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17. SAYI

EXPO 2016 ANTALYA

Dünya’nın en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Expo Fuarı ülkemizde ilk defa                      
23 Nisan – 30 Ekim 2016 tarihleri arasında  ‘’Çiçek ve Çocuk’’ temasıyla 6 ay boyunca Antalya’da 

gerçekleşti.

 Expo 2016, Antalya’da 1121 dekar büyüklüğündeki alana dikilmiş,120 türde 25 bin ağaç ve on 
binlerce çalı bitkisi haricinde 9 bin 500 kişilik kongre merkezi, Türkiye’de ilk kez oluşturulan Tarım 
ve Biyo Çeşitlilik Müzesi, Çocuk Adası, Bilim ve Teknoloji Merkezi, 100.7 metre yükseklikteki simge 
yapı EXPO Kulesi, Türkiye’nin bitki zenginliğini sergileyecek biyo çeşitlilik tema parkuru, yağmur 

ormanları serası, 5 bin ve 800 kişi kapasiteli amfi tiyatrolarıyla ziyaretçilerini ağırladı.

 23 Nisan günü başladığımız uzun soluklu maceramızı başarı ile bitirmemizi sağlayan, hiçbir 
sorumluluktan kaçmayan, her gün daha fazla emek vererek çalışan, bizleri ve ülkemizi gururla 
temsil eden bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Dünya tarihi açısından bu kadar 

önemli olan organizasyonda görev alarak tarihe adımızı bir kere daha yazdırdık. 



23rd WORLD ENERGY CONGRESS

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılım sağladığı 23. Dünya 
Enerji Kongresi, önde gelen liderleri ile birçok ülke ve sanayi, medya kuruluşları, enerji sanayii 
birlikleri ve üniversitelerden gelen 10.000’den fazla katılımcı ile 9-13 Ekim 2016 tarihlerinde 

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Dünya Enerji Konseyinin en önemli etkinliği olan “Dünya Enerji Kongresi”, dünyadaki enerji 
sorunlarını ve çözümlerini katılımcıların küresel bir bakış açısıyla daha iyi anlayabilmeleri için 

düzenlenen en önemli uluslararası kongredir. 

Ülkemiz açısından son derece önemli olan bu organizasyonda ekibimizle görev başındaydık. Bizler 
açısından heyecan verici olan bu kongrede çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.



Tarihe tanıklık ettiğimiz bu önemli açılış töreninde ekibimizle görev başındaydık. Hazırlık süreci ve 
açılış sürecinde görev alan arkadaşlarımızla bu töreni başarıyla geride bıraktık. 

My Staff olarak tarihe adımızı bir kere daha yazdırdık. Bizlerle birlikte görev alan tüm 
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ VE
KUZEY ÇEVRE OTOYOLU AÇILIŞ TÖRENİ

Dünya Posta Birliği’nin (UPU) 2016-2020 yılları arasındaki geleceğinin ve posta sektörünün 
amaç ve stratejilerinin belirlendiği bu seneki 26. Dünya Posta Kongresi, 19 Eylül - 07 Ekim 2016 

tarihleri arasında İstanbul Bomonti Hilton Hotel’de gerçekleşmiştir. 

Uzun soluklu bir kongreye ev sahipliği yaptığımız ve çok güzel bir tecrübe edindiğimiz bu 
organizasyonda, başından sonuna kadar özverili bir şekilde görev alan tüm arkadaşlarımıza 

teşekkür ederiz. 

26th UPU ISTANBUL 2016 UNIVERSAL POSTAL CONGRESS



53. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ

16 – 23 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleşen ve Türk sinema sektörünün en önemli festivali olan organizasyonda bizlerde ekibimizle birlikte 
görev başındaydık. Üç senedir başarılı bir şekilde hizmet verdiğimiz bu organizasyonda senelerdir olduğu gibi her alanda destek sağladık. 

Açılış gecesinden, film gösterimlerine, ödül töreninden, kapanış törenine kadarki bütün süreçte yer alan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür 
ederiz.



SAP FORUM 2016

07-12 Ekim 2016 tarihlerinde Kaya Palazzio ve Regnum otellerinde gerçekleşen organizasyonda 
toplamda 1600 bayi ve 1900 katılımcıyı ağırladık. Her sene olduğu gibi bu senede organizasyonun 

başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

27 Ekim 2016 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ‘’SAP Forum’’unda ekibimizle 
görev başındaydık. Teknoloji ve yazılım sektörü açısından son derece önemli olan bu forumda 

bizler de organizasyonun bilinci ve sorumluluğu içerisinde hizmet vermeye çalıştık. 

Teknoloji dünyasının kalbini tutan ve katılım sayısının oldukça yüksek olduğu bu organizasyonda 
yer almaktan mutluluk duyduk. Bizler için böylesine önemli olan organizasyonu başarılı bir şekilde 

bitirmemizi sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

60. YIL ARÇELİK YETKİLİ SATICILAR TOPLANTISI



TÜSAD 38.ULUSAL SOLUNUM KONGRESİ 2016

15-19 Ekim 2016 tarihlerinde Sheraton Çeşme Hotel’de gerçekleşen kongrede ekibimizle 
gerekli hizmeti sağladık. Kongre sektörü açısından son derece önemli olan bu organizasyonda 
gerekli sorumluluklarımızı yerine getirerek başarılı ve güzel bir şekilde sonuçlanmasını sağladık. 

Organizasyonda görev alan tüm personellerimize teşekkür ederiz.

21-23 Ekim 2016 tarihlerinde Wyndham Grand İstanbul Otel’de gerçekleşen kongrede ekibimizle 
görev başındaydık. Kongrenin yirminci yılında her sene olduğu gibi yine görev almak bizler açısından 

da son derece heyecan vericiydi. Organizasyonda görev alan tüm ekibimize teşekkür ederiz.

20.ULUSLARARASI ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ



Faruk bey  Merhabalar, bize kendinizden biraz bahseder misiniz?

Süpervizör olarak şirket içindeki görev sürecinizi anlatır mısınız?

süpervizör olarak şirketiniz için geleceğe yönelik planlarınızı anlatır mısınız?

1988 İstanbul doğumluyum. Üniversite yıllarımda okurken gelir elde edebileceğim iş arayışlarım mevcuttu. Bunun neticesinde 
şirketimle tanışma fırsatı yakaladım. Öğrencilik hayatıma devam ederken yaptığım bu iş sayesinde genç yaşımda farklı deneyimler 
ve farklı tecrübeler kazanabildim. Görev almış olduğum organizasyonlar neticesinde kariyerime bu sektörde devam etme kararı 
aldım ve 2012 senesinde supervisor olarak organizasyonlarda sorumluluk alıp koordinasyon ve yönetim kısmında aktif bir 
şekilde rol almaya başladım.

Süpervizor olarak görev sürecimize gelirsek; İşimiz müşterilerimize sahada birebir destek vererek üzerlerinden fazla yüklerini 
üstlenmeyle başlıyor. Bunun yanında operasyon esnasında ekibimizin operasyona zamanında ve kılık kıyafet konusunda 
şirketimizi yakışır bir şekilde temsil ederek gelmesini sağlamak; operasyon detaylarına kısa bir sürede adepte olup o bilgileri 
doğru bir şekilde ekibe aktarmak en önemli görevlerimizdendir. Operasyon sırasınca hem ekibimizin yanında kalıp onların 
ihtiyaçlarını karşılamak hem de müşterimizin yanında olup anlık sorunlara ve problemlere ortak çözüm bulmak başlıca sorumlu 
olduğumuz konuların başında geliyor.

Supervisor olarak daha fazla operasyon ve organizasyonlarda görev alarak, her geçen gün kazandığımız deneyimi arttırmak.
Akabinde  hem personel yönetiminde hem de müşteri ilişkilerimizi geliştirmek. Bunun haricinde  personel memnuniyetini 
arttırmak ve onları şirketimize kazandırarak kariyer anlamında kendilerine yardımcı olabilmektir. Bu süreçlerin hepsini başarılı 
bir şekilde yerine getirip şirketimizin hedeflediği noktalara ulaştırmaktır.

FARUK SANDIKÇI
SÜPERVİZÖR

süpervizör olarak çalıştığınız departmanın diğer departmanlarla olan ilişkisinden bahseder misiniz?

Ofis ekibi ve saha ekibi olarak bir takım halinde çalışmaktayız. Ofis ekibi doğru planlama sonucu operasyonların içeriğine  göre en 
uygun personeli seçer ve sonrasında saha ekiplerine emanet eder. Saha ekibinin üzerine yani bizlere düşen görev de personel 
hakkında doğru bilgi alıp personelin daha yetkin olabileceği görevler seçilerek ilgili alanlara yerleştirmektir. Aynı zamanda da 
operasyonu takip etmektir.
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