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Artık iş yerlerinde patronların veya yöneticilerin ‘astığı astık, kestiği kestik’ dönemi gerilerde kaldı. 

Son yıllarda kurumsal şirketlerde çalışanların mutluluğu daha çok öne çıkmaya başladı. Çalışanların 

mutluğunun öne çıkmasıyla birlikte, bunu yönetmekle sorumlu Chief Happiness Officer (CHO) adıyla 

bir unvan da oluşmaya başladı. CHO’ların işi, yetenekli beyaz yakalı çalışanların mutlu olmalarını 

sağlamak, motivasyonlarını yüksek tutarak, potansiyellerini ortaya çıkarıp, şirkete katma değer 

yaratmalarını ve kurum içinde kalmalarını sağlayacak bir ortam yaratmak olarak özetlenebilir. Bu 

konuyu Türkiye’de ilk kez gündeme getiren ve tartışılmasını sağlayan isimlerden biri olan 

Türkkariyer’in kurucusu Đlham Süheyl Aygül konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı.  

 

CHO’nun görevleri nedir? Örneğin siz nasıl çalışıyorsunuz, ekibinizi mutlu etmek için neler 

yapıyorsunuz? Örneklerle açıklar mısınız?  

 

Kurumları geleceğe taşıyacak fikirlerin ve kararların çıkacağı yetenek havuzlarının korunması ve 

mutsuz beyaz yakalıların sorunlarının çözümü ve kurumların kara deliklerini kapamanın yolu CHO 

modelinden geçmektedir. CHO’ların görevi, yetenekli beyaz yakalıların mutlu olmalarını (iş tatmini) 

sağlamak, motivasyonlarını yüksek tutmak, potansiyel güçlerini ortaya çıkararak kuruma katma 

değer yaratmalarını sağlamak, kurum içinde kalmaları için gerekli atmosferi sağlamak ve yeri 

geldiğinde mobbing savaşçısı olarak psikolojik yıldırmalara karşı mücadele ve müdahale etmektir. 

Bu şekilde oluşturulacak ortam, kurumun duygu haritasını pozitif duruma geçirecektir. Bu ortamda, 

potansiyelli çalışanların işe daha fazla odaklanmaları ve daha iyi iş çıkarmaları, daha yaratıcı 

olmaları ve kuruma daha fazla bağlanarak, çalıştıkları kurumları geleceğe taşımaları beklenir. 

Sonuçta, kurumlar sıradan bir tabelanın ötesine geçip, kalbi atan ve sürekli yaşayan bir organizma 

haline gelirler.  

 

Benim iş hayatımda temel prensibim; “Đmkansızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı da zarif ve 



zevkli yapmanın yollarını bulmaktır’’. En önemli ürünler ve öncü hizmetler, başarılı kampanyalar ve 

sinerjiler ancak böyle bir ortamda yeşerebilir. Hiçbirimizin hepimiz kadar akıllı olmadığına inanırım. 

Her zaman şeffaf, güven ve paylaşım üzerine kurulu ortamlar kurarak, insanların yaratıcılıklarını 

tetiklemek ve onların istedikleri ortamı solumalarına zemin hazırlamayı düşünürüm. Đşlerini 

yaparken mümkün olduğu kadar keyif almalarını sağlarım. Đşinizde oyun oynar gibi keyif ve güven 

dolu bir atmosfer sağlamanız halinde, yanınızdaki insanların içlerindeki çocuğu dışarı çıkartarak en 

güzel ve en parlak fikirlerle size geri gelmelerini sağlayabilirsiniz. Duygular virutikdir. Motivasyon 

yüksekliği de düşüklüğü de bulaşıcıdır. Đşin belki de püf noktası; “Başkalarını kalbinizle kendinizi 

aklınızla yönetmeniz prensibidir’’. Genellikle insanlar kendilerini kalpleriyle, başkalarını aklıyla 

yönetmeye çalıştıkları için pek başarılı olamazlar.  

 

-CHO’nun şirketlerde yaygınlık oranı nedir? Türkiye’de ve yurtdışında ne kadar yaygın? Hangi 

sektörlerde daha yaygın?  

 

Modelin yaratıcısı olarak öngördüğümüz yönetsel modele uygun olarak CHO modelini kullanmayı 

başaran kurum ülkemizde şu an bulunmamaktadır. Bu konuda sürekli talep alıyoruz. Ancak bu 

sürecin kritik başarı faktörleri var. Ölçemediğiniz bir şeyi yönetmeniz mümkün değildir. Kurumların 

öncelikle entelektüel sermayesini ölçümletmeleri gerekir. Ölçümleme esnasında çeşitli testler ve 

analiz yöntemleri kullanılmakta fuzzy matematiği’ne (bulanık mantık) başvurulmaktadır. Kurumun 

değerleri ve insan kaynağından beklentileri doğrultusunda bir yetenek havuzu ve havuzu korumak 

üzere CHO’nun manuel’i ortaya çıkmakta, daha sonra CHO’nun konumlandırması aşamasına 

geçilmektedir.Yurt dışında IT firmalarında CKO (Chief Knowledge Officer)’ler kullanılıyor. Bu 

görevdeki kişiler sadece bilginin kurum içerisinde serbest dolaşımını sağlıyorlar. Öngördüğümüz 

modelde ise; bilginin serbest dolaşımından ziyade CHO’nun ilişki yönetiminden sorumlu olarak 

havuzda yer alan yetenekli çalışanları öncelikle koruması ve çalıştıkları süreç zarfında 

potansiyellerini kurum adına devreye sokmalarını sağlayarak iç ve dış müşterilere karşı maksimum 

fayda yaratmalarını, kurumun karını arttırmaları, pazar payın yükseltmeleri ve yeri geldiğinde yeni 

pazar yaratarak kurumları geleceğe taşımaları bekleniyor.  

 

Belirli bir ölçek üzerinde beyaz yakalı çalıştıran tüm kurumlarda ve özellikle bankacılık-finans, IT 

sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde uygulanabilir.  

 

-Kimler CHO olabilir veya kimler kendilerini CHO olarak tanımlayabilir?  

 

Đletişim becerileri güçlü, kalplere dokunmasını bilen, aktif dinlemeyi beceren, lider özelliği olan ve 

çalışacağı kurumun yer aldığı sektörün süreç haritalarına ve dinamiklerine hakim, bu alanda 

kurumsal çalışma tecrübesi olan ve çalıştığı süreçlerde zafer duygusu yasamış başarıları olan ve 

mümkünse aynı zamanda dip de görmüş birisi olması ideal CHO profildir. CHO’nun kurum dışından 

biri olmasını önermekteyiz. CHO’nun kurum içerisinde yer alan biri olması konusunda bir beklenti 

olması halinde ise, CHO Adayı’nın etki altında kalmaması için kurumda bu konu dışında başka bir 



sorumluluk yüklenmemesinin doğru olacağını düşünüyoruz.  

 

-Sizce çalışanları en çok mutlu eden ve mutsuz eden şeyler neler? Sıralayabilir misiniz?  

 

Đnsanlar makine değildir. Đnsanların dört boyutu vardır. Sadece hijyen şartları sağlamanız 

yetmeyecektir. Đnsanların hem fiziksel (para), hem duygusal (doğru davranış), hem düşünsel 

(üretimi ve yaratıcılığı takdir etmek), hem de ruhsal ihtiyaçlarına bütünsel olarak hitap edilmesi 

gerekir. Sadece ilk üçünü karşılayıp, ruhuna hitap edemezseniz onları kaybedersiniz.  

 

Zihin, fizikle birlikte çalışır. Fizik de zihinle. Eğer beyaz yakalılar mutlu değilse, yaşam enerjilerinde 

tıkanıklıklar baş göstermeye başlayacak, bağışıklık sisteminin çökmesiyle başta depresyon olmak 

üzere PTSD (Travma Sonrası Stres Bozuklukları) gibi patolojik durumlar ortaya çıktığında, bu 

durum kurumların sağlık giderlerinde son derece önemli artışlar meydana getirecektir. 

Konsantrasyon, düşünce üretimi, yaratıcılık, iş veya müşteri odaklı çalışmak bu aşamadan sonra 

zaten mümkün olamamaktadır. Đş kalitesinde önemli düşüşler ve müşteri kayıpları ve bilançoya 

yansıyan zararlar yaşanacaktır. Amerika’da mobbing nedeniyle yüzlerce milyon dolar sağlık gideri 

harcamasına ulaşıldığı belirtilmektedir. Mutsuzluğun en büyük kaynağı olan yıldırma süreçlerinin, 

beyaz yakalının istifası ile sonuçlanması halinde; entelektüel sermaye erozyonu ve kurum 

kültüründe yozlaşma, beyaz yakalıların hizmet akdinin sona erdirilmesi halinde ise; kuruma karşı 

açılacak davalar nedeniyle hukuksal giderlerde önemli artışlar sözkonusu olmaktadır. Ayrılanların 

yerine yeni eleman istihdamı ve eğitimi de ayrı bir maliyet olarak kurumlara yansımaktadır. Bu kara 

deliklerin hepsinin CHO modeli sayesinde ortaya çıkacak mutluluk ile doldurularak kapatılması ve 

artıya taşınması her zaman mümkündür.  

 

-Çalışanı mutlu etmek için işverene düşen görevler neler?  

 

Kurumları maddi (tangible assets) ve maddi olmayan (intangible assets) varlıkları oluşturur. Herkes 

kurumun maddi varlıklarını bilir ve tanır. Ancak, kurumların maddi olmayan varlıklarını (entellektüel 

sermayesi) oluşturan en önemli kaynağı beyaz yakalılar, nedense tanınmak istenmez ve değeri 

bilinmez. Oysa maddi varlıkları, maddi olmayan varlıkları olan, entellektüel sermayesi içerisinde 

bulunan beyaz yakalıların aldıkları kararlar yaratır veya yok eder. Örneğin; vereceğiniz yanlış bir 

kredi kararı maddi varlıklarınızı yok edebilir. ĐK Birimleri, “doğru insanları”, “doğru yerlerde” 

konumlandırır. Bu seçilen kişiler, kurumların “insan sermayesini’’ oluşturur. Kurumların doğru 

insanları seçmesi yetmez. Seçilen beyaz yakalıların potansiyellerini, bilgi ve becerilerini yetkinliğe 

dönüştürerek iç ve dış müşteriye karşı devreye sokması çok daha önemlidir. Buna “ilişki sermayesi” 

denir. Kurum içi kültürün bu ortamı desteklemesi aşırı hiyerarşik olmaması ve psikolojik yıldırma 

(mobbing) uygulamalarına set çekiyor olması ise “örgüt semayesi”ni oluşturur. Bu saydığımız 

bileşenlerin (Đnsan, ilişki ve örgüt sermayesinin) bir araya gelmesi kurumun entellektüel 

sermayesini oluşturur. Borsaya kote şirketler üzerinde yaptığımız araştırmalarda, insan ve ilişki 

sermayesi ile şirketin pazar değeri arasında, örgüt sermayesi ile insan ve ilişki sermayesi arasında 



bir korelasyon olduğunu tespit ettik.  

 

Đnsanların zamanını satın alabilirsiniz, belli bir yerdeki fiziksel varlıklarını satın alabilirsiniz, hatta 

saat başına belli sayıda kas hareketini bile satın alabilirsiniz. Ama coşkuyu satın alamazsını, 

sadakati satın alamazsınız, kalplerinin bağlılığını satın alamazsınız. Bunu ancak sizin kazanmanız 

gerekir. Kurumlar entellektüel sermayelerini ancak CHO’lar vasıtasıyla koruma altına alıp geleceğe 

güvenle bakabilirler.  

 

-Mutlu çalışanlar verimliliği nasıl artırır?  

 

Mutlulukla verimlilik arasında ilişki olduğu, 2.500 yıl öncesinde bile Platon tarafından dile getirilmiş 

bir gerçektir. Platon, Devlet’i yazarken, daha o dönemde bile insanı merkeze alan bir yaklaşım 

içerisinde olmuştur. Bu günümüzde de aynen geçerlidir. Mutlulukla verimlilik arasında olan 

korelasyan mutsuzlukla verimsizlik arasında da aynen geçerlidir. Đnsanı merkezine alan her anlayış 

her zaman başarılı ve kalıcı olur. Đnsanı merkezine almayan yöneticiler veya kurumlar ise yok olup 

gitmeye mahkumdur. Kurumlarda sorun yaratacak konular, kurumların bildikleri sistemlerden 

kaynaklanmaz. Kurumların çöküşüne yol açan sorunlar, kurumların farkında olmadıkları 

sistemlerden kaynaklanır. Mevcutla, olması gereken arasındaki farkı koyacak sistemler kurumlarda 

bulunmaz. Mevcut kendi içerisinde sorunsuz görünse de, herkes maddi görünen tarafa baktığı için, 

maddi olmayan tarafta yer alan beyaz yakalıların taşıdığı potansiyeller sürekli gözardı edilir. 

Đnsanların cari değerlerinden ziyade potansiyel değerlerine ulaşmayı hedeflemek ve insanları 

merkezi almak kurumlarda çarpıcı verimlilik artışlarına neden olur.  

 

Örnek vermek gerekirse; Kendi sektöründe lider olan General Electric firması 781 milyar dolarlık 

maddi varlığı yanında pazar değeri 197 milyar dolar olan şirket iken; Microsoft 77 milyar dolarlık 

maddi varlığına karşılık 260 milyar dolarlık; Johnson&Johnson firması ise 94 milyar dolarlık maddi 

varlığına karşılık 170 milyar dolarlık pazar değerine sahip… Hepside kendi sektörlerinde lider olan 

bu firmaları farklılaştıran özellik, maddi varlıkları ile pazar değerleri arasındaki farklılıktır.  

 

Bir firmanın maddi olmayan varlığı olarak tanımlanan, maddi varlıkları ile pazar değeri arasındaki 

bu farka “Kurumun Entelektüel Sermayesi” diyoruz. Entelektüel sermaye, kurumların rekabet 

üstünlüğünün kalıcılığının sağlanmasının temel kaynağıdır. Entelektüel sermayedeki artış veya 

azalış ‘Entelektüel Performans’ olarak adlandırılır. Ölçülebilir ve yönetilebilir. Entelektüel 

sermayenin yönetilmesi konusundaki en çağdaş yönetim modeli tarafımızca 18 yıılık üst düzey 

beyaz yakalı tecrübesi sonrasında Bahçesehir Üniversitesi Human Resources MBA yaparken 

geliştirdiğim ve akademik çevrelerden önemli destek alan ve dünyada ilk olacak ‘’Chief Happiness 

Officer’’ modeli olabileceği görüşündeyim. 

 

 



 

Türkan Akdeniz 

07 Aralık 2010 Salı 21:41 

 

Sayın Süheyl Aygül'ü gerçekten tanıyan herkes onun sınır tanımayan sınırsızlığını ve Ünvanlarla 
tanımlanabilmesinin imkansızlığını bilir...Herhangi bir kalıba girmesi mümkün olmayan duyarlı ve büyük 
kalbi ile her nerede olursa olsun, hangi işe ve konuya el atarsa atsın, Kendine Özgü Öncülüğü ile hep çığır 
açacağını da...Bu anlamda, yaşanmışlığını katarak harmanladığı,engin makro bakış açısı ve entelektüel 
birikimi ile iş dünyasına getirdiği bu yeni ve çok önemli kavramın sadece bir başlangıç olduğunu da...Sn 
Süheyl Aygül'ü gönülden tebrik eder ve tüm kalbimle "Beyaz Yakalılar ve Beyaz Yakalı Đş Dünyası"na 
hayırlı uğurlu olsun, doğru adrestesiniz derim. Nice "Beyaz Yakalı" müjdelere...Sevgi ve Saygılarımla, 
Türkan Akdeniz, Yönetici Koçu  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 
 

 

 

leyla mercanoğlu 

20 Kasım 2010 Cumartesi 21:47 

 

her noktasını düşünerek model yazmak bu olsa gerek, içeriği çok dolu bir proje. başarılar dilerim.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 

 

SADIK BAYDERE 

20 Kasım 2010 Cumartesi 18:08 

 

Merhabalar, Kanımca, işveren-çalışan ilişkisinin her iki tarafın da beklentilerini dengeli ve makul düzeylerde 
karşılayan kazan-kazan ilişkisine dayalı olması ilişkinin verimliliğini ve sürekliliğini doğal olarak artıracaktır. 
Mutlu çalışan, daha iyi performans gösterme ve işverene daha çok değer katma olasılığını artırır. Bu da 
işletme verimini, müşteri menuniyeti ve kalıcılığını ve doğal olarak da ciro ve karı artırıcı bir etki 
yaratacaktır. Đki taraf arasındaki bu ilişkiye itina gösterilmeyen durumlarda, ilişkinin sağlıklılığı ve doğal 
olarak verimliliği ve sürekliliği tartışılır. Çalışanı bir robot gibi gören, o olmazsa dışarıda binlercesi var diyen 
işveren/yönetici zihniyeti zaten baştan kısa vadeciliği benimsemiş, reaktif ve verimsizliği davet eden yapıya 
sahiptir. Đlham Süheyl Bey'in de belittiği gibi günümüzde artık liderlik vasıflarına sahip, ekibindeki bireylere 
işin önemli ve değerli bir parçası olduğunu hissettirebilen, hümanist ve paylaşımcı yapiya sahip yoneticiler 
fark yaratacaklardır. Çok uluslu kurumsal sirketlerde CHO (Chief Humaniterian/Happiness Officer) 
kadrosunun oluşturulmaya başlanması da bunun göstergesi değil midir. Önce karlilik ve hatta önce muşteri 
zihniyetinden ziyade önce-çalışan yaklaşımı kalıcı başarıyı getirecektir. Çünkü mutlu çalışan, mutlu 
müşteriyi, mutlu ve kalıcı müşteri de karlılığı ve sürdürülebilir başarıyı getirir. Ne kadar teorik gelse ve kısa 
vadeli sonuçlarını almak zor gibi görünse de denemeye kesinlikle değer. Đlham Süheyl Bey'e çalışmaları ve 
bu önemli konuyu gündeme taşıdığı için teşekkürler ... Selam ve saygılarımla, SADIK BAYDERE Genel 
Müdür, LOGWIN Türkiye www.logwin-logistics.com  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 



 

 

20 Kasım 2010 Cumartesi 17:20 

 

Bir CHO dan röpotaj olmuş bence :)) Çok güzel olmuş, Turkiye de böyle çalışma ortamının ne kadar güzel 
bir gelecek getireceğini tahmin edemiyorum. araştırmayı çok beğendim. böyle bir modelin uygulamaya 
başlanmasıyla her alandaki çalışmaların verimli olacağı konusunda hem fikirim.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 
 

 

feridun düzağaçlı 
19 Kasım 2010 Cuma 12:34 

 

bu modeli inanıyorum ki iş dünyasının penceresinden bakmış ve yaşamış bir bakış açısı ortaya koyabilirdi, 
iş dünyasını bilmeyen sadece kendi aynasına bakan bir insan kaynakları çalışanı değil, çok başarılı ve 
akılcı bir model uretilmiş, finans gundemi de, ilham beyide görmemizi sağladığı için kutlarız.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 

 

Seyfullah BEYSÜLEN 

12 Kasım 2010 Cuma 14:39 

 

Mükemmel bir anlayış. Kutluyorum...  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    
 

 

çağla çetinkaya 

11 Kasım 2010 Perşembe 14:27 

 

Türk toplumunu ve Türkiye mizi çok ilerilerilere götürecek iyi niyetli bu yöntemi öne sürdüğü için Süheyl 
beye saygılar...  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    
 

 

Mehmet Pınarcı 
11 Kasım 2010 Perşembe 00:54 

 

Söze gücünü veren ve etkinlğini artıran; doğruluğunun ve sınanabilirliğinin yanında söyleyenin 
kendisidir."Seni mahkum ettim." sözünün etkinliğinin hakimin ya da mübaşirin ağzından çıkması gibi... Bu 
sözleri dünkü, heyecanlı, turfa ĐK uzmanı yapsa geçerliliği hakkında kuşku duyulabilirdim. Bunu firmasında 
karlılığı sağlamaya çalışırken en deneyimsiz ekip arkadaşını bile gözden çıkarmadan ve onun mutluluğunu 
gözeterek yapan bir lider söylüyor. Bunu da söylerken hamasi bir söylemde bırakmıyor, her zamanki 



ciddiyetiyle bilimsel verilerle altını doldurarak yapıyor. Yaptıklarına bizzat tanık olmuş, insanı merkeze alan 
bakış açısını ondan örnek almaya çalışan biri olarak Süheyl Beye şükranlarımı sunmak istiyorum. Ve 
firmalar bu çağrıya kulak versin diyorum.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    

 

Şule Savukçam 

09 Kasım 2010 Salı 12:23 

 

Mutlu çalışan, pozitif,kendini değerli hisseden,kendini ifade edebilen,kendini çalıştığı şirkete ait hisseden 
kişidir.Çalışanların mutluluğunun artırılması ile şirketlerin verimliliğinin artacağı kuşkusuzdur.Bunu 
gerçekleştirmek için şirketlerin bakış açısını farklılaştırmaları yeterlidir.Çalışanların mutluluğunun 
arttırılmasına yönelik yapılacak her çalışma diğer tüm inovasyon çalışmalarından çok daha etkili 
olacaktır.Süheyl Bey'in yaklaşımının şirketlerin dikkatini çekmesini ve uygulamaya geçmesini diliyorum.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 
 

 

burcu kantarcıoglu 

06 Kasım 2010 Cumartesi 22:41 

 

son derece yaratıcı olan bu model ıcın fıkır babası Suheyl Beyi tebrik etmek gerekir...yonetici egolarının ve 
miyop insan kaynakları yonetimlerinin sirket calısanlarını kısırlastırdıgı kurumlar yukarıda da belirtildigi 
uzere eninde sonunda deger kaybedecektir. mamafih bu vb. modellerle kendine yani calısanına yatırım 
yapan firmalar ise sadece karlılılarını artırmakla kalmayacak karlılıklarında istıkrarlı bir ivme 
yakalayacaktır...umarım bu tarz uygulamalar bir an once ulkemizdede hayata gecer.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    

 

Oktay Görgül 
06 Kasım 2010 Cumartesi 02:13 

 

Süheyl Bey tüm işyerlerinde az veya çok yaşanan bu sorunu (mutsuzluk sorununu) tüm çıplaklığı ile dile 
getirmiş, fakat bu sözde kalmamış ve bu konu hakkında çalışmalar da yapmıştır. Birey olmayı 
başaramamış, aidiyet duygusu hat safhada olan, kendine güveni daha az olan bireylerden oluşan 
toplumlarda CHO modeline kesinlikle ihtiyaç duyulacaktır. Mutlu olamayan kişiler başkalarının da mutlu 
olmasını istemezler ve mutsuzluklarını ekiplerine yansıtırlar. Eminim ki çoğu yöneticiye sorsanız size ekibini 
mükemmel yönettiğini, kendisinin çok sevildiğini söyleyecektir ve bu durumun farkında bile olmayacaktır. Bir 
CHO'ya en çok ihtiyacı olan aslında mutsuz olup da kendini kandırmaya çalışan bu tarz yöneticilerdir. 
Stefano Elio D'Anna'nın Tanrılar Okulu kitabında belirttiği üzere "Dünyanın kendi yansıman olduğunun 
farkına vardığında, ondan özgür olursun" (once you realize that the world is the projection of yourself, you 
are free of it). Berrak zihinler olmadıkça tartışma ortamı oluşmaz, tartışılmadıkça ortak akıl yakalanmaz, 
ortak akıl yakalanmadıkça başarı da gelmez. Başarı gelmeyince sıkıntılar başlar, bu sıkıntılar da üst 
yönetimden aşağılara doğru sirayet eder. Süheyl Bey gibi ilk sıraya insanı koyarsanız en önemli sermaye 
olan entellektüel sermayeyi büyütürsünüz ve hiçbir sermaye getiri oranı, entellektüel sermayeninkisi kadar 
yüksek olamaz. Süheyl Bey'i bu alandaki cesaretli çalışmalarından dolayı kutluyorum. " Hiç kimsenin, 
kendinden büyük bir amacı olamaz. Sıradan bir insan bir apartman dairesine sahip olmayı düşler, başkası 



bir villayı düşleyebilir, ama Versailles Sarayı'nı ancak bir kral düşleyebilir". (Tanrılar Okulu; s.173-Stefano 
Elio D'Anna)  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    

 

zafer alioğlu 

05 Kasım 2010 Cuma 22:34 

 

iş hayatım boyunca çok roportaj okudum. Her birisi üstteki resimle alttaki yazıyı hazırlayan kişilerin aynı 
adamlar olmadığı hissiyatı vermekteydi. bu sefer yorumlara baktığımda aynı kişinin kendi laflarını ve 
modelini ürettiğini görüyorum. model hayata geçer mi? çok zor. iş hayatına herkes 'dolar eyes' larla bakıyor. 
herkesin neo-kapitalist olmaya çalıştığı bir dunyada mutluluğun parayı getireceği gerçeği kenara koyularak, 
paradan mutluluk üretmeye çalışılıyor. çok iyi tasarlanmış bir model. yaratanı ve anlatanı kutlarım.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 

 

ercüment baskaya 

05 Kasım 2010 Cuma 15:26 

 

"Chief Happiness Officer" daha mutlu ardından tabii ki daha üretken ve verimli çalışan profili 
oluşturulmasında süper bir model olacaktır. Đlk uygulayacak kurum, firma; kısacası bu entellektüel 
sermayeyi daha arttırmak için modeli benimseyecek ilk girişimci veya kurumu sabırsızlıkla bekliyor ve 
merak ediyoruz. Mutlulukla verimlilik arasındaki hepimizce inanılan doğrusal ilişkinin varlığını somut olarak 
yönetmek anlamına gelen bu fikrin yaygınlaşması ümidi ile.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    

 

ĐPEK EROĞLU 

05 Kasım 2010 Cuma 14:10 

 

süper gerçekten tebrik ediyorum.Ancak kendi kurumumda hayal bile edemiyorum.Umarım Türkiye de 
örneklerini görmeye yaşamaya başlarız bu bir devrim.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 

 

 

 

 

 



 

Esen Batman 

05 Kasım 2010 Cuma 12:23 

 

Beş senedir severek calıstığım kurumdan yukarıda bahsi geçen sebeblerden dolayı ayrılmak zorunda 
kalmış biri olarak, Süheyl beye bu değerli araştırmalarından dolayı teşekkür ederim.Saygı ve sevgilerimle.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

     

 

ali yıldız 
04 Kasım 2010 Perşembe 20:09 

 

CHO projesinin hayata geçtiği gün; ĐK alanında bir devrim kabul olunarak, uygulayan kurum ve ik 
çalışanlarının da tarihe geçtiği gündür! ĐK alanında çalışıyorum. Keşke patronlar bir sabah gelip, hadi 
başlayın dedikleri günün hayalini kuruyorum. Tebrikler..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100    
 

 

 

Murat Erden 

04 Kasım 2010 Perşembe 17:57 

 

Süheyl Bey in kurumlarımıza kazandırmaya gayret gösterdiği bu müthiş projeyi amatörce de olsa ĐK larında 
üst düzey yönetici olarak görev yaptığım iki "güzide" bankamızda hayata geçirmeye çalışırken karşılaştığım 
güçlükleri hatırladım ister istemez. ĐK Yöneticisi ve sonrasında ĐK Bölüm Başkanı olarak görev aldığım 
dönemlerde, turn-over oranlarının düşürülmesi, kişiye özel eğitim ve danışmanlık programlarının 
uygulanarak çalışan performans ve motivasyonunun yükseltilmesine paralel verimliliğin artırılmasına 
yönelik tüm projelerimin sanki bir uzaylıymışım gibi karşılanması bu konudaki idealizmimi küllendirmeye 
başlamışken Süheyl Bey in yoğun çabaları sonucunda şimdi benim de yakından tanıdığım birçok şirketin 
CHO arayışına girmiş olmasından dolayı Süheyl Bey e çok teşekkür etmek istiyorum. Kimi insanlar tarihte 
yer alır, özel insanlar ise tarih yazar.... Teşekkürler Süheyl Bey...  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %90 %10 

   
  

 

Yeliz Harani 
04 Kasım 2010 Perşembe 17:57 

 

Mutlu çalışmak, yenilikçi ve umutlu olmak günümüzde bulmakta zorlandığımız ve en çok ihtiyaç 
duyduğumuz özellikler. Đster işveren pencerisinden, ister çalışan penceresinden, isterseniz de insan 
kaynakları yöneticileri penceresinden bakın uygulanması için sabırsızlanılacak türde bir 
model.Teşekkürler...  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100     

 

 

ERAY ATALAĞ 

04 Kasım 2010 Perşembe 15:56 

 

Başarılı bir şirket için tek çare denebilir. Bilginin önem kazandığı bu devirde, bilginin kollektif olarak ortak 
amaç için yüksek kapasitede kullanılması ancak bireyle olabilmekte. Bu durum ancak mutluluk rasyosu 



yüksek çalışanlarla olabilir. Çalışanı ile samimi olup, mutlulukları için çaba gösteren kurumları umarım 
yakında göreceğiz. Tebrikler...  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    

 

Yasemen  
03 Kasım 2010 Çarşamba 20:36 

 

CSO'ların hakim olduğu bir dünyada bu yazıyı okuduğumda aklıma ilk gelen Richard Bach'ın "Martı" sı oldu. 
O bilindik, öğretilmiş çaresizliklere karşı çıkarak daha nasıl iyiye ulaşabilirim diyen bir özgür ruh..Böyle bir 
yapının kurulması bir çoğuna göre imkansız ama gökyüzünde ufkun ötesini görebilenler için 
mümkün.Amacımız imkansızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı da zarif ve zevkli yapmanın yollarını bulmak 
olmalı.Süheyl Bey diğer martıların özgürce yeni fikirlerle uçmasına yol göstermekten hiç bıkmazsınız 
umarım.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    

 

tulın halıloglu 

03 Kasım 2010 Çarşamba 18:22 

 

mükemmel bır yazı her calışan beyaz yakalının hayal ettigi calışma ortamı  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %97 %3 

    

 

Ali Bozkurt 
03 Kasım 2010 Çarşamba 17:15 

 

Almanya da üniversitede okudugum 90 yillarda Japon isletmeleri üzerine bircok isletme tezleri 
konusuluyordu. Total Quality Management i isletmelerin her alaninda gerceklestirmenin kosullari 
tartisiliyordu. Ama ne yazik görüyoruzki 2010 lu yillara geldigimizde insanin merkezde oturtuldugu yapi bir 
türlü gerceklesmiyor. Hatta mobbing gibi dislanma yönteminin bircok isletmede artik olagan 
karsilandiginada rastlanmaktadir. Insan odakli hizmet firmalarinin ne kadar insani dislayan bir yapi icinde 
olduklarini, okuduk, okuyoruz, okuyacagiz. Almanya da ki 12 yillik is tecrübeme dayanarak insanin is 
yerinde mutlu ve verimli calismasini saglayabilecek önemli calisma kosullarini asagidaki örneklerle 
siralayabilirim: Insan verimliligini artirmanin en önemli kurali insani ve onun duygularini dikkate alan bir 
ortamin yaratilmasidir. Buna örnegin is zamanlarini flexibel yapilandirarak baslanilabilinir. Haftalik calisma 
zamanini eger kosullar uygunsa elemanlarin kendi aralarinda halletmeleri, Homeoffice olanaklarini 
calisanlara saglayarak elemanlarin gerektiginde evindende calisma olanaklarini onlara sunabilmek, 
Elemenlara firma ici ve disi egitim olanaklari sunarak kendilerini gelistirebilecekleri ortami saglamak, Sözde 
degil gercekten grup calismalarini gerceklestirerek gösterilecek proje basarisi ölcüsünde grup elemanlarini 
ödüllendirmek, Elemanlarin birlikte olabilmelerini ve arkadasliklarini gelistirebilecekleri günlük, hafta sonu ve 
1 haftalik gezi ve tatil olanaklari saglamak, Projelendirme asamasinda proje üyeleri arasindaki iletisimin en 
iyi bicimde saglayacak olanaklarin olusturmak, Firma calisanlarina spor olanaklari saglayabilmek, takim 
sporlarini tesvik ederek cesitli turnuvalara katilmak, birlikte yarismak, Firmada saglik taramasi yaptirarak 
hem calisanina verdiginiz degeri göstermek, hemde önlenebilecek hastaliklari önceden tespit edebilmek, 
Insani, grubu, firma calisanlarinin tümünü gerekli zamanlarda onore etmek, ödüllendirmekte insanin kalbini 
kazanmakta önemli bir faktördür. Teorideki tartismalar is yasamina nasil aktarilabilinir. Bu örnekler insanin 



calisma yasaminda verimliligini artirabilecek olasiliklarin birkacidir. Özellikle hizmet sektöründe calisan 
büyük firmalarin bunu belli bir kisinin göreviymis gibi degilde, firmanin tüm alaninda yani genel müdüründen, 
en alttki yöneticiye kadar görevleri oldugunu ve yöneticinin en önemli görevininde calisanlari motive ederek 
onlardan en verimli sekilde ama onlari mutlu ederek yararlanabilmektir.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 

 

 

03 Kasım 2010 Çarşamba 17:00 

 

Bu modeli uygulayacak patronlar çıkar ama cesaret edecek çağdaş Đnsan Kaynakları ve yönetimler çıkar mı 
esas buyuk soru işareti burada? Ne olursa olsun muhteşem model ilhan bey, aklına sağlık!  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    

 

Anıl 
03 Kasım 2010 Çarşamba 11:44 

 

Böyle bir sistem ve bakış açısı...Çalışmak istediğim yer böyle bir kurum! Uygulamaya alınması ve 
sonuçlarıda çok önemli...  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    

 

HANDE HEPŞEN 

03 Kasım 2010 Çarşamba 10:59 

 

Bankacilik sektorunde 9 yildir calisan biri olarak, bilimsel saptamalardan, istatistiki verilerden ve tum bilinen 
kavramlardan ote, en yalin haliyle sunu soylemek isterim ki; ofis ortaminda gecirdigimiz uzun saatler ve 
stresli toplanti, sunum maratonlari icinde calisanlarimizin, ustlerimizin ve bizlerin tek ihtiyacimiz olan sey, 
mutlu olmak. Tum yasamimizda nihai amacimizi teskil eden, geri kalan herseyi kendisine ulasmak icin arac 
olarak belirledigimiz MUTLULUK, ofis ortaminda nedense cok naif, cocuksu bir kavram olarak gosterildi 
bize yillarca.. Cunku koyu renk takimlarimiz icinde, elimizde laptop'larimiz ve kahve fincanlarimizla 
yetismeye calistigimiz onemli toplantilarda birincil onceligimiz mutlu hissetmek ya da gorunmek degil, ciddi 
ve presentable gorunurken sirketlerimizin verimliligini arttirip daha cok kar ettirecek projeler icin stratejiler 
gelistirmekti. Bunu yaparken icinde bulundugumuz ortamin bizlerin verimliligini nasil arttirabilecegi, 
calisanlarin kendini daha mutlu ve huzurlu hissettigi bir calisma ortaminin ortak faydaya hizmet edecegi ve 
gunun sonunda "win win" durumunun ortaya cikacagi uzun sure dusunulmedi bile, dusunulmeye 
baslandiginda ise vizyon sahibi birkac yoneticinin kisisel insiyatifi ile yonettigi bir surec olarak kaldi sadece. 
Iste bu yuzden is yasamimiza yeni giren ve Sn Suheyl Aygul'un bizlere cok yalin acikladigi bu kavram bizler 
icin gorundugunden de daha muhim. Yazida cok yerinde bir tespit var duygularin virutik olduguna dair. Her 
bireyin ayni enerji duzeyinde olmasi elbette mumkun degil ancak asgari musterekte, birlikte calismayi keyif 
verici hale getirecek, stresli ortamlari birlikte asilan birer engel olarak gorup ortak basarilardan mutlu 
olurken bunu keyifli bir ekip oyununa donusturebilecek ortamlarin yaratilmasi icin hakikaten profesyonel 
olarak Happiness Sharing yardimi almak gerekiyor. Cunku hepimizin yasanmisliklari farkli, kosullarimiz farkli 
ve evden ofise getirdigimiz enerji ve beynimizden disari yayilan elektrik binlerce degisik cesitte.. iste bu 
yuzden emegimizin karsiliginda aldigimiz ucretin disinda, entellektuel sermayenin maddi karsiliginin 
otesinde, cok basit gorunen ama temelinde bireye onem veren ve insani erdemleri yucelten bir felsefenin 



yattigi CHO kavramini ogrenmeli, sirketlerimizde uygulanmasi icin caba harcamaliyiz. Hic supheniz olmasin, 
gulumseyerek ve mutlu olarak da calisabiliriz.. Ps: Facebook, Google gibi orneklerin yanisira, MS'taki XBox 
lounge gibi uygulamalar, kisiye ozel ofis tasarimlari, kahve makinalari calisan motivasyonu acisindan umit 
verici gelismeler, darisi patronun "aferin" demesinin bile buyuk motivasyon adledildigi yerel sirketlerin 
basina..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    

 

murat danışman 

03 Kasım 2010 Çarşamba 00:16 

 

Bugün, daç-anglo-sakson iktisat biliminin üzerinde ayrı bir başlık açarak irdelemeye ve tanımlamaya 
çalıştığı soyut MUTLULUK kavramının ne kadar somuta indirgenebileceğini bilmek mümkün değil. Makro-
ülke ekonomisi boyutunda şimdilik zor görünüyor. Her sene ürettiğimiz ve artan 600 milyar USD'lık 
GSMH'nın kaç birim mutluluk yarattığını sorgulamaktansa firma ölçeğinde homojen-kurumsal yapılarda 
mutluluk üretiminin ölçümlenmesi ve yönetilmesi daha kolay olabilir görünüyor. Newyork Times'ta çıkan bir 
yazıda ABD'de çalışan beyaz yakalıların işleri ve evlerinin yakın olmasının mutluluklarını önemli ölçüde 
artırdığı saptanmış. Yine aynı araştırmada insanların ayda en az bir kez düzenli bir cemiyet bazında bir 
araya gelmelerinin de mutluluk sebebi olduğu saptanmış. Günümüz özürlü "Đnsan Kaynakları" mantığı ile 
sınır çizgisinin belirlenmesinde problem yaşanacağı ortada olan bu CHO konseptinin ciddi bir misyonu 
olduğunu düşünüyorum. Artık tıkanmış süreç ve iş tanımlamaları ile çerçevelenmiş çalışanların yeni ve 
daha kârlı bir üretim modeli arayışı içerisine sokmak. Aynı ikinci dünya savaşı sonrasında Japonların 
geliştirdiği "Kaizen" gibi. Bankacılık sektöründe çalışan biri olarak, izole ve kendine özgü bir osmanlı-
istanbul kapitalizmi ortamında biçimlenmiş Türk Bankacılık üretim modelinin terk edilip, bugün boyutu 
hesaplanamayan bir finans sektörünü eşsiz mühendislikleriyle yaratmış salt satış odaklı Amerikan Modeli 
bankacılık kalıplarına indirgendiğimiz (mesleksizleştirildiğimiz) bir ortamda çalışanların en fazla ihtiyacı olan 
unsur MUTLULUK. Bugün en mutlu ülkeler arasında Kanada'nın ve Hollanda'nın başta geliyor olmasının 
bizler tarafından sorgulanması gerekiyor. Süheyl bey gibi yeniyi ve daha iyiyi üretmeye çalışan (ezber 
bozan) insanların varolduğunu bilmek bile bir mutluluk sebebi.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 

 

Burak Kocoglu 

02 Kasım 2010 Salı 21:56 

 

Sabah oldugunda ise hevesle, umutla, heyecanla gitmek o isyerinde calisanlarin onemsenmesi onemli 
olduklarinin hissettirilmesi ile mumkundur.yaraticilik da tamamen calisanin kendisini sirket icin bir deger 
olarak gormesiyle gerceklesir. Suheyl Bey buna calisma hayatinda her zaman onem vermistir. Calisanlarini 
motive etmesi ve yeri geldiginde de onore etmesi ile ekibiyle birlikte basariya ulasmistir. Aslinda Suheyl Bey 
kendisi icin bir title gelistirmis. Her zaman cesaretine, dik durusuna, hayat gorusune, yaraticiligina ve 
dostluguna deger verdigim bu insandan biliyorum ki bir cok kisi feyz alacak. Suheyl Bey ya da ”Master of 
CHO” size tesekkur ediyorum.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 



 

Burak Kocoglu 

02 Kasım 2010 Salı 21:56 

 

Sabah oldugunda ise hevesle, umutla, heyecanla gitmek o isyerinde calisanlarin onemsenmesi onemli 
olduklarinin hissettirilmesi ile mumkundur.yaraticilik da tamamen calisanin kendisini sirket icin bir deger 
olarak gormesiyle gerceklesir. Suheyl Bey buna calisma hayatinda her zaman onem vermistir. Calisanlarini 
motive etmesi ve yeri geldiginde de onore etmesi ile ekibiyle birlikte basariya ulasmistir. Aslinda Suheyl Bey 
kendisi icin bir title gelistirmis. Her zaman cesaretine, dik durusuna, hayat gorusune, yaraticiligina ve 
dostluguna deger verdigim bu insandan biliyorum ki bir cok kisi feyz alacak. Suheyl Bey ya da ”Master of 
CHO” size tesekkur ediyorum.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 
 

 

Dr. Cüneyt Dirican 

02 Kasım 2010 Salı 21:51 

 

Üretim Faktörlerinin hepsi Return kelimesi ile ölçülüyor ancak EMEK kelimesinin karşılığı işletmelerde 
ölçümlenmediği gibi, Đnsan Kaynakları ile kaynak kelimesinin doğası gereği harcanabilir algısı doğuyor. 
Emeğin değerini ölçecek bir rasyo bulunmazken, performans yönetim sistemleri ile verimliliği devamlı 
ölçümlenmeye çalışılıyor. Bu noktada, Return On Intelligence rasyosunu implemente etme noktasında CHO 
kavramı önemli bir rol oynayacaktır.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    

 

Sebla  
02 Kasım 2010 Salı 18:27 

 

Süheyl Bey, Carl Rogers bugün hayatta olsa insan ve insanın değeri kavramını bugünün şartları altında 
ancak bu kadar iyi ele alabilir ve projelendirirdi. Bence bu proje birnevi sosyal sorumluluk projesi gibi de ele 
alınabilinir,bu projede Gönüllü! olarak bile görev üstlenilir.. Tebrikler..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    

 

Öner Ciravoğlu 

02 Kasım 2010 Salı 12:39 

 

Đş yaşamına böyle bir bakış olabilir mi? Bilmezdim sözlerin bu kadar güzel olduğunu... Kutlarım.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 

 

Ali Rıza Yamakoğlu 

02 Kasım 2010 Salı 11:05 

 



Kapitalist sistem insana önem vermez. Karını düşünür. Bu model de insanın yarattığı maliyetler de eleniyor 
detaylı anlatmış beyfendi, o değer taşımayan insanın yaratacağı yeni pazarlardan da ve rakamlardan da 
bahsediliyor. Ön yargılı yanaşmamak lazım içeriği zengin, rasyonel bir model olduğunu düşünüyorum. 
Đlham beyfendiye teşekkur ediyorum.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    

 

Gulsah Tahirovic 

02 Kasım 2010 Salı 10:22 

 

Bazen bir yazi okursunuz. Cok hostur ama bilmezsiniz ki o yazinin sahibi sadece "talkin vermis", kendisi ise 
" salkimi yutmakla" mesgul. Boyle yazilarin disi guzel ama ici bos, bombostur. Suheyl Aygul Bey'i taniyan ve 
onunla calisma sansina erismis bir kisi olarak biliyorum ki bu cok hos yazi, her kelimesine kadar sahibinin 
is-yasam felsefesini yansitan bir yazi. Bu nedenle dopdolu, her cumlesinden cikartilmaai gereken dersler 
var. Suheyl Bey, tebrik ederim. Is hayatinda sizin tasiyacaginiz her unvan, dusuncelerinizi ve yaptiklarinizi 
sinirlandirmaktan baska bir sey yapmayacakti. Siz, kendiniz icin bir unvan yaratarak en dogrusunu yaptiniz. 
Yazdiklarinizin hepimize ornek olmasi dilegiyle.. Saygi ve sevgilerimle.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 

 

serdar ural 
02 Kasım 2010 Salı 00:36 

 

Ebeveyn çocuk, eş, kardeş, bütün ilişkilerde olduğu gibi işveren işçi ilişkisinde de mutluluk her konudan 
önce geldiğini düşünüyorum.Mutluluk iletişimin gelişmesini doğrurur.Bu da verimliliği doğurur.Ruhu 
doyurulmamış ilişkiler içi boş cevize benzer ; nasıl içi boş cevizin bir değeri yoksa mutsuz çalışanların 
olduğu kurumlarında ne değeri ne de geleceği olur.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 

 

Alper 

01 Kasım 2010 Pazartesi 23:58 

 

Finans sektörünün bir oyuncusu olarak bu röportajı büyük bir keyif ve heyecanla okudum. Mevcut IK 
organizasyonları, çalışanların mutluluğunu ölçmek için her yıl anketler düzenlesede bugüne kadar 
motivasyon artırıcı bir sonuç alındığına şahit olmadım. Kurumlar içerisinde astlarının kalbine dokunmasına 
bilen yöneticeler var olsalar da, sistem genel olarak mutluluğu maddi yollar ile sağlamaya çalışmaktadır. 
Örneğin ne zaman görevinde başarılı olan biri iş değiştirmek istese ilk önce zam teklif edilir. Bu anlamda 
CHO ların kurumlar içerisinde aktif rol almaları gerektiğine ve yetenek havuzlarının ancak bu şekilde 
korunabileceğine tüm kalbimle katılıyorum.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 



 

Asiye Bacıoğlu 

01 Kasım 2010 Pazartesi 23:55 

 

Kurumsal olarak nitelendirilen finans ve IT sektörlerini fiziksel ortamlarını Camdan Hapishane olarak 
tanımlıyorum. Bu camdan hapishanelere tıkılmak zorunda kalmış bir yığında mutsuz insan var. Yukarıda bu 
insanların neden mutsuzlaştığı çok güzel anlatılmış. Bunu burada okumasanız bile etrafınızda bu gibi 
sebeplerle bir çok kişinin yaşadığı hikayeleri muhakkak duymuşsunuzdur ya da siz de bir zaman bunları 
yaşamış olabilir veya halihazırda yüzleşiyor olabilirsiniz. Bu noktada çoğu zaman elinizin kolunuzun 
bağlandığını düşünmüş ve görünen sistemin sistemsizliğine bir çözüm yolu olmasını dilemişsinizdir. Đşte 
CHO gibi parlak bir çözüm. Bu çözümü modelleyen Sayın Süheyl Aygül umarım bir çok kurumsal şirkete bu 
modeli sevdirir ve onları bunu talep eder hale getirir. En kısa sürede gerçekten işine aşık kurumuna bağlı 
mutlu çalışanlar görmek dileğiyle. Aklınıza ve yüreğinize sağlık Süheyl Aygül...  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    

 

Selçuk BATMAZ 

01 Kasım 2010 Pazartesi 23:11 

 

Motive olan bir çalışanın getirdiği uyum ve yaratıcıl ile mutsuz bir çalışanın işletmesine verebileceği ucsuz 
bucaksız zararlar kıyaslanamaz. Oysa klasik sözümüzdür, fare dağa küsmüş dağın haberi olmamış der 
geçeriz. Kurumsallaşmış yapılarda çalışan mutluluğunu ölçme ve izleme zorluğundan olsa gerek, bugüne 
kadar ihmal edilmiş böyle bir konuyu birilerinin çekip de işlemiş olması çok yerinde bir girişim. Umarım 
vizyon sahibi işverenler de kendilerine rekabet avantajı sağlayabilecek bu kanalı en kısa sürede keşfederek 
sistemi hayata geçirirler..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    
 

 

Banu Đlkehan 

01 Kasım 2010 Pazartesi 23:01 

 

Đnsani duyguların yerolmadığına inanınılan bankacılık sektörüde bu kavram 2 türlü uygulanabilir.. A- 
Kemikleşmiş sert yapıyı biraz yumuşamış gibi göstererek insanlara kısa süreliğine nefes aldırmak için bir 
maske gibi... B- Samimi davranarak yaratıcı zeki ve akıllı insanın kendini gerçeleştirmesine yardımcı olarak 
fonksiyonunu yerine getirir.Onları kifayetsiz muhterislerden korur ve potansiyellerini gerçeleştirmeye olanak 
sağlar. Yaratıcı ve zeki insanın da ençok ihtiyaç duyduğu şeyde zaten budur.. Konuyu gündeme getirmeniz, 
büyük bir eksikliği dolduran önemli bir çalışma olmuştur. Tebrikler Süheyl Bey..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    

 

Melisa Çelik 

01 Kasım 2010 Pazartesi 21:38 

 

CHO fikrine en "pozitif" enerjimle EVET diyorum!! Statükoculukla ve klişe yöneticilerle sadece bugünü 
kurtaran ancak geleceğe yenilikçi ve yaratacı fikirlerle katma değer katamayan firmalar; CHO fikrini 



geliştiren ve böylelikle verimliliği artan firmalara yenik düşecek bir gün... bu da tam bir "happiness" tablosu 
olacak benim için :))  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 

 

Ali Güventürk 

01 Kasım 2010 Pazartesi 20:55 

 

Đlham Bey, Türkiye'de hiçbir kurumun düşünmediği bir alanda, çalışan mutluluğu konusunda 
yoğunlaşmış.Takdir etmemek mümkün değil.Kurumlarda sözde gizli yapılan anketlerle çalışan mutluluğu da 
ölçülmeye çalışılıyor.Ancak, o kadar iki yüzlüler ki anket sonrasında yöneticim açıkça benim kullandığım 
kelimelerle niye böyle yazdın diye sorabiliyor.Anket firmaları da utanmadan bize güvenebilirsiniz 
diyorlar.Đlham Bey'in belirttiği gibi gerçekten çalışanlarının mutluluğunu ve verimliliğini arttırmak isteyen 
kurumlar varsa CHO uygulamasına geçmeliler.Çünkü bu konu başınızdaki yöneticinize bırakılamayacak 
kadar önemli.Fakat,patron şirketlerinin hüküm sürdüğü ülkemizde mobbing ve mutluluk konusunun çok 
ciddiye alınacağını da sanmıyorum.Đlham Bey'i de sadece önce insan demeyip, bu fikrin içini doldurduğu 
için tebrik ediyorum.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    
 

 

aydin torois 

01 Kasım 2010 Pazartesi 20:41 

 

Cok sevdim....... Muhtesem......  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    

 

sinan küçükali 
01 Kasım 2010 Pazartesi 20:38 

 

Bazı kurumsal şirket ve bankaların deneme yanılma ile uygulamaya çalıştığı,çalışanların mutluluğunun 
sağlanması,devamlı kılınması ve sonuçta performansa yansıtılması sisteminin bu şekilde derlenip 
toparlanmış hale getirilmesi çok güzel.tebrikler...  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 

 

seyhan kep 

01 Kasım 2010 Pazartesi 19:43 

 

Hayal gibi geliyor.. Ama okuyunca çok sağlam bir mantığı var..artıları kadar, kaçakları da kapayan insancıl 
bir proje..kapitalist sistemde patronlar insana değer veren bir proje yapar mı? artılarını ve kendilerinin kara 
deliklerini okuyunca okuyunca, yapabilir diyorum... kutlarım..  



Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    

 

ayten dökmen 

01 Kasım 2010 Pazartesi 19:33 

 

bu inanırmısınız yıllardır beklediğimiz bir model!!!!  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    

 

beyhan karasu 

01 Kasım 2010 Pazartesi 18:14 

 

CHO modeli ülkenin ve bankacılık sektörünün özlediği bir model! en şanslı çalışanlar hangi kurumda 
olacak, ülke ne zaman innovatif bir modeli herkesden önce kazanacak marak konusu olacak?  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 

 

Güven Yanardağ 

01 Kasım 2010 Pazartesi 15:29 

 

CHO'yu ilk uygulayan bu şirkette bir ay para almadan çalışabilirim.Sıkı düşünülmüş bir fikir!  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 

 

Volkan Çevik 

01 Kasım 2010 Pazartesi 15:23 

 

Merhaba, Süheyl Bey'in CHO projesini kendisini tanıdığımdan beri takip etmekteyim. Sadece Türkiye’de 
değil Dünyada da yeri olması gereken bir pozisyon. Đdeallerimin zirvesinde bu pozisyonun değerli olduğu bir 
dönemde bu görevi yürütüyor olmak var artık. 5,5 senesi uluslararası bir kurumda olmak üzere 9,5 sene ĐK 
geçmişim var ve bu tecrübeyi edinmiş biri olarak bu pozisyonun gerekliliğini bugün kesinlikle olmazsa olmaz 
olarak yorumlayabiliyorsam, hem kendi işime, hemde çevremdeki çalışanlara yönelik tecrübe ve gözlemlere 
dayalıdır. Umarım gelecekte ki ideal zirvemin temellerini atmakta hiçbir sıkıntı yaşamaz Süheyl Bey, 
takipçisiyim. Syg. Volkan Çevik  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    

 

tolga yılmaz 

01 Kasım 2010 Pazartesi 15:07 

 

CHO Bankacılık sektöründe şart  



Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 
 

 

Miray 

01 Kasım 2010 Pazartesi 15:04 

 

Müthiş..Tebrikler..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

   
 

 

Buse Yıldırım 

01 Kasım 2010 Pazartesi 15:00 

 

Çok önemli bir düşünce boyutu.Çağdaş IK'sı olan kurum uygulamalı!  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 

    
 

 

mustafa aydın 

01 Kasım 2010 Pazartesi 14:53 

 

Çok iyi kurgulanmış gerçekci bir proje. Umarım patronlar kendilerine önemli yararlar sağlayacak bu projeyi 
görmezden gelmezler. Tebrik ederim suheyl beyi.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %98 %2 

   
 
 

 

 

 


