
Mutluluktan sorumlu başkanlar iş başında 

Çalışanlarının mutluluğunun önen kazanmasıyla Chief Happiness Officer (CHO) yani Mutluluktan Sorumlu Başkan 
diye bir unvan bile çıktı ortaya. CHO’ların görevi; yetenekli beyaz yakalıların mutlu olmalarını (iş tatmini) 
sağlamak, motivasyonlarını yüksek tutarak, potansiyel güçlerini ortaya çıkararak kuruma katma değer 
yaratmalarını ve kurum içinde kalmalarını sağlayacak bir atmosfer yaratmak. Kendisi de bir CHO olan 
TURKKARIYER’in kurucusu İlham Süheyl Aygül, işyerinde bu ortamı sağlamak için yaptıklarını şöyle anlatıyor: “Her 
zaman şeffaf, güven ve paylaşım üzerine kurulu ortamlar kurarak, insanların yaratıcılıklarını tetiklemek ve onların 
istedikleri ortamı solumalarına zemin hazırlamayı düşünürüm. İşlerini yaparken mümkün olduğu kadar keyif 
almalarını sağlarım. İşinizde 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. 
Motivasyon yüksekliği de düşüklüğü de bulaşıcıdır. İşin belki de püf noktası başkalarını kalbinizle kendinizi aklınızla 
yönetmeniz prensibidir. Genellikle insanlar kendilerini kalpleriyle, başkalarını aklıyla yönetmeye çalıştıkları için pek 
başarılı olamazlar.” 

 
Belirli bir ölçek üzerinde beyaz yakalı çalıştıran tüm kurumlarda ve özellikle bankacılık-finans, IT sektörü başta 
olmak üzere tüm sektörlerde CHO’ların yaygınlaşması gerektiğini söyleyen Aygül, “İletişim 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 öneriyoruz. CHO’nun kurum içerisinde yer alan biri olması konusunda bir 
beklenti olması halinde ise, CHO adayının etki altında kalmaması için kurumda bu konu dışında başka bir 
sorumluluk yüklenmemesinin doğru olacağını düşünüyoruz” diyor. 

 
Önemli olan doğru insanı tutmak 
Kurumların artık sadece doğru insanları seçmesinin yeterli olmayacağını, aynı zamanda o kişileri elde tutmayı da 
başarmaları gerektiğini söyleyen Aygül, “Kurumları maddi ve maddi olmayan varlıkları oluşturur. Herkes kurumun 
maddi varlıklarını bilir ve tanır. Ancak, kurumların maddi olmayan varlıklarını oluşturan en önemli kaynağı beyaz 
yakalılar, nedense tanınmak istenmez ve değeri bilinmez. Oysa maddi varlıkları, beyaz yakalıların aldıkları kararlar 
yaratır veya yok eder. (Örneğin; vereceğiniz yanlış bir kredi kararı maddi varlıklarınızı yok edebilir.) İK birimleri, 
doğru insanları, doğru yerlerde konumlandırır. Kurumların doğru insanları seçmesi yetmez. Seçilen beyaz 
yakalıların potansiyellerini, bilgi ve becerilerini yetkinliğe dönüştürerek iç ve dış müşteriye karşı devreye sokması 
çok daha önemlidir. İnsanların zamanını satın alabilirsiniz, belli bir yerdeki fiziksel varlıklarını satın alabilirsiniz, 
hatta saat başına belli sayıda kas hareketini bile satın alabilirsiniz. Ama coşkuyu satın alamazsınız, 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” diyor. 

 
Mutlu ofisler için işverenlere tavsiyeler 
Ufak tefek tedbirler alarak da çalışanları mutlu etmek mümkün. HILL Türkiye Ülke Müdürü Hazar Candan Wilson, 
adelet, takdir, rahat bir çalışma ortamı, kariyer olanakları sunmanın yanı sıra daha mutlu çalışma ortamları 
yaratmak için yöneticilere şu tavsiyelerde bulunuyor:  
  

-İşyerini eğlenceli hale getirin 
-Sadece serbest cuma uygulaması değil farklı giysi uygulamaları yapın örneğin gelecek cuma “işe takımınızın 
formasını giyip gelin” veya “en sevdiğiniz süveteri giyip gelin veya kırmızı giyin gelin, kırmızı bir aksesuar takın“ 
gibi konulu cumalar düzenleyebilirsiniz. 
-Esnek çalışma saatleri her zaman pozitif etki gösterir. İnsanlara son teslim tarihi verin ama işi ne zaman nasıl 
yapacaklarını söylemeyin. Az da olsa çalışma saatleri konusunda esneklik gösterin. 
-Çalışanların aileleri ile dahil olabileceği şirket organizasyonları düzenleyin 
-Şirket içi yarışmalar düzenleyin 
-Şık güzel ve esprili ofis araç ve gereçleri keyifli bir çalışma ortamı yaratmaya yardımcı olur. Farklı şekillerde post 
itler, renkli kalemler,  silgiler vs. 
-Çalışanlar şirket partilerini ve happy hourları sever. 
-Destekleyici ve yardımsever bir IT personeli çalışanların verimliğini arttırır. Bilgisayarında ufak problemler olan 
veya birşeyin kısayolunu bilmediği ve nemrut IT’cilere sormak istemediği için sürekli zaman kaybeden 
çalışanlarınız olabilir.  
-Çalışanlarınızı zor durumda kaldıklarında çocuklarını şirkete getirmelerine olanak tanıyın, örneğin bir oyun odanız 
ve oyun ablanız olsun. Acil durumlarda çalışanlarınız izin almak yerine işyerine çocukları ile gelebilsinler. Hasta 
çocuklar için de bir hizmet sunulabilir. Bu hizmet için yapacağınız yatırım, birçok çalışan çocuğu nedeni ile izin 



istemeyeceği için fazlasıyla şirkete geri dönecektir. 
-Lezzetli yiyecekler atıştırmalıklar ve kahve-çay. Tüm çalışanlar yemeye içmeye önem verir. İstedikleri zaman 
erişebilecekleri kahve ve çay çeşitleri, gün içinde belli saatlerde sürpriz atıştırmalıklar çalışanlarınızın çok hoşuna 
gidecek ve mutlu molalar paylaşmalarını sağlayacaktır. 
-Ofis dekorasyonu ve ışık. Hiçbir şey karanlık ve zevksiz döşenmiş bir ofis kadar can sıkıcı olamaz. Bu kesinlikle 
verimliliği etkiler. 
-Önerilere açık olun ve çalışanlarınızı dinleyin. Görüşlerine değer verirseniz, katkıda bulunmalarına izin verirseniz 
mutlu olurlar ve şirkete bağlılıkları artar. 

 


