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01-05 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenen toplantıda tamamı Ankara 
şubemizden kurulan ekibimizle sorunsuz bir organizasyonu geride bıraktık. 

Ülkemizi temsil ettiğimiz bu önemli organizasyonda büyük zirveye bir adım daha 
yaklaşırken heyecanımızı korumaya devam ediyoruz. Başarıyla gerçekleştirmiş 
olduğumuz  toplantıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

G20 EKONOMİ VE ÇALIŞMA 
BAKANLARI TOPLANTISI
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01-03 Eylül tarihlerinde Kurtköy Crowne Plaza Asia Hotel’de gerçekleşen lansman 
toplantısında ekibimizle görev başındaydık. Yıldız Holding bünyesindeki şirketlerin 
üst düzey yöneticilerinin katıldığı ve önemli kararların alındığı bu organizasyonda 
My Sta� ekibi olarak hizmet verdik. Bizler için önemli bu organizasyonda çalışan 

tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

YILDIZ HOLDİNG LANSMAN TOPLANTISI

Garanti Bankası’nın sponsor olduğu ve Kilyos Babylon Beach’te gerçekleşen 
etkinlikte ekibimiz organizasyona gelen kişilere hem yeni uygulamasının tanıtımını 
yapıp hem de kişilere oyunlar oynatarak eğlenceli dakikalar geçirmesini sağlamıştır. 
Üç hafta boyunca devam eden bu organizasyonda ekibimiz bu yeni uygulamanın 

bilinirliğini arttırmaya çalışmıştır.

GARANTİ BANKASI KONSER-VE ETKİNLİKLERİ
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- Cüneyt Bey Merhabalar, bize biraz kendinizden bahseder mis-
iniz?
 1982 İzmir, Göztepe doğumluyum. Öğrenim hayatımın tama-
mını İzmir’de tamamladım. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 
mezun oldum. İş hayatıma ilk olarak tatil köylerinde ve otellerde 
çalışarak başladım. Sonrasında sırasıyla turist rehberliği ve otellerde 
Genel Müdür Yardımcılığı yaparak devam ettim. 2008 yılında 
sektörümüze adım attım ve İzmir şubeyi kurduk. 2009 yılında ise aynı 
zamanda KKTC’de şube açtık. Sonrasında ise 3 yıl boyunca Maestro 
DMC’de operasyon müdürü olarak görev yaptım. My Sta�’ın ilk adımını 
attığı 2012 Ağustos ayında ise ben de bu aileye yeniden katıldım. 
Şuanda ise My Team‘den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göre-
vimi sürdürüyorum.

- Genel Müdür Yardımcısı olarak şirket içindeki görev sürecinizi anlatır mısınız?
 Sene başından itibaren ajans olarak hizmet veren şirket departmanının koordinatörlüğünü 
yürütüyorum. Departmanımızı 1,5 ay içerisinde oluşturup aktif olarak çalışmasını sağladık. Bu süreç 
içerisinde 9 farklı ilde eş zamanlı çalışma yaparak cast havuzumu fazlasıyla geliştirdik. 
Departmanımızın işleyiş prensiplerinde, My Sta� olarak her zamanki çözüm odaklı, işbirlikçi 
anlayışımız mevcuttur. Departmanımızın ülke genelinde şu anda sadece ajans supervisorü olarak 
çalışan 8 personeli, her şubemizde ve o�simizde birer kişi ve 4 cast sorumlusu mevcuttur. Ayrıca 1 satın 
alma sorumlumuz da olmak üzere toplamda 13 personelle hizmet vermekteyiz. Sahada ise günde 30 
ila 75 arası personel çalıştırıyoruz. Her bölgenin ayrı bir koordinatörü vardır. Benim ise bu süreç 
içerisinde görev tanımım ise tüm bölgelerin koordinasyonu ve satın alması ile ilgileniyorum. İşimize 
her gün nasıl değer katar ve nasıl daha iyiye götürürüz diye belirli zamanlarda toplantı yapıp, tüm 
çalışma arkadaşlarımızla bunun için yoğun bir mesai harcıyoruz.

- Genel Müdür Yardımcısı olarak yönettiğiniz departmanın diğer departmanlarla olan ilişkisin-
den bahseder misiniz?
 My Sta� olarak kurulduğumuz günden bu yana, her organizasyonumuz da yenilikler yapmaya, 
farklılıklar oluşturmaya özen gösteriyoruz. Bu sebeple görev aldığımız organizasyonlarda en önce 
çalışan personelimizin görselliğine dikkat ediyoruz. Bu sebeple cast departmanımızdan kritik görev 
yerlerinde çalışmak üzere, organizasyonlarımızda personel talep ediyoruz. Diğer bir deyişle aslında 
ortak bir personel havuzundan faydalanıyor da diyebiliriz. Tabi ki görüşme yaptığımız tüm 
arkadaşlarımızı ya My Sta� bünyesinde ya da My Team bünyesinde çalıştırmak en büyük amacımızdır. 
Bu sebeple ince eleyip sık dokuyarak, görüşmeye gelen arkadaşlarımızı doğru alana ve doğru depart-
mana yönlendirerek bünyemize katıyoruz ve havuzumuzu genişletiyoruz.

- Yönettiğiniz departmanın ileriye dönük planlarıyla ilgili bize bilgi verir misiniz?
 Sadece departmanımızın değil My Sta� olarak temel amacımız, işimizi her geçen gün geliştire-
rek sektörümüzün en iyisi olmayı sürdürmektir. Bunun için gelişmekte olan teknolojiyi takip ediyoruz. 
Şirketimizi yeni değerler kazandırmak hem de bulunduğumuz pozisyon da kalıcı olduğumuzu göster-
mek için her geçen gün daha fazla emek ve mesai harcıyoruz.
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CÜNEYT YORGANCILAR
Genel Müdür Yardımcısı
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