
                                    
 
MUTLULUKTAN SORUMLU BAŞKAN (CHO) İŞ BAŞINA… 
 
 
TURKKARİYER İnsan Kaynakları, Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlham 
Süheyl Aygül Bahçesehir Üniversitesi’nde HR Management tezinin konusu olan  Entellektuel 
sermayenin erozyonunu önlemek ve  Mobbing Savaşçısı olarak  kurumsal firmalarda  
konumlandırılmasını planladığı  ‘’CHO=Chief Happines Officer=Mutluluktan Sorumlu 
Başkan’’ projesi   üniversite  öğretim görevlileri tarafından   sempatiyle karşılandı.  

Mevcut İK’cıların  iş birimleri odaklı olması gerçeğinden hareketle çalışan açısından yaşanan 
olumsuz İK iklimi nedeniyle entellektuel sermaye erozyonunu önlemenin ve yetenek 
havuzlarını korumanın yolunun iş birimi değil,  insan odaklı bir yapıya geçilmesi ile mümkün 
olacağını belirten İlham Süheyl Aygül tezinde; Doğrudan Yönetim Kurulu veya CEO’ya bağlı 
olarak konumlandırılmasını öngördüğü CHO’lara kurumsal firmaların  artık organizasyon 
şemalarında yer açmaları halinde daha etkin bir İK yönetiminin mümkün olabileceğini  
düşünüyor. 

 

CEO’ları, CFO’ları biliyoruz. CHO’lara neden ihtiyaç duyulur? 

 

Mutlulukla verimlilik arasında ilişki olduğu 2.500 yıl öncesinde bile dile getirilmiş bir gerçek 

ve  Platon da ‘’Devlet’’ i yazarken,  daha o dönemde bile  insanı merkeze alan bir yaklaşım 

içerisinde olmuştur. Bu gün de artık, mutluluğu  sağlayarak verimliliği  arttırmak üzere 

CHO’ların göreve gelmeleri gerekmektedir. 

 

Artık günümüzde de insan kaynağının  öneminin yeterince  anlaşılmış olduğunu söylemek 
mümkün müdür? 

Rekabet stratejisinde farkı yaratan, bilgiden bilgi yaratan ve üretimde, üzerinde tek oynanan 
kaynağın insan kaynağı olduğu konusunda  kurumlar artık hemfikir, ancak bugün  öne çıkan 
gerçek, insan kaynağının doğru ve etkin yönetilip yönetilmediği konusudur. 



Kurumlar bu konuda günümüzde artık daha bilinçli ve “Yetenek havuzları”, “Akademiler”  
kuruyorlar. Bütün bu gelişmelere rağmen insan kaynağını etkin yönetemediklerini 
söyleyebilir miyiz? 

Bunu biz değil istatistikler söylüyor. Birçok kurumda başta mobbing (psikolojik yıldırma) 
uygulamaları ve  yanlış yönetim politikaları sonucu nice değerli insan kaynağı, kurumları değil 
liderlerini terk etmek durumunda bırakılabiliyor. 

Amerika ve Almanya’da son yılların en dikkat çekici konularından biri olan “Mobbing”,  
2008 yılı itibariyle Türk kanunlarında yerini aldı.  Avrupa ortalaması olarak 6/1 kişinin 
mobbing’e maruz kaldığı belirtiliyor. Kurumlar bu konuda nasıl bir zarar görürler? 

Uygulanacak mobbing sonucu insanların yaşam enerjilerinde tıkanıklıklar başgöstermeye 
başlıyor, bağışıklık sisteminin çökmesiyle başta depresyon olmak üzere  PTSD (Travma 
Sonrası Stress Bozuklukları) gibi patolojik durumlar ortaya çıkarak çalışamaz duruma gelen 
çalışanların  sağlık giderlerinde son derece  önemli artışlar meydana gelebiliyor.  
Konsantrasyon, düşünce üretimi, yaratıcılık,  iş veya müşteri odaklı çalışmak bu aşamadan 
sonra zaten mümkün olamıyor. İş kalitesinde önemli düşüşler yaşanıyor. Amerika’da 
mobbing sonrası yüzlerce milyon dolar sağlık giderleri harcamasına ulaşıldığı belirtiliyor.  

 

Mobbing’den çıkış pek mümkün olmamaktadır deniyor. Doğru mudur? 

Mevcut  düzen itibariyle,  evet.  Mobbing sürecinin, çalışanın istifası ile sonuçlanması halinde 
entellektüel sermaye erozyonu ve kurum kültüründe yozlaşma, hizmet akdi fesh olunması 
halinde ise kuruma karşı açılacak davalarda hukuksal giderlerin artışı ve bu bunun sonucu 
yeni eleman istihdam ve eğitim maliyeti sözkonusu oluyor. 

 

Bu kadar maliyete bakınca,  CHO’ların, kurumların yüksek potansiyelli ve katma değerli 
çalışanlarını korumak üzere “ Mobbing Savaşçısı” olarak konumlandırılması gerekmekte 
midir? 

Bir anlamda gerekmekte diyebiliriz. Yetenek havuzları İK birimleri tarafından kurulabilir.  
Ancak, havuzdaki yüksek potansiyelli yetenekleri korumak, performanslarını, gelişimlerini, 
eğitimlerini  izlemek ve desteklemek, mentorluğunu yaparak, peryodik olarak üst yönetime 
veya CEO’lara raporlamak CHO’ların en önemli görevleri olması gerekiyor. 

 

Yapılanmanın İK Biriminden bağımsız olması gerekiyor mu? 

Kesinlikle. İK birimleri klasik fonksiyonlarını yerine getirirken,  CHO’ların, sadece yetenek 
havuzunda bulunanlar veya böyle bir havuz yoksa, kurumda bulunan  üst düzey potansiyel ve 
katma değerlilerle ilgilenmesi, doğrudan üst yönetim veya CEO’ya raporlama yapması 
gerekir. 



CHO’lar, İK birimleri  gibi İş Birimlerini değil yetenek havuzunda yer alan çalışanları odağına 
alıyorlar ve bir anlamda, mobbing gibi  sorunları çözen, Duygu Mühendisi görevi yapan 
insanlar mı oluyorlar? 

Kurumlarda sorun yaratacak konular, kurumların bildikleri sistemlerden kaynaklanmaz. 
Kurumların çöküşüne yol açan sorunlar, kurumların farkında olmadıkları sistemlerden 
kaynaklanır. Bu bağlamda duygu mühendisliğinden ziyade duyguları yaratan insan ve ilişki 
mühendisliği öne çıkmaktadır. İK, “doğru” insanları, “doğru” yerlerde konumlandırır, CHO’lar 
ise, onları kurum içinde tutmak için gerekli atmosferi sağlar ve  kurumunuzun duygu 
haritasını daha pozitif hale geçirirler. Bu şekilde, potansiyelli çalışanların  işe daha fazla 
odaklanmaları ve daha iyi iş çıkarmalarını, daha yaratıcı olmalarını ve kuruma daha fazla 
bağlanmalarını sağlarlar. Sonuçta, kurumunuz sıradan bir  tabelanın ötesine geçip, kalbi atan 
ve sürekli yaşayan bir organizma haline gelir. 


