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18. SAYI

TRABZONSPOR ŞENOL GÜNEŞ STADYUMU AÇILIŞI

Trabzonspor Kulübü’nün yeni stadyumunun açılışında ekibimizle görev başındaydık. Trabzon 
ofisimizden ekibin kurulumunun sağlandığı bu önemli organizasyonu başarıyla geride bıraktık. 

Futbol tarihi açısında son derece önemli olan organizasyonda görev alan tüm personelimize 
teşekkür ederiz.



VODAFONE TİCARİ OPERASYONLAR ZİRVESİ

Üç senedir başarı ile gerçekleştirdiğimiz Vodafone Ticari Operasyonlar Zirve’si bu sene Kıbrıs 
Elexus Hotel Resort & Spa’ da gerçekleşti. Üç sene boyunca aynı heyecanla hizmet verdiğimiz 
organizasyonda İstanbul merkez ofisimiz başta olmak üzere Ankara,  Antalya ve İzmir şubelerimizden 
oluşan ekibimizle görev başındaydık. Organizasyonun sorunsuz geçmesini sağlayan bütün çalışma 

arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

AVRASYA TÜNELİ AÇILIŞI

My Staff yine tarihe tanıklık etti. 2016 yılı içerisinde birbirinden fazla organizasyona imza atarak 
tarihe adımızı yazdırdığımız zirveler ve açılışlara bir yenisini daha ekledik. İstanbul’un Anadolu 
ve Avrupa Kıtalarını karayoluyla birbirine bağlayan bu önemli projenin açılışında her zamanki 
gibi gerekli hizmeti sağladık. Bizler açısından son derece önemli olan açılışta görev alan bütün 

arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.



2012 yılından itibaren hizmet sağladığımız ve sektörünün en önemli etkinliği olan zirvede yine 
görev başındaydık. Bizler için her sene daha da önemi artarak devam eden Pazarlama Zirvesi 
bu sene Zorlu Center Raffles Hotel’de gerçekleşti. Organizasyonun başarı ile sonuçlanmasını 

sağlayan herkese teşekkür ederiz.

PAZARLAMA ZİRVESİ 2016

Abdullah Gül Vakfı’nın gerçekleştirmiş olduğu Abdullah Gül Üniversitesi içerisinde açılan müze ve 
kütüphane açılışında ekibimizle hizmet sağladık. Açılışa T.C. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar 
ve diğer eski ve yeni ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Ekibin tamamı Kayseri 
ofisimizden kurulan ve son derece önem taşıyan organizasyonda görev alan tüm personelimize 

teşekkür ederiz.

ABDULLAH GÜL MÜZE VE KÜTÜPHANESİ AÇILIŞI



19-26 Kasım tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşen organizasyonda ekibimizle 
görev aldık. Beş senedir hizmet verdiğimiz zirvede bu sene de islam ülkelerinin bakanlarını 
ülkemizde ağırladık. T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından organize edilen ve T.C. Cumhurbaşkanlığı 

himayesinde gerçekleşen zirve de görev alan bütün ekibimize teşekkür ederiz.

32. İSEDAK ZİRVESİ

26-30 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşti. Ülkemizin en eski kongrelerinden 
bir tanesi olan organizasyonun 50. yılında özel bir kutlama da gerçekleşti. Eski ve köklü olan bu 
kongrede senelerdir aynı heyecanla hizmet sağladığımız ve her kongrenin sorunsuz bir şekilde 

gerçekleşmesini sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ
50. ULUSAL KONGRESİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Afrika ülkeleri 
devlet başkanları, bakanları ve iş adamlarını ağırladık. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız ve 
bakanlarımızın da katılımıyla iki ülke arasında ekonominin gelişimi ve işbirliğinin arttırılmasıyla 
ilgili bir araya gelindi. Ülkemiz için önemi yüksek seviyede olan zirvede çalışan herkese teşekkür 

ederiz. 

TÜRKİYE - AFRİKA EKONOMİ VE İŞ FORUMU

KARİYERİNİZE İLK ADIMI ATMAYA HAZIR MISINIZ?



Üniversiteler ile iş birliği yaparak başlattığımız “Kariyerinize İlk Adımı Atmaya Hazır Mısınız?” 
seminerleri tüm hızıyla devam ediyor. Üniversite hayatında çalışmanın yararlarından ve 
kariyerlerine yönelik avantajlarından bahsettiğimiz seminerlerde, öğrencilerle bir araya gelerek 

onları bilgilendiriyoruz.

KARİYERİNİZE İLK ADIMI ATMAYA HAZIR MISINIZ?



DİĞER ORGANİZASYON FOTOĞRAFLARI



Özgür Bey Merhabalar, bize kendinizden biraz bahseder misiniz?

1985 İstanbul doğumluyum. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunuyum. İş hayatıma 
başlamam, üniversiteye ilk adımımı atmamla birlikte oldu. 2003 yılında üniversite için Bursa’ya yerleştim; iş hayatıma başlamam 
da üniversiteye ilk adımımı atmakla birlikte oldu. Üniversite hayatım süresince okul hayatımdan arta kalan vaktimi yarı-zamanlı 
çalışarak dolduruyordum. Yarı-zamanlı olarak çalıştığım sürede görev aldığım organizasyonların her aşamasını gözlemleme 
fırsatım oldu, ve m.i.c.e. sektöründe başarılı olabilmek için öncelikle kendime her branşta görev edinmeyi hedefledim. Bu sebeple 
2008 yılında ATY Events ve Production’da Proje Yetkilisi olarak çalışmaya başladım. İki senenin sonunda 2010 yılında çalışmaya 
6 ay askerlik sebebiyle ara verdim ve 2011 yılında Cosmo Creative Events Solutions’ta 3 yılı boyunca Proje Müdürü olarak görev 
aldım. 2014 Yılı itibariyle Yarı zamanlı olarak çalıştığım sektöre Mystaff İnsan Kaynakları Red Staff Genel Müdür Yardımcısı olarak 
geri döndüm ve hala görevimi sürdürmekteyim.

Genel Müdür Yardımcısı olarak şirket içindeki görev sürecinizi anlatır mısınız?

Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketiniz için geleceğe yönelik planlarınızı anlatır mısınız ?

Genel Müdür Yardımcılığını yürüttüğüm takımımda, saha operasyon müdürü Eren Erenler, Proje Koordinatörü Emre Vural benim  
en önemli yardımcılarımdır. Yoğunluk sırasına göre öncelikle Incentive, Ulusal - Uluslararası Kongreler ve Fuarlar olmak üzere 
takım olarak 54 farklı firmaya hizmet vermekteyiz. Tüm müşterilerimize hızlı geri dönüş ve yüksek kalitede hizmet sağlamak en 
önemli görevimiz olarak düşünüyorum. Bunu sağlayabilmek için; insan kaynakları, personel eğitimi ve SGK, personel seçimi ve 
yerleşimi, deneyimli personel ve süpervizör, lojistik planlama, satın alma, müşteri yönetimi, çözüm üretebilme
muhasebesel ve finansal süreç gibi belirli konularda güçlü olmanın önemini vurgulamak istiyorum.

Sürecin başarılı sonuçlanabilmesi için bu yapının takibini ve sorumluluğunu üstleniyorum. Bu konularda gücümüzü koruyabilmek 
için hep bir adım ötesini düşünerek, ekip arkadaşlarımızla birlikte daha çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 

MyStaff olarak her zaman yaptığımız işi daha iyiye götürmek için çalışıyoruz. Bu sebeple departman sorumluları ile sıklıkla bir 
araya geliyoruz; Hepimizin ortak fikri, günümüz şartlarına hızlı adapte olmamız gerektiğidir. Bu sebeple sosyal medyayı, iletişimi 
ve teknolojiyi işimizetüm faydalarıyla monte ederek, ulusal ve uluslararası alanlarda şirketin marka değerini ve bilinirliğini 
arttırmaktır. Bu doğrultuda hep birlikte koşmaya devam edeceğiz.

ÖZGÜR MADAKBAŞ
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Genel Müdür Yardımcısı olarak yönettiğiniz departmanların diğer departman ve şubelerle olan ilişkisinden bahseder misiniz ?

İstanbul Genel Merkez olmak üzere, Türkiye’de 4 Merkez ofis, 13 Cepofis olarak müşterilerimize hemen her bölgede hizmet 
vermek için çalışıyoruz. Bu sebeple, 53 personelimizde birbiriyle iletişim halinde ve uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. 
Buradaki süreç sırasıyla talep-planlama ve lojistik yönetim-operasyon-raporlama-faturalandırma şeklinde tek bir merkezden ve 



DİĞER ORGANİZASYON FOTOĞRAFLARI


