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4.TEKNOFEST 
HAVACILIK , UZAY VE 
TEKNOLOJİ FESTİVALİ 2021

21 Eylül 26 Eylül tarihleri arasında Atatürk 
Havalimanı’nda gerçekleşen Teknofest
Havacılık, Uzay ve Teknolojİ Festivali’nde
bundan önceki 4 festivalde olduğu gibi
ekibimizle görev başındaydık.
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4.TEKNOFEST 
HAVACILIK , UZAY VE 
TEKNOLOJİ FESTİVALİ 2021

Festivalin başarılı şekilde 
gerçekleşmesinde emeği geçen 
455 personelimize teşekkür ederiz.
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FORMULA 1 ROLEX 
TURKİSH GRAND PRİX 

Ülkemizin uzun süre sonra seyircili olarak ev 
sahipliği yaptığı Formula 1 Turkish Grand Prix 
08 - 10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. 
Ülkemiz açısından son derece prestije sahip 
olan organizasyonda Mystaff  olarak görev 
başındaydık.

Bizlerle birlikte organizasyonun sorunsuz 
geçmesini sağlayan tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür ederiz.
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12.ULAŞTIRMA VE 
HABERLEŞME ŞURASI 

Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası,
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın
ev sahipliğinde ulaştırma ve haberleşme 
sektörünün öncülerini bir araya getiren 
Türkiye’nin en kapsamlı ve en önemli 
etkinliğidir. 6 - 8 Ekim tarihleri arasında 
gerçekleşen organizasyonda biz de
ekibimizle görev başındaydık.
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MESUT HİTAL
SUPERVISOR
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Merhabalar, bize kendinizden biraz 
bahseder misiniz?

Supervisor   olarak şirket içindeki görev sürecinizi 
anlatır mısınız? 

Supervisor  olarak diğer departmanlarla ilişkinizden 
bahseder misiniz?

SPV olarak şirketiniz için geleceğe yönelik planlarınızı 
anlatır mısınız?

Merhaba. İsmim Mesut. 13 Ağustos 
1992 İstanbul doğumluyum. 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden terkim. Yeni şeyler 
öğrenmeyi, teknolojiyi, sporu, kitap okumayı severim. Gülmeyi 
ve güldürmeyi seven, sıcakkanlı biriyim. 

2014 senesinde part time olarak ilk işime başladım.
Daha sonra hem işlerin eğlenceli yanını  hem de kendime bir 
şeyler katabildiğimi gördüğümden dolayı çalışmaya devam 
ettim. Yıllar içinde birbirinden güzel ve büyük işlerde tecrübe 
edindikten  sonra 2019 senesinde Mystaff ailesinde kadrolu 
supervisor olarak işe başladım. 

Genellikle sahada çalıştığımızdan dolayı pek sık iletişim halinde 
olamıyoruz veya sadece iş ile ilgili konuşmalarımız oluyor. Ama 
ofise  geldiğimde gayet güzel, komik sohbetler ediyoruz. 

Şirkette pozisyon olarak hep ileriye dönük ve daha iyiye doğru 
çalışmalar yürütmek. Müşteri memnuniyetinin fazla olması 
gereken,  şirketimiz açısından önemli olan projelerde daha fazla 
sorumluluk alıp o projelerde  ve önemli pozisyonlarda çalışmak.
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DİĞER ORGANİZASYONLARDAN KARELER...
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DİĞER ORGANİZASYONLARDAN KARELER...
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