OCAK 2016

14. SAYI

52. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ
29 Kasım – 06 Aralık tarihlerinde gerçekleşen festivalde ekibimizle birlikte görev başındaydık.
Ülkemizin en eski ve en prestijli festivallerinden birisi olan, uluslararası ve ulusal anlamda katılımın
sağlandığı festivali başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Açılış gecesinden, film gösterimlerine, ödül
töreninden, kapanış törenine kadarki her alanda hizmet verdiğimiz festivalde bizimle birlikte
çalışan tüm ekibimize teşekkür ederiz.

8. BÜYÜKELÇİLER ZİRVESİ
10-16 Ocak tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen 8. Büyükelçiler Zirvesi’nde ekibimizle birlikte
hizmet sağladık. Ankara ofisimizin oluşturduğu ekibimizle bu önemli organizasyonun bilinci ve
sorumluluğunda hareket ederek sorunsuz bir organizasyona imza attık. Son derece önemli ve
protokolü yüksek olan bu zirvede My Staff ekibi olarak başarılı bir organizasyonu daha geride
bıraktık. Bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

TÜRK HAVA YOLLARI KIOSK ASİSTANLIĞI PROJESİ

İstanbul havalimanlarında gerçekleştirdiğimiz projemizde yolcular kontuara uğramadan self
check-in işlemlerini kiosklardan yapıyorlar. Yaklaşık 50 kişilik ekibimizin çalıştığı bu projede müşteri
memnuniyetini birinci planda tutarak yolcuların taleplerine anlık olarak karşılık vermekteyiz. Uzun
süredir yürüttüğümüz bu projede çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

GARANTİ BANKASI SÖZ SENDE TOPLANTILARI
13-26 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Garanti Bankası Söz Sende toplantılarında ekip
arkadaşlarımızla görev başındaydık. Bursa, İzmir, Adana, Ankara, Antalya ve en son da
İstanbul’da son buldu. Şubelerimizin kurduğu ekiplerimizle hizmet verdik.

12. İSTANBUL MOBİLYA FUARI

26-31 Ocak tarihlerinde gerçekleşen İMOB Fuarı’nda 85 kişilik ekibimizle hizmet verdik.
Mobilya sektörünün en önemli fuarında her sene olduğu gibi bu sene de görev aldık. CNR Fuar
Merkezi’nde gerçekleşen fuarda çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

ERTUĞRUL FİLM GALASI
24 Aralık tarihinde Zorlu Center PSM’de gerçekleşen ‘’Ertuğrul 1890 Filmi Gala Gecesinde
ekibimizle görev başındaydık. Türk-Japon ortak yapımı olarak gösterime giren ve iki ülke açısından
dostluğun pekiştiğini gösteren bu önemli organizasyonda çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza
teşekkür ederiz.

NESTLE YILBAŞI PARTİSİ

22 Ocak tarihinde gerçekleşen Nestle Yılbaşı Partisinde görev başındaydık. Nestle ile sene
içerisinde gerçekleştirdiğimiz organizasyonların sonuncusu olan Yılbaşı Partisinde hem eğlendik
hem de görev aldık. Çalışan tüm ekibimize teşekkür ederiz.

DİĞER ORGANİZASYON FOTOĞRAFLARI

HAKAN SARIOĞLU
Satın Alma ve İdari İşler Müdürü

Hakan Bey Merhabalar, bize kendinizden biraz bahseder misiniz?
Merhaba. Avrupa şehri olarak kabul edilen ve ülkemizin en güzel illerinden birisi olan İzmir’de doğdum, Bu yıl 40. yaşımı
kutluyorum. Altı yıldır evliyim. Eşim Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezunu ve şu anda Osmanlı Sanatları üzerine
çalışıyor. İlk ve orta öğretimim sırasında okul takımlarında ve profesyonel olarak kulüplerde hentbol oynadım. Yükseköğretimi
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladım. İş hayatına başladıktan sonra Preston Üniversitesi’nde İşletme
Yönetimi ve Pazarlama yüksek lisanslarını tamamladım. Çeşitli alanlarda ödüller ile başarılı bir şekilde tamamladığım askeri bir
geçmişten sonra, Koç Grubu’nda profesyonel iş hayatına atıldım.
Koç Grubu şirketleri içerisinde dikey geçişler ile Tofaş Oto Ticaret, Karsan Peugeot, British American Tobacco’da gibi şirketlerde
Türkiye çapında birçok ilde bölge satış yöneticisi olarak, satış ve dağıtım ağları kurdum. Koç Grubu’ndaki profesyonel hayatıma
kendi isteğimle son verdikten sonra, Hızlı Tüketim Mamülleri çalışma yöntemlerinin telekomünikasyon sektörüne adapte edilmesi
olarak kabul edilen, Turkcell Dağıtım Merkezleri’nin yapılandırmasında iki yıl boyunca Güney Ege Bölge Müdürü pozisyonunda
satış, finans, muhasebe ve depo lojistik yönetimleri alanlarından sorumlu olarak görevimi sürdürdüm. Profesyonel hayatın
devamı gereği İstanbul maceram başlamış oldu.
GNC Live Well Türkiye’de OTC sektöründe iki yıl boyunca Bölge Müdürü olarak görev aldım. Red Bull Türkiye’ye Bölge Satış
Yöneticisi olarak geçiş yaptım. İstanbul Avrupa yakasındaki tüm satış faaliyetlerini yönettikten sonra, My Staff’ın 2015 yılı başında
bünyesine kattığı bir organizasyon ile birlikte, Saha Koordinatörü olarak buradaki çalışma yaşantıma başlamış oldum. Şu an My
Staff bünyesinde Satın Alma ve İdari İşler Müdürü olarak çalışmaya devam etmekteyim.

Satın Alma ve İdari İşler Müdürü olarak şirket içindeki görev sürecinizi anlatır mısınız?
Satın Alma ve İdari İşler departmanı şirket içerisinde 2015 yılında kurulan, çok yeni bir departman; Satın Alma ve İdari işler
Müdürü olarak, insan odaklı çalışarak, çalışan hayatının her alanında bir rolümüz bulunuyor. Üzerinde çalışılan masadan,
kullanılan araca, çalışılan ortamının temizliğinden, ışıklandırmasına ve bina güvenliğine kadar her alan görev tanımımız içinde
yer almaktadır. Bu nedenle İdari İşler departmanının gerek yönetici gerekse çalışanları; en alt kadroda çalışan personelden en
üst yöneticiye kadar tüm personel ile kontak içerisinde olmaktadır.
Kurumsallaşma çalışmaları doğrultusunda departmanlar arası iletişim, şirket içi hiyerarşi çalışmalarında etkin olarak görev
almaktadır.
Satın Alma görevlerimiz olarak; taleplerin beklentiler doğrultusunda, doğru tedarikçilerden ve doğru zaman içerisinde tedarik
edilmesini sağlamaktır. Tabi ki kaliteyi ucuza almak önceliğimizdir.

Satın Alma ve İdari İşler Müdürü olarak yönettiğiniz departmanın diğer departman ve şubelerle olan ilişkisinden bahseder
misiniz?
Sporcu bir kimliğe sahip olmamdan dolayı, takım çalışmasına yatkın bir yapıya sahibim. Bu nedenle diğer departmanlar ile
aynı takımın oyuncusu olduğumuzu hissettirmeye çalışıyorum. Başarının yolunun takım çalışmasından geçtiğini her personel
benimsemeli diye düşünüyorum.

Satın Alma ve İdari İşler departmanı olarak geleceğe yönelik planlarınızı birazcık anlatır mısınız?
Depo ve lojistik alanlarında; projelerde kullanılan kıyafet ve aksesuarların takibi ve düzeni konusunda inovasyon sisteminin
kurulmasını; kurumsallaşma çalışmaları olarak ise, geçmiş profesyonel iş deneyimlerim ve bu yönde aldığım sertifikalı eğitimler
doğrultusunda personellerin bu konulardaki gelişimini sağlamayı planlamaktayım. Ayrıca teknolojik atılımlar gerektiren konular
ile ilgili gelişimin yönlendirilmesi de planlarım arasında yer almaktadır.

BİZDEN HABERLER
My Staff Yıl Sonu Toplantımızı 06 Ocak tarihinde Riva’s Club Hotel’de
gerçekleştirdik. Önemli kararların alındığı ve eğlenceli dakikaların yaşandığı
bu toplantı da tüm My Staff ailesi bir
aradaydı.

