
MİCE sektörünün en önemli etkinliği olan ve tüm sektörün biraraya 
geldiği ACE OF MİCE 2018 20-23 şubat tarihlerinde İstanbul 
Kongre Merkezinde gerçekleşti. Bu önemli organizasyonda görev 
alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
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Coca Cola içecek firmasının Antalya da gerçekleştirdiği 
etkinliğin sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlayan tüm 
ekibimize teşekkür ederiz.
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Dünyanın önde gelen markalarından biri ile 3 yıl önce
yolculugmuza başladık. Aynı heyecan ve istekle tüm Türkiye’de 
yapılan projelerde bir 3 yıl daha birlikte devam edeceğmizden 
gurur ve mutluluk duyuyoruz.    



  Merhabalar. Kısaca bahsetmeye çalışayım. 1988 İstanbul 
doğumluyum. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nden mezun oldum. 2015 yılında gayrimenkul
değerleme uzmanlığı yaptım. İnsan kaynakları sektörüyle 
tanışmam ise üniversite yıllarında çeşitli firmalarda part time 
çalışarak başladı. Hızlı iş akışı, değişken yapısı, yeniliklere açık 
oluşu sektörü cazip kıldı. 2016 da başladığım My Staff
kariyerime de 2 yıldır devam etmekteyim.

 Şirketin en genç departmanı olan Myteam e, 2016 yılında İzmir 
bölge süpervizörü olarak katıldım. Bu rolümde, hizmet verdiğimiz iş 
ortağımızın bölgeye bağlı noktalarında çalışan saha kadromuzu 
koordine ettim. Sahadaki çalışmanın kalitesini üst seviyede 
tutabilmek için, oldukça iyi bir planlama, doğru ve hızlı bilgi akışı 
ve spontane oluşan sorunlara karşı anlık çözümler üretmek
gerekmektedir. Bu doğrultuda Myteam ile birlikte yüksek
motivasyon ve enerji ile ilerledim.. 
  2017 Haziran’dan itibaren ise merkez ofiste Myteam bünyesinde 
İstanbul Cast Direktörü olarak kariyerimi sürdürmekteyim.
Bu rolümde tüm departmanlara bağlı çalışan saha
kadrolarımıza, spesifik kriterde insan kaynağı sağlayan cast
havuzumuzu geliştirmekte ve mevcut kadroyu koordine
etmekteyim. Bu rolün en önemli hedefi; sektörlerinde öncü, global 
yapıya sahip iş ortaklarımızın markalarını en doğru
tanımlayacak kadrolara işgücü sağlamak olduğu kanaatindeyim. 
Süreçteki en kritik noktanın, iş ortaklarımız ile My Staff ı bir bütün 
olarak görmek olduğunu düşünüyorum.

 Rolüm gereği günlük bazda tüm departmanlarla iletişim içerisindeyim. Blue Staff, Red Staff ve White Staff, belli kriterlere 
uygun insan kaynağı ihtiyaçlarını tarafıma iletmekteler. Uygun kadroları oluşturmak için gün içinde mail yoluyla ya da 
bir araya gelerek iletişim kurmaktayız. Saydam yapılı, hızlı ve akışkan iletişim yapımız mevcut.

My Staff hızlı ve organik büyüyen sektörün öncüsü olan bir şirkettir. Bu hızlı büyüme hem şirketimiz için hem de biz şirket 
çalışanları için büyük fırsatları beraberinde getiriyor. Şirketin stratejisi; sağlamakta olduğumuz insan kaynakları hizmetinin 
yanı sıra, mevcut ve yeni iş ortaklarına üreteceğimiz anahtar teslim projelerin volümünü arttırmak. Ben de kişisel olarak 
bu projelerde %100 müşteri memnuniyetini sağlamak adına, kalifiye cast havuzumuzu genişletmeyi ve çeşitliliği daimi 
kılmayı hedefliyorum.

MERHABALAR BİZE BİRAZ KENDİNDEN 
BAHSEDERMİSİN?

CAST DİREKTÖRÜ OLARAK ŞİRKET İÇİNDEKİ
GÖREV SÜRECİNİZİ ANLATIR MISINIZ?

CAST DİREKTÖRÜ OLARAK ŞİRKETİNİZ İÇİN GELECEĞE YÖNELİK
PLANLARINIZI ANLATIR MISINIZ? 

MY TEAM CAST DİREKTÖRÜ OLARAK
DİĞER DEPARTMANLARLA İLİŞKİNİZDEN
BAHSEDERMİSİNİZ?
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