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En şanslı kurum hangisi olacak? 

Hedeflerine ulaşmak isteyen kurumlar için çözüm CHO'lara kapıları 

açmaktan geçiyor. 

 

   

 

Elif ÖRNEK / GERÇEK GÜNDEM - Turkkariyer İnsan Kaynakları Seçme Yerleştirme 

Eğitim ve Danışmanlık Şirketi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlham Süheyl Aygül‟ün yüksek 

lisans programı sırasında geliştirdiği, gerek Üniversite gerekse medyada son derece 

olumlu tepkiler alan CHO (Chief Happiness Officer =Mutluluktan Sorumlu Başkan) projesi 

ile ilgili olarak, projenin mimarı İlham Süheyl Aygül ve Bahçeşehir Üniversitesi İnsan 

Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Koordinatörü ve Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı 

Doç. Dr. Tunç Bozbura; hedeflerine ulaşmak, üst düzey katma değer yaratmak ve kalıcı 

olmak isteyen kurumlar için çözümün, entellektüel sermayeyi koruyan, geliştiren ve 

yöneten CHO‟lara kapıları açmak”tan geçtiğini belirttiler. 

 

Finans sektörü ağırlıklı hizmet veren Turkkariyer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlham 

Süheyl Aygül, plazaların içinden gelen bir üst düzey beyaz yakalı olarak, gerek içeride 

gerekse dışarıdan gözlemlediği sistemi şöyle tanımlıyor; „‟Kurumlarda sorun yaratacak 

konular, kurumların bildikleri sistemlerden kaynaklanmaz. Kurumların çöküşüne yol açan 

sorunlar, kurumların farkında olmadıkları sistemlerden kaynaklanır. Bu anlamda, 

kurumların genellikle üzerinde durdukları, maddi varlıklarının yönetimi değil, maddi 

olmayan varlıklarının yani Entellektüel Sermaye (IC)‟nin Yönetimi, kurumların geleceği 

için çok daha önemli ve belirleyicidir.‟‟ 

 



Doç. Dr. Tunç Bozbura ise bu proje ile ilgili olarak, “Kurumların İnsan Sermayesini (HC), 

bilgiyi ve yenilikleri yaratma kapasitesi olan yetenek havuzunda bulunan çalışanlar 

oluşturmaktadır. Potansiyelli çalışanların kapasitelerini mutlu olmaları halinde kurum 

adına devreye sokarak, iletişime geçerek kurum içerisinde paylaşmaları halinde İlişki 

Sermayesi (RC)‟ne ulaşılır. Kurum kültürünün bunu desteklemesi, aşırı hiyerarşik 

olmaması ve mobbing (psikolojik yıldırma) uygulanmaması halinde ise Örgüt Sermayesi 

(OC)‟ne ulaşılmaktadır. Sözkonusu üç sermaye bir araya geldiğinde ise Entellektüel 

Sermayeyi oluşturmaktadır. Süheyl Bey, sistemden geldiği ve sistemin zaafiyetlerini çok 

iyi deneyimlediği için bu Entellektüel Sermayeyi yönetmek için CHO‟yu modellemiştir. 

CHO bu sistemde, İnsan Kaynakları‟ndan bağımsız olarak konumlandırılmıştır. İcra 

kuruluna bağlı olarak çalışması önerilmektedir. İnsan Kaynakları Birimleri, fonksiyonları 

açısından örneğin ücret yönetimi gibi maddi bir süreci yönetirken, bu modelde CHO 

maddi olmayan varlıkların yani entellektüel sermayenin yönetimi ile iştigal edecek ve aynı 

zamanda şirketlerin en değerli varlığı olan entellektüel sermeyesinin mobbing gibi 

nedenlerle erozyonunu önleyen bir ağ modeli oluşturacaktır‟‟ 

 

İlham Süheyl Aygül “Mevcut sistem genelde potansiyeli yüksek çalışanları yok 

etmektedir. Bu nedenle genellikle doğru kişiler doğru koltuklara ulaşamamakta, geri 

kalanlar ise başkalarının başarısızlığı ile beslenerek bu koltukları doldurmaktadır. İK 

Birimleri mevcut düzende iş birimleri odaklı bir tutum sergilemekte ve entellektüel 

sermayeyi korumakta aciz kalmaktadır. Entellektüel sermayesini koruyamayan kurumlar 

geleceğini riske etmektedir. Kurumların doğru insanları seçmeleri kadar, şüphesiz 

sözkonusu potansiyellerini kurum adına devreye sokmaları da çok önemlidir. Burada 

yetenek havuzlarında bulunan potansiyelli çalışanların mutlu olmalarını (iş tatmini) 

sağlamak, motivasyonlarını yüksek tutmak ve önderliğini yapmak CHO‟ların en önemli 

görevleri olacaktır. Mutsuz çalışanların yaşam enerjilerinde tıkanıklıklar baş göstermeye 

başladığında, 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 getirebilmektedir. 

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

sonra zaten mümkün olamamaktadır. İş kalitesinde önemli düşüşler ve müşteri kayıpları 

yaşanmaktadır. Amerika‟da mobbing sonrası yüzlerce milyon dolar sağlık gideri 

harcamasına ulaşıldığı belirtilmektedir. Mobbing sürecinin, çalışanın istifası ile 

sonuçlanması halinde entelektüel sermaye erozyonu ve kurum kültüründe yozlaşma, 

hizmet akdinin fesh edilmesi halinde ise kuruma karşı açılacak davalarda hukuksal 

giderlerde artışlar sözkonusu olmaktadır.  

Ayrılanların yerine yeni eleman istihdam ve eğitimi de ayrı bir maliyet olarak kurumlara 

yansımaktadır. Çözüm CHO‟dadır ve CHO‟ların aynı zamanda bir mobbing savaşçısı rolü 

de bulunmaktadır.‟‟ 

 

Doç.Dr.Tunç Bozbura “CHO‟ların kurum dışından olmalarının daha faydalı olacağını veya 

bu hizmetin danışmanlık olarak alınmasının da mümkün olduğunu‟‟, İlham Süheyl Aygül 

ise “CHO‟ların konumlandırılmadan önce kurumların öncelikle mevcut Entellektüel 

Sermayelerinin ölçümlenmesi gerektiğini, bu konuda, modelin içerisinde Türkiye‟ye 

uyumlu bir teknik altyapı oluşturulduğunu, ortaya çıkan sermayenin yapısı doğrultusunda 

çizilecek yol haritasına göre CHO‟ların yol almak üzere konumlandırılmasının uygun 

olacağını‟‟ belirtmektedir.  

 


