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Turkcell 
Elçiler 
Zirvesi
19 Kasım 27 Kasım 2018 tarihleri arasında 
GÜCÜNÜ HİSSET mottosuyla düzenlenen 
zirve Turkcell‘in tüm bayi çalışanlarının 
yanı sıra tüm üst düzey yöneticilerinin 
de katılımıyla Kuzey Kıbrıs’ ta Elexus 
otelde gerçekleştirildi. Bizde her zaman 
olduğu gibi yine ekibimizle bu büyük 
organizasyonda görev başındaydık.
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İstanbul Havalimanı 
Açılışı Töreni

Tamamlandığında Dünyanın en büyük havalimanı olacak 
ülkemizin geleceği açısından önemli bir yere sahip olan İstanbul 
havalimanı görkemli bir törenle 29 ekim 2018 tarihinde açıldı. 
Tarihe tanıklık ettiğimiz bu önemli açılış töreninde bizde 

ekibimizle görev başındaydık. Hazırlık süreci ve açılış sürecinde 
görev alan arkadaşlarımızla birlikte bu töreni de başarıyla geride 
bıraktık. My Staff olarak tarihe adımızı bir kere daha yazdırdık. 
Bizlerle birlikte görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
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34.İSEDAK Bakanlar Toplantısı

26-29 Kasım tarihlerinde İstanbul Kongre merkezinde gerçekleşen
organizasyonda bizde ekibimizle görev başındaydık. 7 senedir aralıksız
hizmet verdiğimiz zirvede bu senede islam ülkelerinin bakanlarını
ülkemizde kusursuz şekilde ağırladık. T.C. Cumhurbaşkanlığı
himayesinde gerçekleşen zirvede görev alan tüm ekip arkadaşlarımıza
teşekkür ederiz.
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Turkish Airlines 
Open Golf Cup 

01 Kasım 04 Kasım 2018 tarihleri arasında 
Antalya Regnum otelde gerçekleştirilen 
Türk havayolları golf turnuvasında her yıl 
olduğu gibi bu yılda görev başındaydık.
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Marmara 
Üniversitesi 
Mystaff 
Kariyer 
Günü
02 Ekim 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi 
Kariyer Etkinlikleri kapsamında Göztepe 
kampüsünde bir söyleşi gerçekleştirdik. Üniversitenin 
farklı bölümlerinde okuyan öğrencilerin katılımıyla 
gerçekleşen bu etkinlikte; cv hazırlama teknikleri, 
mülakatlarda önem verilen konular, öğrencilik 
hayatında deneyim kazanmanın önemi gibi konulara 
değindik. Kariyerlerine ilk adımı atacak olan 
öğrencilere My Staff İnsan Kaynakları’nın sunduğu iş 
olanaklarından ve buradan kazandıkları deneyimlerin 
ileride cv anlamında onlara nasıl katkısı olacağından 
bahsettik. Özellikle üniversite öğrencilerine 
hitap eden ve tecrübe kazanmak adına günümüz 
piyasasında önemli bir yeri olan bu sektörde 
My Staff gibi kurumsal bir yapı ile birlikte neler 
yapabileceklerinin örneklerini gösterdik. Söyleşinin 
sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayarak onları 
My Staff dünyasıyla tanıştırma fırsatı bulduk.
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MyStaff

Merhabalar, bize kendinizden 
biraz bahseder misiniz?
1972 Almanya doğumluyum, evliyim ve 1 oğlum var . Ticaret meslek 
lisesi kökenliyim, Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunuyum. 
1998 yılında Mali Müşavirlik ruhsatımı aldım . 1999 yılından beri 
çeşitli hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler Muhasebe ve 
finans müdürlüğü görevinde bulundum. 2012 Eylül ayından itibaren de 
Mystaff’ta çalışmaktayım .

MyStaff muhasebe müdürü olarak 
şirket içindeki görev sürecinizi 
anlatır mısınız? 
4 kişilik ekibimle birlikte e-fatura kapsamında tüm evrakların ilgili 
departmanlarda doğruluğunu tespit ederek satın almanın onayı ile 
kayıt sürecini gerçekleştirmek . Cari hesap borçlarımızın ve tahsilat 
sürecimizin takibini yapmak,ortalama 2.000 kişilik part time çalışanın 
carilerini kontrole etmek. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi 
Başkanlığı’ na ve diğer tüm kurumlara verilmesi gereken tüm beyan ve 

bildirgelerin zamanında verilmesini sağlamak ve iletişimde kalmak.

Çalışma ortamınızı ve ekip 
arkadaşlarınızı nasıl tanımlarsınız?
Genel olarak yoğun tempoya ayak uyduran aktif, pratik ve sonuç odaklı 
çalışan genç bir kadroya sahibiz, bu bir sinerji yaratıyor tabi ki. Ortak 
amaca hizmet etmekten kaynaklı bir mantık taşıdığımız için yoğun ama 
pozitif bir diyalog içerisinde çalışıyoruz .

muhasebe müdürü 
olarak şirketiniz için geleceğe 
yönelik planlarınızı anlatır mısınız?
MYSTAFF olarak , ülke ekonomisine ve istihdamına bugüne kadar 
kattığımız değeri katlayarak sektörde zaten zirvede olan ismimizi , 
korumak benim şirketim için öngörümdür. Bu bağlamda ekibim ve ben 
gereken performansı göstererek, gerek mali gerekse finansal anlamda 
gereken tüm desteği sağlıyor olacağız.

Selda Aydın
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Diğer
Organizasyonlar
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