
 

 

'Beyaz Yakalının Seyir Defteri' çıktı  
   

 

 

  

Turkkariyer Yönetim Kurulu Başkanı 

İlham Süheyl Aygül’ün "Beyaz 

Yakalının Seyir Defteri" adlı kitabı 
raflarda yerini aldı.  

  

12.12.2010 - 12:11 

  

    

 

Turkkariyer Yönetim Kurulu Başkanı ve CHO (Chief Happiness Officer) Yönetim Modelinin Yaratıcısı İlham 

Süheyl Aygül’ün ‘’ Beyaz Yakalının Seyir Defteri’’ adlı kitabı raflarda yerini aldı. Özellikle Bankacılık-Finans 

Sektöründe yaşayan 'Plaza insanlarının' ilk kariyerden son kariyere kadar olan hayat seyirlerini anlatan ve 

aynı zamanda beyaz yakalıları fırsat- tehdit ekseninde bir farkındalık yolculuğuna davet eden kitap kısa 

sürede önemli bir ilgi merkezi oldu. Tüm önemli kitapçılarda satışa sunulan kitabı İdefix’ten on-line sipariş 

etmenin de mümkün olduğu belirtildi. Satışa sunulan kitaba başarılar diliyoruz. 
   

 

 

EMRULLAH YÜRÜK 
12 Aralık 2010 Pazar 01:12 

 

Farkındalığımızı artıran , aslında yaşamın sırlarını içinde barındıran satırlar ve cümlelerle dolu..ne kadar 
rutin ve sıkıcı cir hayat yaşadığını anlıyor insan okudukça...bir süre her hafta okumak lazım diye 
düşünüyorum. Bu sayede beyaz yakalı silkinip tam anlamıyla kendine gelebicektir.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %94 %6 
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rutin ve sıkıcı cir hayat yaşadığını anlıyor insan okudukça...bir süre her hafta okumak lazım diye 
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Katılıyorum  Katılmıyorum   %94 %6 
 

 

 

 

 

 

 

suna kılıcdar 
11 Aralık 2010 Cumartesi 21:50 

 

çok balon kitap okudum. çok iyi denip, keçi boynuzu gibi sayfalarca kemirip ağzınızda çay kaşığı kadar tad 
bırakmayan. Bireysel görüşüm bu kitap her aşamadaki beyaz yakalılar için petek bal kıvamında bir kitap 
olmuş. Sn. Aygül tebrik ederim.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %94 %6 
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murat  
11 Aralık 2010 Cumartesi 14:47 

 

etkileyici bir kitap... bitmesini istemedim... son kariyer kısmı edebi boyutta...  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 

 

 

 

 

 

Fatih T. 
11 Aralık 2010 Cumartesi 12:24 

 

Her beyaz yakalının kariyer yolculuğu için "yön levhası" olacak harika bir kitap..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 

 

 

 

 

 

Funda Tolgay 
10 Aralık 2010 Cuma 12:42 

 

Bir kaç kez okudum, her seferinde farklı birşey yakaladım...İş dünyasına güzel bir yeni yıl hediyesi...  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 

 

 

 

 

 

Güven Kuzu 
10 Aralık 2010 Cuma 12:38 

 

Beyaz yakalı dünyası bu kadar mı güzel anlatılır... Zevkle ve bir solukta okudum.Tavsiye ediyorum!  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 

 

 

 

 

 

aydın alturk 
10 Aralık 2010 Cuma 12:30 

 

Okudum, çok begendim.. Yöneticime de alacağım!  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
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