ARALIK 2015

13. SAYI

G20 ZİRVESİ
15-16 Kasım

tarihlerinde Regnum
Carya Golf & Spa Resort’de gerçekleşen
“ G20 Zirvesinde’ne hizmet verdik.
Bir yıldan beri süre gelen alt
başlıklar
altındaki
toplantılara
hizmet
verdiğimiz
ve
sene
içerisinde 21 tane operasyonu
gerçekleştirdiğimiz
ülkemizin
prestij açısından
son derece
önemli bu organizasyonu başarı
ile tamamlamanın haklı gurunu
yaşıyoruz. Türkiye tarihindeki en
büyük organizasyonun önemli
bir parçası olup sorunsuz bir
şekilde bitirdiğimiz için tüm ekip
arkadaşlarımıza
teşekkür ederiz.

G-20 ZİRVESİ
FOTOĞRAFLAR

G-20 ZİRVESİ FOTOĞRAFLAR

BRANDWEEK İSTANBUL 2015
16-21 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “ Brandweek İstanbul
2015” etkinliğinde görev başındaydık. Türk ve yabancı önemli firmaların katıldığı ve gündemin
yakından takip eden konuların anlatıldığı etkinlikte 60 kişilik ekibimizle hizmet verdik.
Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

SAP FORUM 2015

15 Ekim tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ‘’SAP Forum’’unda 150 kişilik
ekibimizle hizmet verdik. Teknoloji dünyasının kalbini tutan ve katılım sayısının oldukça yüksek
olduğu bu organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduk. Teknoloji ve yazılım açısından son
derece önemli bu forumda bizler de organizasyonun bilinci ve sorumluluğu içerisinde hizmet
vermeye çalıştık. Bizler için böylesine önemli olan organizasyonda görev aldığımız için
son derece mutluyuz.

31. İSEDAK BAKANLAR TOPLANTISI
23-28 Kasım tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ‘’31. İsedak Bakanlar
Toplantısı’’nda çalışan tüm ekibimize teşekkür ederiz. Dünyadaki tüm Müslüman ülkelerin bir
araya gelip gerçekleştirmiş olduğu bu toplantıda My Staff ekibi olarak görev başındaydık. 2012
senesinden beri hizmet verdiğimiz bu organizasyonu her sene olduğu gibi bu senede başarılı
bir şekilde sonuçlandırdık.

31. TÜRK
KARDİYOLOJİ
KONGRESİ
18-25 Ekim tarihlerinde
Antalya
Maxx
Royal
Hotel’de
gerçekleşen ‘’31. Uluslararası Katılımlı
Türk Kardiyoloji Kongresi’’nde ekibimizle
görev başındaydık. Ulusal anlamda en
prestijli kongrelerinden biri olan bu
organizasyonu da başarılı
bir şekilde sonuçlandırdık.
Emeği geçen tüm ekip
arkadaşlarımıza
teşekkür ederiz.

36. ULUSAL
RADYOLOJİ
KONGRESİ
21-25 Ekim
tarihlerinde gerçekleşen
‘’36. Ulusal Radyoloji
Kongresi’’nde hizmet
verdik. Kaya Palazzio
Golf&Resort
Otel’de
gerçekleşen bu kongrede
ekibimizle birlikte görev
aldığımız için mutluyuz.
Bizimle birlikte çalışan tüm
ekip arkadaşlarımıza
teşekkür ederiz.

20. WONCA AVRUPA KONFERANSI

22-25 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen
‘’20. Wonca Avrupa Konferansı’’nda ekibimizle görev başındaydık. Ulusal ve
uluslararası manada böylesine önem taşıyan bu kongreyi başarılı bir şekilde
bitirdiğimiz için gururluyuz.

DİĞER ORGANİZASYON FOTOĞRAFLARI

ALİCAN GÜLYURT
İZMİR ŞUBE MÜDÜRÜ

ALİCAN BEY MERHABALAR. BİZE KENDİNİZDEN BİRAZ BAHSEDER MISINIZ?
Merhaba 1986 yılında Karşıyaka’da doğdum. Ortaokul ve liseyi
Özel Ege Lisesi’nde tamamladım. Üniversitede ise Isparta Süleyman
Demirel Üniversitesi – Büro Yönetimi bölümünü bitirdim; aynı zamanda
Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme mezunuyum.

İZMİR ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK ŞİRKET İÇİNDEKİ GÖREV
SÜRECİNİZİ ANLATIR MISINIZ?
İzmir Şube bir bütün yani takım olarak hizmet veriyor. Çalışan
arkadaşlarımızla birlikte düşünerek ortak kararlar alıyoruz. Bu süreçte en
iyi personeli seçerek çözüm ortağı olduğumuz firmalara iyi hizmet vermeye
çalışıyoruz. Süreç; üniversite temsilcilerimizden gelen kariyer sitelerinden
ve sosyal medya üzerinden başvuru yapan adayların aranması ve ofise
davet edilmesi ile başlıyor. Ofise gelen adaylarla çalışma şartlarımızı,
organizasyon detaylarımızı ve nasıl çalıştığımızı anlatıyor ve kendilerine
özgeçmiş belgelerini doldurtuyoruz. Sonrasında özgeçmişlere göre
portföyümüze detaylı şekilde işliyoruz, gelen firma talepleri doğrultusunda
portföye işlediğimiz personeli organizasyonlarımıza yönlendiriyoruz.

İZMİR ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK YÖNETTİĞİNİZ BÖLGENİN DİĞER DEPARTMAN VE
ŞUBELERLE OLAN İLİŞKİSINDEN BAHSEDER MISINIZ?
Projelerimiz İstanbul Merkez ofise gelir ve sonrasında bize iletilir..
İşin detayını inceler ve detaya göre personel yönlendiririz. Tüm departman
ve şubelerle iş arkadaşlığından ziyade aile gibiyiz, bu durum işimizi
kolaylaştırıyor ve işimizden zevk almamızı sağlıyor.

İZMİR ŞUBESİ OLARAK GELECEĞE YÖNELİK PLANLARINIZI BİRAZCIK
ANLATIR MISINIZ?
İzmir şube portföyünün diğer illerde olduğu gibi çoğunluğunu üniversite
öğrencileri oluşturmakta. Personel kaynağımız olan üniversitelerde yılda
en az 2 seminer yapmayı planlıyoruz. Seminer sonrasında doldurulacak
özgeçmişlerle portföyümüzü daha dinamik ve çeşitli hale getireceğiz. Kemik
kadro dediğimiz sık çalıştığımız personelle olan güçlü bağlarımızı arttırmak
ve görüşmelerimizi sıklaştırmak adına ofisimizde aylık toplantılar yaparak
kendilerinin varsa sıkıntı veya problemlerini öğrenmek ve hızlı çözümler
bulmak istiyoruz. Böylelikle işini sahiplenen bilinçli personellerimizin
iş şevkini yükselterek, kendileri gibi iyi çalışan personelleri bizlere
yönlendirmelerini sağlayacağız. Böylelikle şirketimize ve sektöre işini
sahiplenen, sorumluluk bilinci yüksek personeller
kazandırmayı hedefliyoruz.

BİZDEN HABERLER

İzmir Şube Müdürümüz Alican Gülyurt’un çocuğu
Azra Pera aramıza katıldı.
Kendisine ve ailesine sağlıklı ömürler dileriz.

