sayılabilirsiniz” dedi. 

Levent Erden başarının hayal ve merakla ilgili 
olduğunu belirtirken kendisi için başarısızlık 
örneği olarak “Time’a kapak olamamak” 
cevabını verdi. Emre Kurttepeli başarının 
hayatın dengeleriyle oynamayı gerektirdiğini 
ve bazı şeylerden taviz verme zorunluluğu 
yaşattığını söyledi. Emin Hitay ise, “Her 
girişimci başarısızlığı tadacaktır” dedi.

Başarısızlık geçiren girişimcilerin ortak öğüdü: Odaklanın!

Mutsuz ama başarılı olmak tercih 
ediliyor
Zirvede özel olarak yapılan bir anketin 
sonuçları da paylaşıldı. DORinsight’ın 
öğrencilerden ev kadınlarına, girişimcilerden 
kariyer sahiplerine kadar farklı iş kollarını ve 
alanları temsilen 1.700 kişi üzerinde yaptığı 
araştırmada, Türk insanının, yüzde 58’lik 
bir oranla, başkalarının gözünde başarılı 
nitelendirilmeyi, kendi içsel mutluluğundan 
daha fazla önemsediğini ortaya koydu. Aile ve 
çevrede başarılı nitelendirilmeyi ama kendi 
içinde mutlu olmayı tercih edenlerin oranları, 
öğrencilerde yüzde 53, iş hayatında yenilerde 
yüzde 56, ev kadınlarında yüzde 59, beyaz 
yakalılarda yüzde 59 ve girişimcilerde yüzde 67 
çıktı. 
Başarısızlık algısı anket sonuçlarına göre, 
“bir işin üstesinden gelememek”, “hâkimiyeti 
kaybetmek” olarak nitelendirildi (yüzde 18). 
Bunu, yüzde 17 ile amacına ulaşamamak 
izledi. Başarısızlığı, kariyer sahibi kişiler 
“yalnızlaşmak, mutsuzluk”; girişimciler 
“kaybetmek”; iş hayatındaki yeni kişiler “pes 
etmek”, ev kadını “ parasızlık”, öğrenciler ise 
“başarılı olmak için gerekli” olarak açıkladılar.
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