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19-25 Nisan tarihlerinde dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelen devlet 
başkanları, büyükelçiler, genelkurmay başkanları vb. önemli devlet adamlarını 

ülkemizde ağırladığımız bu önemli ve anlamlı organizasyon İstanbul’da başlayıp 
Çanakkale’de son buldu. Çanakkale Kara Savaşları 100.Yıl Anma Törenlerin’de 

toplamda 170 kişilik ekibimizle görev başındaydık. Çanakkale’de tamamını yerel 
bulduğumuz İngilizce başta olmak üzere, İtalyanca, Arapça, Fransızca, Rusça 

dillerini de konuşabilen 90 kişilik ekibimizle İstanbul’daki organizasyonlarımızı 
aratmayan nitelikte bir hizmet verdik diyebiliriz. Bu anlamlı ve oldukça yoğun geçen 

operasyonda çalışan emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI 
100.YIL ANMA TÖRENİ

03-17 Mayıs tarihlerinde Antalya’da gerçekleşen Nato Üyesi Ülkeler Dışişleri 
Bakanları Toplantısında toplamda 146 kişilik ekibimizle görev başındaydık. Dünya 
gündeminin kalbi 15 gün boyunca tam anlamıyla Antalya’da attı diyebiliriz. Nato 

Üyesi tüm ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımının sağlandığı ve önemli kararların 
alındığı bu organizasyonda 15 gün boyunca kusursuz bir şekilde hizmet verdik 

diyebiliriz. Antalya şubemizin kurmuş olduğu, sadece yönetim ekibimizin 
İstanbul’dan dahil olduğu bu önemli organizasyonda Antalya şubemiz başta olmak 

üzere çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

NATO ÜYESİ ÜLKELER DIŞİŞLERİ 
BAKANLARI ZİRVESİ 
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Mart ayı itibariyle eğitimlerine başladığımız ve 11 Nisan tarihinde Lansmanını 
gerçekleştirerek, 02-10 Mayıs tarihlerinde İstanbul’un çeşitli alışveriş merkezlerinde 

gerçekleştirmiş olduğumuz Samsung Galaxy S6 ve Samsung Galaxy S6 Edge 
tanıtım aktivitelerinde çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 1 ay boyunca 
belirli periyodlarda eğitimden geçen ve eğitim sonunda sınavı geçmeyi başaran 

arkadaşlarımızdan oluşturmuş olduğumuz ekibimizle her hafta sonu farklı 
noktalarda eş zamanlı tanıtım aktivitelerini güzelce sonlandırdık. Eğlenceli ve bir o 

kadar da yoğun geçen bu organizasyonlarda çalışan bütün ekip arkadaşlarımıza 
teşekkür ederiz. Daha sonraki organizasyonlarda hep birlikte olmak dileğiyle. 

SAMSUNG GALAXY S6 VE GALAXY S6 
EDGE LANSMAN AKTİVİTELERİ
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17-24 Nisan tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü Uluslararası Toplantısı’nda 90 kişilik ekibimizle yer aldık. Toplantı 

dili İngilizce olan ve dünyadaki çoğu ülkenin Tapu Kadastro Genel Müdürlerinin 
katılmış olduğu bu önemli organizasyonda ekibimizle birlikte iş başındaydık. 2000 
katılımcının olduğu ve sektörle ilgili oldukça önemli konularının konuşulup karar-
ların alındığı bu toplantıda hizmet vermekten mutluluk duyduk. Başarılı ve sorun-

suz geçen organizasyonda çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ULUSLARARASI TOPLANTISI

Kurulduğumuz yıldan beri her sene hizmet vermekte olduğumuz ‘’Turkcell 
Kurumsal Çözüm Merkezi(KÇM) Toplantılarına’’ kaldığımız yerden devam ettik. Bu 

sene Fethiye’de gerçekleşen ve toplamda 40 kişilik personelimizin çalıştığı 
organizasyonda başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Yıl içerisinde Turkcell �rmasıyla 

belirli periyodlarda bir araya geldiğimiz organizasyonlardan biri olan bu 
organizasyonda da TURKCELL �rmasının tüm yurt genelinde KÇM departmanında 

çalışan kişilerin geldiği ve kendi içlerinde toplantı yapıp belirli hede�erini 
belirledikleri toplantı artık her sene bizler için geleneksel hale geldi diyebiliriz. Bu 
yorucu ama keyi�i geçen organizasyonda başta İzmir şubemiz olmak üzere tüm 

ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 

TURKCELL KURUMSAL ÇÖZÜM 
MERKEZİ TOPLANTISI
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- Barış Bey merhabalar, bize kendinizden biraz bahseder misiniz?
 Ortaokul ve lise öğrenimimi Beşiktaş Atatürk Anadolu lisesinde 
üniversite eğitimimi Uludağ Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra 2 yıl 
boyunca Roche  �rmasında OTC  Satış Sorumlusu olarak çalıştım. Daha 
sonra 8 yıl boyunca  Group Florence Nightingale hastanelerinde 
Satınalma departmanında yönetici olarak çalıştım.

- Saha Operasyon Müdürü olarak şirket içindeki görev sürecinizi 
anlatır mısınız?
 Departman olarak en önemli süreçlerimizden birisi gerçekleşti-
receğimiz operasyonlara hangi arkadaşlarımızın gideceği ve faydalı 
olacağının aylık süreçlerde veya anlık olarak belirlenmesi.

- Saha Operasyon Müdürü olarak işinizin en önemli parçası ekip arkadaşlarınız operasyonlarda 
bir çok kişiyle iletişim kurup farklı kesimlerle diyalog halinde kalıyorsunuz. Bu yoğunlukta 
departmanınızda çalışan kişilerle ilişkinizi kuvvetli tutmayı ve memnun etmeyi nasıl sağlıyor-
sunuz?
 İşimizin en zor yanlarından birisi de zamanla yarışıyor olmamız ve sosyal aktiveler için maalesef 
fazla vaktimizin olmaması bu sebeple departmanızda göreve alan arkadaşlarımızla daha çok 
operasyon sonlarında hem operasyonu değerlendirmek hem de birlikte vakit geçirmek; ilişkilerimizi 
kuvvetlendirmek için çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz.

- Saha Operasyon departmanın geleceğe yönelik planlarınızı birazcık anlatır mısınız?
 Saha operasyon departmanımızın geleceğe yönelik planları arasında mevcut personelimizin 
gelişimini sağlamak ve bize destek verecek part time personeller ile ilişkimizi geliştirerek şirketimize 
olan bağlılıklarını arttırmak. Bunun yanı sıra part time çalışan arkadaşlarımızdan sektörde çalışmaya 
istekli gelecek vaad edenleri belirlemek operasyonlarda bu arkadaşlarımızın süreç içerisinde görev ve 
yetkilerini kademeli olarak arttırarak tecrübe kazanmalarını sağlamak ve ilerleyen zamanlarda sektöre 
ve şirketimize kazandırmak.
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BARIŞ AŞÇIOĞLU
Saha Operasyon Müdürü




