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G20 TOPLANTISI

2015 yılında ülkemizin başkanlığında gerçekleştirilecek G20 toplantılarının ilkini
İstanbul Grand Tarabya Otel’inde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu toplantılarda
hizmet vermenin haklı mutluluğu ve gururu içerisindeyiz.
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TURKCELL 20. YIL RESEPSİYONU

11 Kasım’da Ankara Rixos Otel’de gerçekleşen TURKCELL’in 20.Yıl Resepsiyonu’na
Ankara şubemizin sağladığı ekibimiz ile hizmet verdik. Cumhurbaşkanımızın ve
bakanlarımızında katılımlarıyla gerçekleşen resepsiyonda davetlilere TURKCELL’in
20 yıllık yolculuğu hakkında bilgiler aktarıldı .

FIAT DOBLO AMERİKA İHRACAT
LANSMANI

Bursa’da bulunan Tofaş fabrikasında FİAT DOBLO‘nun Amerikaya ihracatının lansmanı gerçekleştirildi. Başbakanımızın ve bakanlarımızın da katılımı ile gerçekleşen
bu görkemli organizasyonda, İstanbul’dan gelen ve yerel çalışanlarımızla oluşturduğumuz ekibimizle organizasyona hizmet verdik.
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VODAFONE TİCARİ OPERASYONLAR
ZİRVESİ

6-13 Aralık tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Vodafone Ticari Operasyonlar
Zirvesi’nde görev aldık. Antalya şubemizden kurduğumuz ekibimize, İstanbul ‘dan
katılan yönetim kadromuzla, organizasyonun başarılı geçmesine katkı sağladık.

CONTEMPORARY İSTANBUL 2014

Ülkemizde modern sanatın en önemli etkinliklerinden biri olan Contemporary
İstanbul, bu sene de İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. My Staff olarak üst
üste üçüncü kez hizmet verdiğimiz fuara ilgi muazzamdı. Yoğun ilgi gören bu
fuarda bizlere destek veren bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
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50. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ

21-27 Kasım tarihleri arasında Antalya Rixos Premium Otel’de gerçekleştirilen
50.Ulusal Nöroloji Kongresi’ne destek verdik. Türkiye genelinden yaklaşık 1500
hekimin katılımı ile gerçekleşen kongrenin sorunsuz geçmesinde emeği geçen ekip
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

KADIN VE ADALET ZİRVESİ

Kadın ve Demokrasi Derneği’nin düzenlediği KADEM Zirvesi 24-25 Kasım tarihleri
arasında İstanbul CVK Bosphorus Otel’de gerçekleşti. Cumhurbaşkanımızın açılış
konuşmasıyla başlayan zirveye yurt içinden ve dışından birçok misafir katıldı . İki
gün boyunca yoğun bir tempoya sahip bu organizasyonda görev alan ekibimiz
zirvenin sorunsuz geçmesine katkı sağladı.
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- Herman bey, merhabalar bize kendinizden biraz bahseder misiniz?

HERMAN ÇİÇEKÇİ
Proje Koordinatörü

İlk olarak My Staff İnsan Kaynakları ailesinin bir ferdi olarak
benim fikirlerime bu dergide yer verme arzusunda olan şirketime
teşekkür ediyorum. 1986 İstanbul doğumluyum, ailem kökenleriyle
İstanbul’a sıkı sıkı bağlı bir yerleşik ailedir. Sektöre yarı zamanlı bir
çalışan olarak başladım, ardından birkaç şirketin yönetici kadrolarında
çalışarak kariyerimi genişlettim. Köklü bir geçmişe dayanan sektörel
yaşantımda spesifik doğrularımı organizasyonlarda hedef olarak benimsedim. 2013 yılında My Staff İnsan Kaynakları ile başlayan organik
bağım hala süregelmektedir. My Staff İK’da yarı zamanlı ekip üyeliğinden proje koordinatörlüğüne kadar her aşamada çalışmış olmaktan
dolayı oldukça memnunum.

- My Staff İK Proje Koordinatörü’nün görev tanımı ve işleyişinden biraz bahseder misiniz?
My Staff İK‘da Proje Koordinatörlüğü organizasyonun en kilit noktasıdır, şöyle tarif etmek gerekirse bir ekibin kurulması bir temelin inşası gibi bir süreçtir. Bu biraraya getirme işlemi takdir edersiniz
ki bu koordine olmuş ekibin kontrolünden daha zordur. Bir binanın inşası ve hızlıca yıkılması arasındaki
o meşum diyalog burada da rahatça hatırlanabilir. Görevimin hacimli bir kısmını insanlarla birebir
diyalog oluşturmaktadır. Özellikle müşteri beklentisine çabucak ve başarılı sonuçlar getirmek görevimin en önem gerektiren noktasıdır.
- Proje Koordinatörü olarak birçok kişinin sevk ve idaresi ile meşgul olmaktasınız, ekiplerinizle
ilişkilerinizi kuvvetli tutmayı nasıl başarabiliyorsunuz biraz bahseder misiniz?
Buradaki önem arz eden şey şudur; ekibinizle ne kadar uzun süre temasta kalırsanız ekibiniz sizi
o kadar benimser, bir başka deyişle bir bütün olursunuz. Bu bütünlük ekibinize yeni katılımlarla pekişir,
benim diyaloğu sıcak tutmakta ki başarım da zannedersem buradan geliyor. Ekibim aynı zamanda iş
dışında da vakit harcayabildiğim bir çevreyle örülü. Bir başka nokta ise ekibinizle bir arada olduğunuzu
göstermekle ilgili, sahada bir güven oluşturabilmek için bu bir önkoşul.
- My Staff İK ‘daki gelecek planlarınız hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz?
Kısa vadede bulunduğum pozisyonu daha ileri bir noktaya taşımak arzusundayım, uzun vadede
ise organizasyonel birikimimi daha da arttırmak ve bu birikimi yeni nesile paylaştırmak fikrini taşımaktayım. Eğer bu soru kariyerimi nereye taşımak istediğimle ile ilintiliyse şunu demem gerekir; geçmişteki başarılarım gelecektekilerin bir garantisidir. Buradan çıkarımla My Staff İK‘da beni güzel günler
bekliyor diyebilirim.
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2015 AVRUPA OLİMPİYAT OYUNLARI
TANITIM GECESİ

İlki 2015 Haziran ayında Azerbeycan’da düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyat
Oyunları‘nın tanıtım gecesi İstanbul’da gerçekleşti. Bu önemli gecede göz
kamaştıran bir ekiple etkinliğe hizmet verdik.

BAKÜ ETİ ÇOCUK TİYATROSU

Bakü’de gerçekleştirilen ETİ Çocuk Tiyatrosu oyununa lokal sağlanan ekibin koordinasyonu için hizmet verdik. Yurt dışında gerçekleştirmiş olduğumuz operasyonda
bize yardımcı olan ekibe teşekkür ederiz.
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GARANTİ BANKASI VİZYON TOPLANTISI

Garanti Bankası’nın düzenlemiş olduğu vizyon toplantılarına ekibimizle destek
verdik. İlki İstanbul Ülker Arena’da gerçekleşen toplantının daha sonrasında Bursa,
İzmir, Antalya, Ankara ve Adana’da devamını yerel personellerimizle gerçekleştirdik.

İSTANBLUE SHOT AKTİVİTESİ

Üç yıldır İstanbul’da gerçekleştirmiş olduğumuz İSTANBLUE shot aktivitelerimizi bu
sene beş farklı ilde gerçekleştirdik. İstabul, Ankara, Eskişehir, Çanakkale ve Muğla’da
gerçekleşen organizasyonlara her ilden yerel ekipler ile destek verdik. Bu
çalışmamızda bize destek veren bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
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ANNE BEBEK ÇOCUK FUARI

Üç yıldır olduğu gibi bu sene de Anne Bebek Çocuk Fuarı’nda ekibimiz ile destek
verdik. Bu sene fuara olan yoğun ilgi organizasyonun yorucu geçmesine neden olsa
da, sorunsuz bir şekilde fuarın sonlanmasına sağladığımız desteğin mutluluğu
içerisindeyiz.

AİLEMİZ BÜYÜMEYE DEVAM
EDİYOR
Antalya Şube Müdürümüz Süleyman Kaplanın çocuğu dünyaya
geldi. Kendisini ve ailesini tebrik ediyoruz.

ACI KAYBIMIZ
Ailemizin Genel Müdür Yardımcılarından Korhan Kurdaş’ın
babasını bu ay içerisinde kaybettik. Merhuma Allah’tan
rahmet, kendisine ve yakınlarına sabırlar dileriz.
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