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MYSTAFF YIL SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

2019 yılı Değerlendirme Toplantımızı merkez ofis çalışanlarımız ve tüm şubelerimizden 
gelen ekip arkadaşlarımızın yanı sıra eski Mystaff çalışanlarımızın da katılımıyla 19 Ocak 2020 
tarihinde Radisson Blu Otel Şişli’de gerçekleştirdik. 2020 yılında müşterilerimize daha verimli 

ve daha kaliteli hizmet verebilmek adına gerekli değerlendirmelerimizi yaptık.

Toplantı sonrasında ise Deha Bilimler’in muhteşem sahne performansıyla harika bir gece 
yaşadık.



ULUSLARARASI MARKA BULUŞMALARI

Ankara  Ticaret Odasının 28 – 30 Kasım tarihleri arasında Ankara Congresium’da gerçekleştirdiği 
Ankara Marka Buluşmaları etkinliğinde 95 kişilik ekibimizle görev başındaydık. Bu önemli 
organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlamaktan  mutluluk duyduk. 

25 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen DEİK Olağan Genel Kurulunda ekibimizle birlikte görev 
başındaydık. Ekbimizle birlikte kusursuz bir şekilde tamamladığımız organizasyonda çalışan 

tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU GENEL KURULU



ALGİDA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Algida 2019 Değerlendirme Toplantısı 20 - 21 Ocak tarihleri arasında Antalya’da Regnum 
Carya Otel’de gerçekleştirildi. Antalya Şubemizin öncülüğünde görev alan ekibimiz sayesinde 

bu önemli organizasyonu da başarı ile tamamladık.

Türk Akımı Boru Hattı Açılış Töreni Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve 
Rusya Federasyonu  Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN’in katılımıyla 8 Ocak 2020 tarihinde 
Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ülkemiz açısından tarihi öneme sahip bu açılışta 

bizde ekibimizle birlikte görev alarak tarihe adımızı bir kere daha yazdırdık.

24 Ocak 2020 tarihinde Ülker Sports Arena’da gerçekleşen etkinlikte biz de 250 kişilik 
ekibimizle birlikte hizmet sağladık. Turkcell firmasının çalışanlarına yönelik düzenlediği bu 
organizasyonun başarılı bir şekilde sonuçlanmasında görev alan tüm ekip arkadaşlarımıza 

teşekkür ederiz.

TÜRK AKIMI BORU HATTI AÇILIŞ TÖRENİ 

TURKCELL INFODAY 2020



ULAŞ YILMAZ
OFİS OPERASYON MÜDÜRÜ

Merhabalar, bize kendinizden biraz bahseder misiniz?

ofis operasyon müdürü olarak şirket içindeki görev sürecinizi anlatır mısınız?

Merhaba, ben Ulaş YILMAZ, 1990 İstanbul doğumluyum. Okan Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü mezunuyum. Üniversite 3. 
sınıfta bir arkadaşım vasıtasıyla Mystaff ile tanıştım.  4 yılı aşkın süredir Mystaff bünyesinde çalışıyorum. 

Ofis Operasyon Müdürü olarak başlıca görevimiz bize gelen talepleri eksiksiz karşılamak ve verdiğimiz hizmetin işleyişinin takibini 
yapmak. Son olarak sorunsuz bir şekilde dosyayı kapatmak.

ofis operasyon müdürü olarak diğer departmanlarla ilişkinizden bahseder misiniz?

İnsan kaynakları sorumlusu olarak şirketiniz için geleceğe yönelik planlarınızı anlatır mısınız ?

Biz her departmanla sürekli kontakt halindeyiz. Kendileriyle uyum içinde ve sıkıntısız bir iletişimimiz var.

Mystaff olarak her yıl daha da büyüyen bir aileyiz. Yeni firmalara ulaşabilmek benim için birinci öncelik. Bir önceki dönemin 
üstüne katarak devam etmek sürekli hedefimiz.
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