
 

İŞ HAYATI İLE İLGİLİ 50 İLHAM VERİCİ ALINTI 

İş hayatında ve kişisel yaşamınızda başarı, genellikle sıkı çalışmanın, motivasyonun ve ilhamın doğrudan 

bir sonucudur. Bir işi başlatmak ve sürdürmek zor olabilir, kapsayıcı hedeflere odaklanmak için uzun 

saatler, sabır ve düzenli ilham gerektirir.  

İlham veren iş alıntıları neden önemlidir? 

İlham verici iş alıntıları iş hayatında veya hayatta çok saygın insanlardan alınan doğrudan alıntılardır. 

Bu alıntılar, insanların motive olmalarına ve odaklanmalarına yardımcı olmak için okunabilir ve referans 

alınabilir. Ek olarak, olumlu duygular uyandırabilir ve insanlara hedeflerine ulaşmaları için ilham 

verebilirler. Genellikle hatırlamaları kolaydır ve genellikle posterler, tişörtler, tabelalar ve kahve 

kupaları gibi ürünlere basılır. 

Aşağıdakiler, iş dünyasının en etkili insanlarından bazılarının en iyi ilham verici 50 iş alıntısıdır 

 

1. "Başarı nihai değildir, başarısızlık ölümcül değildir: önemli olan devam etme cesaretidir." - Winston 

Churchill 

2. "Başarı, genellikle onu arayamayacak kadar meşgul olanlara gelir." - Henry David Thoreau 

3. "Fırsatlar gerçekleşmez. Onları siz yaratırsınız." — Chris Grosser 

4. "Başarılı bir adam olmaya değil, değerli bir adam olmaya çalışın." - Albert Einstein 

5. "Onur ve sağduyulu inançlar dışında asla pes etmeyin." - Winston Churchill 

6. "Sıradan olanı riske atmaya istekli değilseniz, sıradan olanla yetinmek zorunda kalacaksınız." -Jim 

Rohn 

7. "Bütün ilerleme konfor alanının dışında gerçekleşir." — Michael John Bobak 

8. "Kaybetme korkusunun kazanma heyecanından daha büyük olmasına izin vermeyin." — Robert 

Kiyosaki 

9. "Gerçekten yakından bakarsanız, bir gecede elde edilen başarıların çoğu uzun zaman aldı." — Steve 

Jobs 

10. "Başarılı savaşçı, lazer gibi odaklanan ortalama bir adamdır." -Bruce Lee 

11. "Başarının sırları yoktur. Hazırlık, sıkı çalışma ve başarısızlıktan öğrenmenin sonucudur." — Colin 

Powell 



12. "Başarı mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluk başarının anahtarıdır. Yaptığınız işi severseniz 

başarılı olursunuz." — Albert Schweitzer 

13. "Yedi kez düş ve sekiz kez ayağa kalk." - Japon atasözü 

14. "Başarılı olmak için önce yapabileceğimize inanmalıyız." — Nikos Kazancakis 

15. “En mutsuz müşterileriniz, en büyük öğrenme kaynağınızdır.” -Bill Gates 

16. “Orijinal olmaya çalışmayın, sadece iyi olmaya çalışın.” - Paul Rand 

17. “Şanslar, aşağı piyasada inşa edilir ve üst piyasada toplanır.” — Jason Calacanis 

18. “Veri, duyguları yener.” — Sean Rad 

19. “Değişimin sırrı, tüm enerjinizi eskiyle savaşmaya değil, yeniyi inşa etmeye odaklamaktır.” — 

Sokrates 

20. "Başarıyı asla hayal etmedim, onun için çalıştım." - Estee Lauder 

21. “Sizi geride tutan tarihin dışına çıkın. Yaratmak istediğiniz yeni hikayeye adım atın.” - Oprah Winfrey 

22. "Başarı, başarısızlıktan başarısızlığa, coşku kaybı olmadan yürümektir." - Winston Churchill 

23. "Eleştirilerle dikkatinizi dağıtmayın. Unutmayın - bazı insanların elde ettiği başarının tek tadı sizden 

bir ısırık almaktır." - Zig Ziglar 

24. "En iyi intikam büyük başarıdır." — Frank Sinatra 

25. "Bize acı denemeler gibi görünen şeyler genellikle kılık değiştirmiş nimetlerdir." - Oscar Wilde 

26. "Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır." - Robert Collier 

27. "Yalnızca yarına kadar ertelediğiniz şeyi yarım bırakarak ölmeye hazırsınız." — Pablo Picasso 

28. "Kalıcı bir değişiklik yapmak istiyorsanız, sorunlarınızın boyutuna odaklanmayı bırakın ve 

boyutunuza odaklanmaya başlayın!" — T. Harv Eker 

29. "İnsanların hayatta başarısız olmalarının 1 numaralı nedeni arkadaşlarını, ailelerini ve komşularını 

dinlemeleridir." — Napolyon Tepesi 

30. "Başarının çalışmaktan önce geldiği tek yer sözlüktür." — Vidal Sassoon 

31. "Benim deneyimime göre, tek bir motivasyon var, o da arzu. Hiçbir sebep veya ilke, onu içermiyor 

veya buna karşı çıkmıyor." — Jane Smiley 

32. "Hayattaki başarısızlıkların çoğu, pes ettiklerinde başarıya ne kadar yakın olduklarını fark etmeyen 

insanlardır." — Thomas Edison 

33. "Başarıya giden yolda başarısız oldum." — Thomas Edison 

34. "Sanatçı ne kadar büyükse, şüphe de o kadar büyüktür. Daha az yetenekli olana bir teselli ödülü 

olarak tam bir güven verilir." - Robert Hughes 

35. "Hayata gerçekten ilgi duyuyorsanız ve meraklı bir hayat yaşıyorsanız, o uykunun en önemli şey 

olmadığını anladım." - Martha Stewart 

36. "Başarılı ve başarısız insanlar yeteneklerinde büyük farklılıklar göstermezler. Potansiyellerine 

ulaşma arzularında farklılık gösterirler." -John Maxwell 



37. “Ürününüzün ilk versiyonundan utanmıyorsanız, çok geç lansman yaptınız.” — Reid Hoffman 

38. “Hiçbir şeyi viral hale getiremezsiniz ama iyi bir şey yapabilirsiniz.” — Peter Shankman 

39. "Tüm başarıların başlangıç noktası arzudur." — Napolyon Tepesi 

40. “Ölçülen ve izlenen her şey gelişir.” — Bob Parsons 

41. "Olduğun yerden başla. Elindekini kullan. Elinden geleni yap." - Arthur Ashe 

42. "Para peşinde koşmayı bırak ve tutkuyu kovalamaya başla." — Tony Hsieh 

43. "İster yapabileceğini düşün, ister yapamayacağını düşün - haklısın." - Henry Ford 

44. “Kendinizi değiştirmenin en hızlı yolu, zaten istediğiniz gibi olan insanlarla takılmaktır.” — Reid 

Hoffman 

45. "İşinizi yaparsanız ve bunun için para almazsanız başarıya giden yolda olduğunuzu bilirsiniz." - 

Oprah Winfrey 

46. “Zamanınız kısıtlı, o yüzden başkasının hayatını yaşayarak onu boşa harcamayın.” — Steve Jobs 

47. “Sonunu aklınızda tutun ve her gün bunun için çalıştığınızdan emin olun.” — Ryan Allis 

48. “Formal eğitim size geçiminizi sağlayacak; kendi kendine eğitim sana bir servet kazandıracak.” -Jim 

Rohn 

49. “Tekrar tekrar yaptığımız şey biziz. O halde mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.” - 

Aristoteles 

50. "Başarı, kendini sevmek, yaptığın işi sevmek ve bunu nasıl yaptığını sevmektir." — Maya Angelou 


