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 Turkkariyer Yönetim Kurulu Başkanı İlham Süheyl Aygül’ün 
Bahçesehir Üniversitesi HR MBA programında projelendirdiği 
Chief Happiness Officer=CHO  (Mutluluk Başkanı) Yönetim Rol 
Modeli ‘ni Türkiye’de ilk kez uygulayan De Facto Firması İK 
uygulaması alanında sektörün en prestijli  ödüllerinden 
‘’Parekende Güneşi’’ ödülünü almaya hak kazandı. 

 

Perakende Günleri kapsamında bu yıl yedincisi düzenlenen 
Perakende Güneşi 2011 Ödülleri’nde DeFacto, “En Başarılı 
İnsan Kaynakları Uygulaması” ödülünün sahibi oldu.  
 
Perakende sektörünün en prestijli ödülü kabul edilen ve bu yıl 
11 farklı kategoride gerçekleştirilen “Perakende Güneşi 
Ödülleri”, iş ve sanat dünyasının yanı sıra sektörün önde gelen 
isimlerinin katılımıyla 20 Ekim 2011, Perşembe günü İstanbul 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
düzenlenen törenle sahiplerini buldu.  
 
DeFacto’nun mutlu çalışanlarla büyüme misyonu 
doğrultusunda, 2011 yılını çalışan memnuniyetini arttırma yılı 
ilan ettiklerini belirten DeFacto IK Direktörü Oğuz Erdoğan, “Bu 
amaçla ilk olarak ‘Mutluluk Departmanı’nı açtık. Mutluluk 
müdürü yönetiminde beş kişilik bir ekipten oluşan bu 
departman, çalışanlarımızın mutlu olmalarını sağlamak, üst 
yönetimle aralarında elçi olmak ve motivasyonlarını yüksek 



tutmak için çalışmalar yapıyor. Bir diğer uygulamamız ise 
‘Gülen Abla’ projesi. Gülen Abla, şirket içinde çalışanların dert, 
şikayet ve önerilerini dinleyen bir rol modeli. Çalışanlar e-posta, 
telefon veya yüz yüze konuşarak Gülen Abla ile paylaşımda 
bulunabiliyor. Gelen tüm geri bildirimler değerlendirilerek, 
geliştirici uygulamalar planlanıyor. Bugüne kadar 102 
çalışanımız Gülen Abla ile görüşlerini paylaştı ve önerilerin 
%80’i sonuçlandırıldı. Bir diğer uygulamamız olan ‘Mutluluk 
Ölçer’ ile de çalışanlarımızın anlık olarak mutluluk seviyesini ve 
mutsuzluk nedenlerini izliyor, ‘Anlık Vitaminler’ adını verdiğimiz 
spontane aksiyonlarla mutluluklarını arttırıyoruz” dedi.  
 
Kurulduğu 2003 yılından beri hızla büyüyen, trendleri takip 
eden, büyürken değişen, değişirken kendini geliştiren DeFacto, 
kendine özen gösteren, rahatından ödün vermeden her 
ortamda şık ve modern görünmek isteyenler için 365 gün 
boyunca koleksiyonlarını en uygun fiyatlarla tüketicilerle 
buluşturuyor.  

 

Süheyl Aygül’ün geliştirdiği Mutluluktan Sorumlu Başkan (Chief 
Happines Officer - CHO) projesi ile birlikte firmalar artık 
gazetelerde ve sanal ortamda CHO ilanları çıkmaya ve Mutluluk 
departmanları kurmaya başladı. 

 
   
 


