
mayıs  2017

19. SAYI



TURKCELL INFO DAY

Turkcell çalışanlarına yönelik düzenlediği organizasyonda Ülker Sports Arena’da ekibimizle 
birlikte görev başındaydık. 13 Nisan günü gerçekleşen etkinlikle görev alan tüm çalışma 

arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.



M.I.C.E. Sektörünün en önemli etkinliği olan organizasyon 22-24 Şubat tarihlerinde
İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.  Bizler açısından da son derece önemli olan bu 

organizasyonda çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

ACE OF MICE 2017

16-18 Şubat tarihlerinde gerçekleşen forumda iki senedir üst üste olduğu gibi yine ekibimizle 
hizmet sağladık. Dünya ve ülkemiz açısından son derece önemli olan bu organizasyonun sorunsuz 

geçmesi için özveriyle çalışan herkese teşekkür ederiz.

WORLD TOURISM FORUM 2017



My Staff bir kere daha tarihe tanıklık etti. 1915 Çanakkale Köprüsü Temel Atma Tören’inde bir 
kere daha tarihe imza attık. Ülkemiz açısından tarihi bir gün olan bu törende görev alan tüm ekip 

arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
TEMEL ATMA TÖRENİ

08-14 Ocak tarihlerinde Ankara’ da gerçekleşen zirvede 5 senedir üst üste olduğu gibi ekibimizle 
görev başındaydık. Bizler için her geçen sene daha da anlam kazanan bu zirvede, bütün ekip 

arkadaşlarımız gerekli özveriyi göstererek organizasyonun kusursuz geçmesi için çalıştılar.
Başarı ile sonuçlanmasını sağlayan herkese teşekkür ederiz.

IX. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI



COCA-COLA TEK RENK TEK YÜREK TOPLANTISI

Borusan Holding’in İstanbul Kongre Merkez’inde gerçekleşen toplantısında görev alan ekibimize 
teşekkür ederiz. Ülkemizin önde gelen holdinglerinden biri olan Borusan Holding sene içerisinde 

gerçekleşen organizasyonlarında görev almaktan mutluluk duymaktayız.

Coca Cola İçecek firmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği etkinliğin 
sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

BORUSAN BURADA TOPLANTISI



DOMİNOS PİZZA TOPLANTISI

Domino’s Pizza’nın Bomonti Hilton Hotel’de gerçekleşen toplantısında 5 senedir üst üste olduğu 
gibi yine hizmet sağladık. Bizler açısından önemli olan ve senelerdir hizmet sağladığımızdan dolayı 

daha da anlam kazanan bu organizasyon da görev alan herkese teşekkür ederiz.

Güzellik ve Kişisel Bakım Ödüllerinin verildiği gecede her zamanki gibi görev başındaydık. Televizyon, 
sosyete ve magazin camiasının önde gelen kişilerinin katıldığı gecede misafirlerimizin kusursuz bir 

akşam geçirmesini sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

WATSONS GÜZELLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÖDÜL TÖRENİ



15-16 Şubat tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşen zirvede 4 senedir üst üste 
olduğu gibi ekibimizle görev başındaydık. İnsan Kaynakları sektörünün en önemli etkinliği olan bu 
zirvede 2 gün boyunca ulusal ve uluslararası anlamda İnsan Kaynakları ile ilgili kararlar alınırken 
ekibimizin organizasyonun sorunsuz bir şekilde geçmesi için gösterdiği özveriden dolayı teşekkür 

ederiz.

İNSAN KAYNAKLARI ZİRVESİ

16-19 Mart tarihlerinde gerçekleşen fuarda senelerdir olduğu gibi yine aynı heyecanla görev 
başındaydık. Sektörün en önemli fuarında bizlerle birlikte görev alan herkese teşekkür ederiz. 

FOTEG FUARI



hasbro tanıtım günleri



ÜNİVERSİTELİLERLE BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR



DİĞER ORGANİZASYON FOTOĞRAFLARI



DOĞRUDAN PAZARLAMA



Burak Bey Merhabalar, bize kendinizden biraz bahseder misiniz?

Ankara Şube Müdürü olarak şirket içindeki görev sürecinizi anlatır mısınız?

Ankara Şube Müdürü olarak şirketiniz için geleceğe yönelik planlarınızı anlatır mısınız?

1987 Sivas doğumluyum. Girne Amerikan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği bölümünden mezunum. Üniversite 
hayatımın ilk günlerinden beri yarı zamanlı tam zamanlı olmak üzere iş hayatında yer almaktayım. Üniversite hayatımın 2006-
2010 yılları arasında Kıbrıs menşeili Maestro-DMC fi rmasında yarı zamanlı olarak kongre personeli ve süpervizörlük yaptım ve 
daha sonra 2011-2013 yılları arası Kıbrıs Cratos Preminium Hotel Cage Clup’ta misafi r ilişkileri departmanında görev aldım. 2014 
yılında My Staff  İnsan Kaynakları ile tanıştım. 2015 yılı itibariyle de My Staff  İnsan Kaynakları Ankara Şube Müdürlüğü görevimi 
devam ettirmekteyim.

Asıl görevim takımlarımızdan ve merkezden gelen talepler doğrultusunda en iyi ekibi oluşturup müşteri memnuniyetini 
sağlayabilmek. Bunu sağlayabilmek için ise; üniversite temsilcilerimizin, iş ve kariyer ilanları gibi çeşitli kaynaklardan gelen 
özgeçmişleri inceleyerek çalışmak isteyen her arkadaşımızı ofi simize davet edip bire bir görüşme ile bilgilendirip hem işleyişimizi 
anlamaları hem de kariyer planlamaları için My Staff  İnsan Kaynakları’nın ne kadar önemli bir nokta olduğunu belirtmeye 
çalışıyoruz. İnsana dayalı hizmet sektöründe çalıştığımız için gelen talepler doğrultusunda ekip kurulumu gerçekleştirilirken 
müşterimizin hassasiyetlerini iyi bilmemiz ve buna uygun şekilde ekipler yönlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle hem mülakat 
esnasında hem de ekip kurulumu esnasındaki personel seçiminde personelin insan ilişkilerine, yabancı dil bilgisine, iş tecrübesine 
ve gelişim ve öğrenmeye açık olmasına dikkat ediyoruz.

My Staff  İnsan Kaynakları Markasının daha geniş kitlelere ulaştırılması, sektördeki pazar payının arttırılması ve My Staff  İnsan 
Kaynaklarının en iyi şekilde temsil edilmesi de diğer görevlerim arasında yer almaktadır.

Sektörün en iyi insan kaynakları fi rması My Staff ’ın şube müdürüyüm. Bu nedenle de geleceğe dönük beklentiler ve yapılması 
gerekenler standart bir fi rma çalışanının yapması gerekenlerden daha da fazlası diyebilirim. Ancak kısa olarak geleceğe dönük 
planlarımız arasında, şube iş yükümüzü arttırmak, personellerin daha vasıfl ı olarak yetiştirmek ve sektöre sunmak, daha önce 
ulaşılmamış kitlelere ulaşmak ve My Staff  İnsan Kaynakları markasına katkı sağlayabilecek her türlü çalışma içinde bulunmak, 
geleceğe yönelik planlarımız arasında yer almaktadır.
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Ankara Şube Müdürü olarak şirketiniz için geleceğe yönelik planlarınızı anlatır mısınız?

BURAK İNAN
ANKARA ŞUBE MÜDÜRÜ

Ankara Şube Müdürü olarak yönettiğiniz departmanların diğer departman ve şubelerle olan ilişkisinden bahseder misiniz?

Aslına bakılırsa çalışan her arkadaşımızın tek bir çatı altında toplanmasından dolayı aramızda bir departman farkı olduğunu 
düşünmüyorum. Merkezden gelen talepler bize iletiliyor. Bizler de şube çalışanları olarak ekip planlamamızı, ekip bilgilendirilmesini, 
operasyon ve satın alma kısmını gerçekleştiriyoruz. Genel olarak bir aile ortamında çalışıyormuş gibi hissediyoruz. Bu nedenle 
sürekli iletişim içerisinde olup, güzel bir ilişki içinde çalışıyoruz.
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