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İstanbul’da doğan yazar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 
bitirdi, ama hukuk alanında hiç çalışmadı. Başarılı insanları inceleyip, 
nasıl başardıklarını analiz edip, başarılı olmak isteyenlere anlatmayı 
meslek ve misyon olarak seçti. 

Çok sayıda üniversite, şirket ve kamu kurumunda başarı semineri 
verdi. Zirvedeki bazı isimlerin başarı yönetimi danışmanı oldu. Bir 
dönem Çocuklar Duymasın dizisinin senaryo danışmanlığını yaptı. 
Seçtiği kişilere bireysel başarı danışmanlığı yapmaktadır. 

Sekman, Kişisel Gelişim Merkezi’nin (kigem.com) kurucusudur. 18 
yıldır yayında olan Kigem.com Türkiye’nin ilk kişisel gelişim içerikli 
internet sitesidir. Türkiye’de ‘kişisel gelişim uzmanı’ titrini kullanan 
ilk kişi olan Sekman, dünyanın metrekaresine düşen başarılı insan 
sayısını artırmayı kişisel misyonu saymaktadır.

22 yılda 22 kitap yazan Sekman’ın kitapları 3 milyon baskıyı aşmıştır. 
“En başarılı başarı kitabı” denilen Her Şey Seninle Başlar, 1.250.000 
baskıyla türünde Türkiye rekoru kırmıştır.  

Başarmak için doğanların yazarı ™ Mümin Sekman;
başarılı olmak öğrenilebilir düşüncesini savunmaktadır.

MÜMİN SEKMAN

Ya Bir Yol Bul, Ya Bir Yol Aç, Ya da Yoldan Çekil! (70. baskı)
Kesintisiz Öğrenme (29. baskı)
Türk Usulü Başarı (8. baskı)
Başarı Üniversitesi (41. baskı)
Kişisel Ataleti Yenmek (65. baskı)
Çevik Şirketler: Kurumsal Ataleti Yenmek (9. baskı)
Her Şey Seninle Başlar (1.250.000 adet)
Her Şey Seninle Başlar 9+ (Çocuklar için başarı kitabı) (33. baskı)
Limit Sizsiniz (300.000 adet)
Her Şey Beyinde Başlar (180.000 adet)
Başarı Bilgesi (100.000 adet)
Edison (Çocuklar için başarı hikâyeleri-1) (5. baskı)
Çocuklar Nasıl Başarır? (Dr. Bahar Eriş ile) (33. baskı)
Çocuklar Nasıl Başarır 2 (Dr. Bahar Eriş ile) (15. baskı)

Konsept danışmanlığını yaptığı kitaplar:

İnsan İsterse: Azmin Zaferi Öyküleri (5 kitap)
Hayat Bilgesi: Şu Hayatı Nasıl Yaşamalı? (2 kitap)
Başarı Bilimi: Büyük Başarı Araştırmaları

KİTAPLARI
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HAYAT
FELSEFESİ

Başarıyı
keşfetmek1

Başarıyı
öğretmek3

Başarıyı
fethetmek 2

Hayatın anlamını 3 şeyde buldum;
başarıyı keşfetmek, başarıyı fethetmek ve
ve bunu başkalarına da öğretmek.
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Mümin Sekman 23 yıl boyunca, 45 farklı şehirde, 100.000’den 
fazla insana başarı semineri verdi. Bu seminerlerde okul 
hayatında ve hayat okulunda başarı için önerilerde bulundu. Bu 
eğitimlerden şimdiye kadar 100’ü aşkın şirket, üniversite ve 
kamu kurumu yararlandı.

Standart seminer konuları yerine sadece kendi geliştirdiği özgün 
içerikleri anlatan Sekman, kitapları için yaptığı araştırmalardan 
çıkardığı tespitleri, aktif ve eğlenceli bir şekilde seminerlerinde 
sunmaya çalışmaktadır.

Mümin Sekman’ın seminerleri modüler yapılıdır. İhtiyaç analizine, 
katılımcı sayısına, seminer süresine ve katılımcı profiline göre 
farklı modüller eklenip çıkarılabilmektedir. Bu nedenle, sıradan 
ve standart bir akış verilememektedir. 

Arka planda sistematik bir yapı bulunmakla beraber, sürükleyici 
bir anlatım kullanılmaktadır. Standart bir sunuş yerine, dinamik 
ve sanatsal bir yaklaşım söz konusudur. Hitabetin etkisini 
güçlendirmek için, öyküler ve fikirler, teoriler ve uygulamalar iç 
içe geçmiş bir halde anlatılmaktadır. Yazarlığın verdiği anlatım 
gücü ile yetişkin eğitiminin gerektirdiği etkileşim araçları bir 
arada kullanılmaktadır.

Dinleyenlerde tutku yaratmak, yeni teknikler öğretmek ve başarıya 
teşvik etmek amaçtır. 

Başarı (b)ilgi ister; Bilginin de
beşte dördü “ilgi”dir!
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Seminerde ne anlatılıyor?

Seminerlerinde, başarının iç ve dış 
engelleri, azimli insanların ortak özellikleri, 
kazanmanın ve kaybetmenin psikolojisi, 
kariyer hayatında en sık yapılan hatalar, 
moral ve motivasyon yönetimi, iç disiplinin 
gücü, özgüven yönetimi, sürdürülebilir 
başarı, tutku kaybı ve atalet duygusu, 
başarı merkezli yaşamak gibi konulara 
değinmektedir.

Başarı seminerlerine katılan kişilerde; iç 
disiplin, özgüven, başarı motivasyonu, 
sistemli çalışma, büyük düşünme ve üstün 
performans gösterme eğiliminde olumlu 
yönde değişiklikler olduğu gözlenmektedir.

  Başarı disiplini kazanmak

  Başarı motivasyonunu yükseltmek 

  Başarı alışkanlıklarını düzenlemek

  Azim, kararlılık ve sebat göstermek 

  Sistematik ve verimli çalışmak

  Tembelliği, ertelemeyi, ataleti yenmek 

  Hedef belirlemek ve yön seçmek 

  Kariyer ile karakter uyumu

  Özgüven ve cesareti artırmak

  Mesleki gelişim odaklı olmak 

  Başarısızlık korkusunu yenmek

  Başarı korkusunu yenmek

  Konsantrasyon kapasitesini artırmak

  Büyük düşünme yeteneği 

  İlham veren başarı hikayeleri 

  Gelişim odaklı yaşamak

  Sonuç odaklı başarı kültürü

  Başarının beden dili 

  Başarı imajı oluşturmak

  Kendi kapasitesini tanımak

  Temel başarı becerileri  

  Mantıklı ve berrak düşünmek 

  Öncelik belirleme becerisi 

  İş hayatı & özel hayat dengesi 

  Başarılı kararlar almak

  Başarı için beyni kullanmak

AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLARDAN HANGİLERİ ÇALIŞANLARINIZIN İLGİSİNİ ÇEKER?

Aşağıdaki modüllerden hangisine daha çok İhtiyacınız var? En çok tercih etiğiniz
başlıkları seçip gönderebilirsiniz. 

NELER
ANLATILIYOR?
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Seminerin süresi ne kadar? 

En yaygın (talep edilen) süre 1-2 saat arasındadır. Seminer süresi 
katılımcı sayısına göre değişmektedir. Katılımcı sayısı arttıkça, süre 
azalmaktadır. Örneğin katılımcı sayısı 100 kişi civarında ise en fazla 3 
saate kadar, 200 kişiden fazla ise 1 ila 2 saat arası, 1000 kişi civarında 
fazla ise ortalama 45 dakikalık süre idealdir. Seminer içeriği modüler 
yapıdadır, konuşmacıya ayrılan süreye göre, konuşma içeriği optimize 
edilmektedir.

Katılımcı profilinin aynı türde 
olması gerekiyor mu?

Seminerin “herkese ve her kesime hitap 
eden” bir versiyonu olduğu gibi, homojen 
katılımcı profiline göre yapılandırılan 
versiyonu da bulunmaktadır. Seminer 
öncesi katılımcı profili hakkında bilgi 
verilmesi yeterlidir.
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Başarı 3M kuralına bağlıdır;
Mantık, Metot, Motivasyon.
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Etkinlik sonunda plaket verebilir miyiz?

Plaket yerine ağaç dikilmesini ya da ağaç diken 
sivil toplum kuruluşlarına bağış yapılmasını tercih 
ederiz. Eğer tören protokolü bunu gerektiriyorsa, 
üzerinde konuşmacı adı yazmayan, sembolik 
bir tören plaketi kullanılabilir. 

Mümin Sekman hangi konulardan 
seminer veriyor? 

Birinci ve baş konusu “başarı”dır. Ayrıca, kitap 
yazdığı konularla ilgili seminer vermektedir. 
Bunlar: Başarı semineri, ataleti yenmek, her 
şey beyinde başlar gibi konulardır. 

Seminerin adını ve konusunu nasıl 
duyurabiliriz?

MÜMİN SEKMAN İLE BAŞARI SEMİNERİ: HER 
ŞEY SENİNLE BAŞLAR  başlığı sıklıkla kullanıl-
maktadır. Duyuru böyle bir “genel başlıkla” 
yapılmakla beraber, seminer içeriği katılımcı 
profiline göre yapılandırılmaktadır. 

Seminer “başarı motivasyonu” üzerine mi kurulu?

Sürdürülebilir ve sağlıklı bir başarı tek başına motivasyonla gelmez, bir 
mentalite meselesidir. Seminer başarı motivasyonu içerir ama sadece 
onun üzerine kurulu değildir. Başarı mantığı, başarı metotlar ve başarı 
motivasyonu üzerine düşünceler anlatılmaktadır. Başarı odaklı düşünmeyi 
sağlamak ve katılımcıların başarıya bakış açısını yeniden yapılandırmak  
temel amaçtır. 

Tutkuyla inandığı bir hayali olan insan, 
o hayaline ulaşıncaya kadar, yaşadığı
her yerde turisttir! 
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MS
KİTAPLARI

TÜRKİYE REKORU
1.250.000 ADET

Büyük başarı kalpten gelir, beyinde
büyür, ellerden hayata akar.
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Limit Sizsiniz

300.000
 Adet

Hayat Bilgesi: Şu Hayatı Nasıl Yaşamalı? Başarı Bilimi: Büyük Başarı AraştırmalarıBaşarı Bilgesi

100.000
 Adet

Çocuklar Nasıl Başarır? (Dr. Bahar Eriş ile)Her Şey Beyinde Başlar

170.000
 Adet

Kişisel Ataleti Yenmek

57. Baskı

Her Şey Seninle Başlar 9+ Çocuklar için başarı kitabı

31. Baskı

Çevik Şirketler: Kurumsal Ataleti Yenmek

8. Baskı

Kafesin içinden çıktığında değil, 
kafesi içinden çıkardığında
özgürleşirsin.

25. Baskı 15. Baskı

25. Baskı
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22 yılda 22 kitap, 3 milyon baskı.
Türkiye’de yaşayan her 100 kişiden
biri MS okuru!MS

KARİYERİ

SAYILARLA

22 yılda 22 kitabı
yayınlandı.

Kitaplarının toplam baskısı
3.000.000’u aştı.

Her Şey Seninle Başlar kitabı
1.250.000 baskıyla

Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye’de yaşayan
her 100 kişiden 1’i

Mümin Sekman okuru.

Türkiye’nin 45 şehrinde
seminer verdi.

Seminerlerine
100.000’den fazla

insan katıldı.


