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TOSYÖV VAKFI Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma mücadelesinde etkin rol alarak, bu 
mücadelenin toplumun tüm katmanları tarafından benimsenmesine çalışan bir sivil toplum 
kuruluşudur. 

1989 yılında Ankara’da kurulmuştur. Önceki başkanları, Sn. Işın Çelebi, Sn. A.Kurtcebe Alptemoçin, 
Sn. Prof.Dr.Tamer Müftüoğlu, Sn. Mustafa Şahin,  Sn. Hilmi Develi,sn.Yalçın Sönmez ,Sn.Rahmi 
Aktepe şimdiki başkanıdir. 

TOSYÖV Vakfının amacı, KOBİ’lerin problemlerini ortaya koyarak bu problemlere çözüm yolları 
bulmaktadır. Aynı zamanda ülkemizde girişimcilik ortamının yaratılmasında, kültürünün gelişmesinde 
tüm etkinliklere öncülük etmek ve desteklemek, KOBİ’lere ulusal ve uluslararası piyasalarda güçlü 
birer yapı kazandırmaktır. 

TOSYÖV KOSGEB’in genel kurul üyesidir. TOSYÖV Kredi Garanti Fonu kurucularındandır. TOSYÖV 
EMSU’nun (Avrupa KOBİ Birliği) başkanlığı yapmıştır. TOSYÖV CESCE (Danışmanlık Hizmetleri 
Avrupa Komitesi) üyesidir. TOSYÖV ISCB (Uluslararası Küçük İşletmeler Konferansı) yönetim kurulu 
üyesidir. TOSYÖV ECSB (Avrupa Küçük İşletmeler Konseyi) başkan yardımcısıdır. TOSYÖV WASME 
nin (Dünya KOBİ Assemblesi) başkanlığı yapmıştır. 

TOSYÖV SAMSUN DESTEKLEME  DERNEĞİ 

KOBİ’leri gönüllülük ilkesi dahilinde bir araya toplamış, Samsun ’ lu KOBİ’ lerin sesi olan  önemli bir 
Sivil Toplum Kuruluşudur. TOSYÖV ‘ e bağlı TOSYÖV Samsun Destekleme  Derneği 2004  yılında 
kurulmuştur. Sivil Toplum Kuruluşlarının önemini bilen KOBİ’ler ve iş insanları bu derneğe 
üyedir. 26 üyesi olan TOSYÖV SAMSUN Destekleme  Derneği’nin üyelerinin yönetiminde 
bulunan şirketler yaklaşık 500  kişiye istihdam sağlamakta TOSYÖV Samsun  bölge 
kaynaklarını ve değerlerini öne çıkararak ekonomik ve sosyal kazanca katkıda bulunan bir 
platformdur. Ticaret ve Sanayi Odaları gibi yarı resmi olmadığı gibi, yüksek ücretlerle üye edinen ve 
kişisel imaj kurumları haline gelmiş iş dünyası derneklerine de benzememektedir. Bölgesinin ve 
ülkesinin sürdürülebilir kalkınmasında etkili rol alan KOBİ’lere inanarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir.Fark yaratan çalışmalarıyla Samsun ’ un markalaşmış bir Sivil Toplum Kuruluşu haline 
gelmiştir.  Etkin ve yetkin üyeleriyle TOSYÖV SAMSUN , kentimizin sosyo-ekonomik gelişmişliğine 
katkısını gelecekte daha da artıracak, KOBİ’ lerin ve Girişimcinin önemini vurgulamaya devam 
edecektir. 

Amaçlarımıza göre yapmakta olduklarımız 

TOSYÖV SAMSUN Destekleme  Derneği, KOBİ’ lerin ekonomik ve sosyal alanda önemli bir kitle 
olduğunu vurgulayarak, ülkemizin ve Samsun  bölgesinin ekonomik, sosyal sorunlarına katkı sağlar. 
Görüş ve önerilerini medya, yayın, toplantı vb. yollarla kamuoyuna duyurur. KOBİ’ler yan sanayi ve alt 
yüklenici olarak, büyük kuruluşların tamamlayıcısıdırlar. Büyük kuruluşların ihracatta başarılı olması 
KOBİ’lere bağlıdır. Ulusal ve uluslararası rekabet ortamında başarı sağlanmasında KOBİ’lerin rolünün 
önemli olduğunu vurgulamak amacıyla, KOBİ’lere eğitim, enformasyon, koordinasyon desteği verir. 
Bölgedeki ekonomik gelişmeleri takip ederek KOBİ’lerin pozisyon almalarını, eksiklikleriyle yüzleşip 
kendi sorunlarına duyarlı olmalarını konferans, toplantı ve seminerlerle bilgilendirir.Bölgesinde global 
rekabete açık istikrarlı bir ekonominin ve yaşam kalitesi yüksek sosyal bir yapının oluşumuna katkıda 
bulunur. Türkiye’nin ve Samsun  bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını amaç edinerek çalışır. 
Bölgesinin Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyonuna ve üçüncü ülkelerle ticaret hacminin 



 
artırılmasına  öncülük eder. Ülkesinin ve bölgesinin sorunlarına duyarlı bir toplumsal sorumluluk 
kuruluşudur. Kamu oyunu yönlendirerek sorunların çözümünde rol oynar. 

Temel ilkelerimiz 

Değişime ve yeniliğe inanan TOSYÖV SAMSUN Destekleme  Derneği’nin tartışmaya açık olmayan 
değerleri vardır; Hukukun üstünlüğüne inanır, demokratik ve laik devlet ilkelerine 

bağlıdır, evrensel meslek ahlakı ilkelerini ve serbest piyasa ekonomisini benimser, eğitime duyarlıdır, 
üniversite – STK işbirliğine önem verir, kararlarını bilimsel ilkelere dayandırır, bölge kaynaklarının 
bölgede kalmasına ve üye kaynaklarının üyeler arasındaki ticari ilişkilerle üyelerde kalmasından 
yanadır. TOSYÖV Samsun Destekleme Derneği , milli değerlere önem veren, Türk dilinin 
korunmasına, yerli malının Kullanılmasına, öncülük eden bir kurumdur. 

Hedeflerimiz 

Hedefimiz, üye odaklı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak, yerel yöneticilere ve ülke yöneticilerine yapılan 
toplantıların, arama ve tarama çalışmalarının sonuç bildirgelerini  duyurarak KOBİ’lerin sesi olmak. 
Bölgeye devletin daha fazla yatırım yapmasını, daha fazla bütçe ayrılmasını sağlayacak çalışmalarda 
aktif rol  oynamak, dernek üyeliğini cazip hale getirmek ve etkililiğini artırmak, katılımcı bir örgütlenme 
yapısını en üst seviyede tutmak, dernek üyelerinin işlerini geliştirmede, hedeflerini büyütmede ve dışa 
açılmalarında danışman nokta olmaktır. 

İdeallerimiz, Arzuladıklarımız, Eğilimlerimiz ve Ulaşmak istediklerimiz 

Derneğimiz, TOSYÖV tarafından belirlenen ve tüm ülkeyi kapsayan ana vizyona hizmet eder. Bunun 
dışında amacımız, Samsun  KOBİ’lerinin sorunlarına dikkat çekmek, çözüm yolları önermek ve  
sorunların çözümü için yerel potansiyellerini harekete geçirecek faaliyetler gerçekleştirmektir. 

Girişimcinin gücü olan derneğimiz, Kamu kurum ve kuruluşları, diğer STK’lar ve üniversitelerle ortak 
projelerde koordinasyonu gerçekleştirebilen, KOBİ’lere arama tarama faaliyetleri uygulayarak, 
sorunlarına eğilen, eğitimler ve projeler üreterek destek olan,üyelerini yabancı sermaye yatırımlarına 
açık olmaya hazırlayan bir kuruluştur.Etkin kamuoyu oluşturma faaliyetleriyle KOBİ’lerin sorunlarına 
çözüm önerebilen, yaptırım gücü olan, üniversitelerle işbirliği içinde ortak projelere imza atan, 
ekonomik,kültürel,sosyal faaliyetlerde aktif rol taşıyan, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ve kamu 
kurumlarıyla devamlı işbirliği içinde olarak,  ulaşım sorunlarını çözmüş, altyapı sorunlarını gidermiş, 
düzenli kentleşen,tarihi dokuya ve çevreye zarar vermeden gelişmiş sanayi bölgeleri üretebilen,  
tarımını verimli yapabilen, dünya çapında fuarlara ve kongrelere ev sahipliği yapan, marka olmuş 
üniversitelere sahip, sağlığa yararlı kaynaklarını (kaplıcalar), doğal potansiyelini turizmde kullanabilen 
SAMSUN  markasını yaratma idealindedir. 

 

TOSYÖV'LÜLERDEN SİNERJİ BULUŞMASI... 

TOSYÖV Yönetim Kurulu ve TOSYÖV Destekleme Dernekleri Başkanları, Ankara’da TOSYÖV tarafından 
düzenlenen çalıştayda yeni dönemde yapılacakların yol haritasını çizdi.  

http://www.tosyov.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=426:destekleme-der-top&catid=3:son-haberler&Itemid=129


 
Çalıştaya katılan TOSYÖV Destekleme Dernekleri başkanları kendilerini tek tek tanıttı. Ardından TOSYÖV Mersin 
Destekleme Derneği Başkanı Yavuz Beller, TOSYÖV Gaziantep Destekleme Derneği Başkanı Necati Binici, 
TOSYÖV Adana Destekleme Derneği Başkanı Mehmet Erel, TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği Başkanı 
Süleyman Karadağ, TOSYÖV Ankara Destekleme Derneği Başkanı Erol Akaya, TOSYÖV Samsun Destekleme 
Derneği Başkanı Turan Özfurat, TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği Başkanı Naci Süzgün, TOSYÖV Denizli 
Destekleme Derneği Başkanı Seçil Tok; TOSYÖV Çorum Destekleme Derneği Başkanı ve TOSYÖV Yönetim 
Kurulu Üyesi Osman Samsunlu, TOSYÖV Balıkesir Destekleme Derneği Başkanı Halil Bacakoğlu talep ve 
önerilerini dile getirdi.  Çalıştay sonrası düzenlenen akşam yemeğinde ise TOSYÖV Dernek Başkanları’na 
katılımcı belgeleri verildi 

 

 
Samsun da Endüstriyel Kalıpçılık Bölümleri  Açıldı.  
 
Tosyöv samsun destekleme derneği ve Tosyöv Bursa Destekleme Derneği  ile Kosgeb Samsun 
Hizmet merkez Müdürlüpümüzde yaptığımız kalıpçılık bilgilendirme toplantısı sonrası ,Bursa da 
Kalıpçılık Fuarına Katıldık.AB projeleri kapsamında ,il özel idaresi ile ortaklı olarak sunulan kalıpçılık 
projemiz,kaynak yetersizliliği nedeniyle kabul edilmemiş olsa da,İl bazında mesleki eğitimin 
değerlendirme aşamasında ,Samsun Ar-ge Daire başkanlığımızca konunun takipçisi 
olunmuştur.İlkadım End.Meslek Lisesinde Tesviye bölümünden hariç ,Kalıpçılık bölümünün açılmasına 
zemin oluşturmuştur.Kalıpçılık dendiğinde ,İnşaat kalıpçılığı mı? Diye anlaşılan bir anlayış,Endüstriyel 
Kalıpçılık olarak algılanmaya başlanmıştır.Geçen yıl,endüstri meslek lisesi kalıpçılık bölümü ilk 
mezunlarını vermiştir. 
 
Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulun’nun açılması ile ,hangi bölümlerin açılması gerektiği konusunda 
Tosyöv samsun Destekleme derneği ve Kosgeb Samsun Hizmet Merkez Müdürlüğümüz’ünde yakın 
takipleri neticesinde 2012 yılında Kalıpçılık bölümü 17 öğrenci alarak açılmıştır.Ayrıca ,MYO  da 
Mekatronik ve biyomedikal bölümlerin açılması yönünde de konunun takipçisiyiz. 
 
Büyük Sanayi Sitesi Projesi ,Samsun Gündeminde 

 



 
Tosyöv Bursa Destekleme Derneği ‘ne ziyaretimiz ve  ,kalıpçılık fuarına katılımımız sırasında Bursa 
Esnaf Odaları Birliği Başkanı Arif TAK ‘ın Bursa’ da  başlatılan Büyük Sanayi Sitesi Projesi ile ilgili 
bilgileri paylaşması sonrası ,Samsun Ar-Ge Daire Başkanlığımız ile müşterek işbirliğimiz neticesinde 
Büyük Sanayi Sitesi Projesinin Samsun ‘a da uygulanabilir bir model olabileceği yönünde ki 
girişimlerimiz bugün için meyve vermeye başlamıştır. 
 
Millet vekilliği seçimlerinde ,Milletvekili adaylarının ;samsun için uygulanabilir bir proje olarak 
sahiplenilmesi ,suya atılan taşın yarattığı dalga misali Tosyöv samsun Destekleme Derneği  
yön.kurulumuzu memnun etmiştir. 
Samsun tarihinde görülmemiş bir sel felaketinin yaşanmış olması,geçmiş yıllarda ortaya konan böyle 
bir projenin haklılığını göstermiştir.Proje mantığı ,Toki modeli diye adlandırılan ve farklı meslek 
guruplarını bir Arasta mantığında bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.Bu amaçla ,Samsun da KOBİ 
lerimiz bir araya gelerek ,Abdullah Samangül Başkanlığında Batı Sanayi Sitesi ( kooparatifi 
kurulmuştur.Büyük şehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya yılmaz ,Esnaf Odaları Birliği Başkanımız 
Metin Geççakır ‘ın da bulunduğu kooperatif merkezinde yapılan sabah kahvaltısında bilgilendirme 
toplantısında ,Tosyöv Samsun Destekleme Derneği yön.kur  Temsilen Turan Özfurat davet edilmiş ve 
bilgilendirme kitapçığında Tosyöv Samsun Destekleme Derneği ayrıca teşekkür edilmiştir. 

S. S. SAMSUN BATI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 
 

Telefon Numarası  : 0.362 435 14 18 

Fax Numarası        : 0.362 435 14 19 

Gsm Numarası       : 0.533 487 40 40     Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi No.24/5 Daire.22 

 
Mediküm’ün kurulması ve Samsun Medikal Osb Kurulması ; 

 

 

 
13 Ocak 2011 tarihinde MMO SAMSUN Şubede, TİSKON 2011 1. Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 

OMÜ Tıp Fakültesi adına Prof. Dr. Birol GÜLMAN, OMÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü adına End. 

Müh. Bilgesu AK, Samsun Valiliği İl Özel İdaresi Ar-Ge Daire Başkanlığı adına Daire Başkanı Eyüp ELMAS, KOSGEB 

Samsun İş Geliştirme Merkez Müdürlüğü adına Merkez Müdürü Mak. Müh. Hami DANIŞ ve Elk. Müh. Alp ARSLAN, 

Samsun-Sinop Veteriner Hekimleri Odası adına Prof. Dr. Murat FINDIK, TOSYÖV Samsun Destekleme Derneği adına 

Başkan Mak. Müh. Turan ÖZFURAT, MMO Samsun Şube adına Mak. Müh. Kadir GÜRKAN, End. Müh. Ahmet 

DURSUNOĞLU, Mak. Müh. Özkan ER, Mak. Müh. Aycan TÜRKEL, Mak. Müh. Sabri SAMANGÜL, Mak. Müh. Ahmet 

BİLAL, End. Müh. Damla ÖZDEN, Mak. Müh. Veli Can YOLSEVEN, Basın Sorumlusu Onur DÜZOVALI ve Kongre 

Sekreteri Mak. Müh. Ercan YÜZBAŞI’nın katılım sağladığı toplantıda TİSKON-2011 Kongre Sekreteri Mak.Müh. Ercan 

YÜZBAŞI tarafından katılımcılara 2005-2007 ve 2009 yıllarında gerçekleştirilmiş olan TİSKON Kongreleri, Sonuç 

Bildirgeleri, TİSKON-2011 Kongresi’nin gerçekleştirileceği Canik Kültür Merkezinin Fiziki ve sosyal donatıları, TİSKON-

2011 Kongresinde sunulacak olan Bilimsel Makalelerinin konu başlıkları, kongreyi destekleyen kurum ve kuruluşlar 

hakkında bilgi aktarılmıştır. 

 
Tosyöv samsun Destekleme Derneği yön.kurulumuz ,Mediküm’ün kurulması için de aktif olarak 
desteklemiştir.Mediküm ‘ün kuruluşu sırasında ,benzer sektör firmalarımızın bir arada oluşu ,daha 
önce Tosyöv Samsun Destekleme Derneği bünyesinde oluşturulan hazır sinerji gurubu aktif olarak rol 
almıştır.Bu gün için Kurumsal bir mediküm’ün marka yolculuğunda ve Samsun Medikal OSB 
oluşturulması yönünde aktif olarak destek vermeye devam edecektir. 
 



 

 

OMÜ-Üniversite sanayi İşbirliği sinerji ziyareti 
OMÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ferşat KOLBAKIR 'ı Tosyöv Samsun Destekleme Derneği yönetim kurulu olarak 

ziyarette bulunduk.Ziyarette ,Başkan Turan Özfurat,Başkan Yard Osman Sonses,Sekreter ve İşgem Müd. Uğur 

Hayvalı ,Samsun İl Ar-Ge Daire Başkanı Eyüp Elmas ,İşgem -Kuzey Grup Hast. Malz. Tekstil. İth. İhr. San. Tic. Ltd. 

Şti  

Sedat ÖZYILMAZ katıldılar. 

Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi konusunda ,sektörel odaklı özellikle Tıbbi cihazlar konusunda ki samsun 

da faaliyet gösteren firmalarımızla işbirliğinin geliştirilmesi ve neler yapılabileceği yönünde değerlendirme yapıldı. 

Omü Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ferşat Kolbakır'a ziyaretimiz esnasında gösterdiği ilgiye ayrıca teşekkür ederiz. 

Lojistik Şehri Samsun  

  
Samsun TSO, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve iştirakçi olan 
KOSGEB, TOSYÖV, CEYNAK'ın katkılarıyla hazırlandığı; 

“Lojistikle Eğitiliyoruz” Projesi’nin sözleşmesi imzalandı 

Samsun İl Özel İdaresi, lojistik alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 
Şehrin geleceği olarak görülen sektörlerden biri olan lojistik konusunda bir süredir çalışmalar yapan 

Samsun İl Özel İdaresi, hazırladığı “Lojistikle Eğitiliyoruz” Projesini Avrupa Birliği'ne sunarak hibe 
almaya hak kazandı.  
Samsun İl Özel İdaresi'nin Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programına 
yazılan “Lojistikle Eğitiliyoruz” Projesi'nin sözleşmesi imzalandı.  
 

228.412,90 avro bedelli ve % 90 ı hibe (205.571.61 avro) olarak Avrupa Birliği kaynakları 

tarafından desteklenecek olan projenin hibe sözleşmesi, Ankara da Samsun İl Özel İdaresi Adına 
Genel Sekreter Aslan Karanfil ile Merkezi Finans İhale Birimi yetkilileri arasında imzalandı.  
Projenin, lojistik sektörüne daha dinamik, bilgili, kalifiye elemanlar yetiştirmeyi ve istihdamı 
özendirmeyi amaçladığını ifade eden Karanfil, projenin genel hedefinin ise lojistik sektörüne yönelik 
farkındalık oluşturarak temel mesleki becerilerin geliştirilmesini, ilgili kamu ve özel kurumlar 

arasında koordinasyonu sağlama yoluyla yerel ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda istihdamın 

yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.  
Lojistiğe büyük önem verdiklerinin altını çizen Karanfil, "İdare olarak kette sektörleri çalışıyoruz. 
Bunlardan birisi de Samsun'un geleceği olarak gördüğümüz lojistik sektörü. Lojistik sektöründe 
Samsun'un ciddi üstünlükleri var. Bunlardan biri de 4 tane ulaşım hattının birleştiği bir il olmasıdır” 
diyerek bu düşüncelerle 'Lojistikle Eğitiliyoruz' Projesini hazırladıklarını kaydetti.  
 

Karanfil, projenin Samsun TSO, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve 

iştirakçi olan KOSGEB, TOSYÖV, CEYNAK'ın katkılarıyla hazırlandığını da sözlerine ekledi. 

 

http://tosyov-samsun.blogspot.com/2011/01/omu-universite-sanayi-isbirligi-sinerji.html


 
İl özel idaremizin başlatığı ve sürdürdüğü ,lojistik şehri samsun projesinde ,Tosyöv Samsun 
Destekleme Derneği ve Kosgeb Samsun Hizmet Merkez Müdürlüğü olarak  İştirakçi olarak yer 
alınmıştır.Lojistik eğitimi alan katılımcıların ,sahada ki staj ve aktif çalışma ortamlarının oluşturulması 
yönünde yardımcı olunmuştur.Piri Reis Meslek lisesinde kariyer  bilgilendirme toplantılarında katkı 
sağlanmıştır.Zaman zaman bu okulumuz ziyaret edilerek,işbirliği ortamlarının oluşturulması yönünde 
istişarelerimiz olmuştur. 
 
Ziyaret ; 
 

  

Tosyöv Samsun Destekleme Derneği başkanı Turan Özfurat 

ve Milliyet Gazetesi Samsun temsilcisi Ragıp Göker 

Samsun İlkadım Piri Reis Ticaret Meslek Lisesi Müdürü 

Mustafa Şahin ’e nezaket ziyarettinde bulundu. 

Yapılan ziyaretti ,Ticaret Meslek lisesinin günümüz iş 

dünyasının ihtiyacı olan; Ulaştırma (Lojistik) ile Muhasebe 

ve Finansman ,Radyo-TV ve Gazetecilik  bölümlerin 

açılmış olması nedeniyle memnuniyeti paylaşıldı.Bu 

bölümde okuyan öğrencilerin İş dünyası ile köprü oluşturulması gerektiğini hatta Okul aile 

birliğinde fahri de olsa da sivil toplum temsilcilerinin ,  olmasının bu sektörel köprülerin 

oluşturulmasında ivme sağlanabileceğini, iş adamlarımızında bu konuda destek sağlayacakları 

paylaşıldı. Meslek bölümleri ile ilgili olarak OMÜ mizin MYO bölümlerinin de eş zamanlı 

olarak olarak açılmış olmasının , yakında zaman da açılan ÖMÜ İleşitim Fakültesi de açılmış 

olması , lisemizde okuyan öğrencilerimizin mesleki kariyerlerini devam ettirebilmeleri 

yönünde güzel gelişmeler olarak gördüğümüz konular arasında idi. 

Günümüzde ,Mesleki iletişimin; sorunların çözüm önerilerinin toplum odaklı olması için yerel 

basının çok önemli olduğu vurgulandı. 

Ayrıca ,Facebook da Lojistiksehrisamsun  gurup oluşturulmuş ve samsun gündemi bu 
facebook/lojistiksehrisamsun  gurubunda takip edilmektedir. 

Atakum Eml ,ziyareti, 

SEKTÖREL İHTİYAÇLARA GÖRE MESLEK LİSELERİMİZİN BÖLÜMLERİ 
YAPILA NDIRILMALIDIR. 

15 11 2011 tarihinde saat 10.00 da Atakum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 'ne yeni göreve başlayan Okul 
Müdürü Ahmet Saraç ve Müdür Başyardımcısı Uğur Kutlu 'yu Tosyöv Samsun Destekleme Derneği Yön Kur 
Baş.Turan Özfurat ve Yönetim Kurulu Üyesi Temel Tataroğlu ile nezaket ziyaretinde bulunuldu.  
Ziyaretimiz sırasında Temel Tataroğlu arkadaşımız , mezun olduğu okul olması nedeniyle anılarını 
tazeledi.Geçmiş dönem ve yeni dönem eğitim durumu itibariyle güncel konuların değerlendirildiği ortamda 
;özellikle günümüz sektörel ihtiyaçlarına göre bölümlerin açılması ve geliştirilmesi revize edilmesi gerektiği 
konularına dikkat çekildi.  
Özellikle samsun da Sektörel Rekabet analiz çerçevesinde tespit edilen sektörlere yönelik (Balıkçılık,Medikal 
Cihazlar ve Aletler,Ana Metal Sanayi,Lojistik,Sağllık Endüstrisi,Makina sektörü ,Teknik ve meslek liselerimizde 
bölümlerin oluşturulması gerektiği paylaşıldı.  
Samsun Organize Sanayi Bölgesinde Açılan ve bu sene itibari ile eğitim ve öğretimine güncel meslek bölümleri ile 
başlayan,sektörlerin ihtiyaçları dikkate alınarak Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulu bölümlerinin oluşturulduğu 
;paralelinde meslek liselerimizde de bölümlerin açılmasının ,okuyacak öğrencilerimizin hedeflerini geleceğe 
taşıyabilecek olması bakımından anlamlı olacağı ,gerektiğinde meslek yüksek okulu ve meslek liselerimizin 
birbirlerini tamamlayan bir yapı içinde olacak olmaları açısından önemine dikkat çekildi. 
2013 döneminde Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulunda açılan ve açılması gündem de olan ;  



 
Elektrik ve Enerji Teknojileri Bölümü Elektrik Programı  
Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Teknolojisi Programı  
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı İ.Ö  
Kimya ve Kimyasal İşletme Teknolojileri Bölümü Kimya Teknolojisi Programı  

BİYOMEDİKAL , TIBBİ CİHAZLAR VE ALETLER ,ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK,MEKATRONİK,ENDÜSTRİYEL 
TASARIM ,KAYNAK TEKNOLOJİS VE TAHRİBATSIZ MUAYENE bölümlerinin durum değerlendirilmesinde 
bulunuldu.  
Enüstri Meslek Liselerimizin Okul Aile Birliği kurullarında ,sektörel odaların ,ticaret ve sanayi odalarının 
temsilcilerinin ve sivil toplum örgüt temsilcilerimizin yer almasının okullarımızın yapısına dinamiklik 
kazandiracağı,sektörel piyasa ihtiyacı insan kaynağının yeterli ve donanımlı olarak kazandırılmasında işbirliği 
yapılması gerektiği vurgulandı.Meslek liselerimizde bölümlerde eğitim ve öğrenim gören öğrencilerimizin meslek 
bilgileri ile yetiştirilmesinden başka,,Çıraklık Kültürünün Meslek öğrenimi anlamında AHİLİK geleneğinin 
günümüzde de sahiplenilmesi , adeta pazarlama ve satış elemanı gibi eş zamanlı yetiştirilimesi gerektiği 
,GİRİŞİMCİ GENÇLERİMİZİN piyasada iş yapabilmeleri ve tutunabilmeleri yönünde de, yetiştirilmesi gerektiği 
konularına vurgu yapıldı.  

http://www.medyasam.com/newsdetail.asp?id=1487&haber=SEKToREL-iHTiYAcLARA-GoRE-MESLEK-LiSELERiMiZiN-
BoLuMLERi-YAPILANDIRILMALIDIR. 

 

Denzicilik Eğitimi ve İstihdamini Destekleme Platformu Kurulması  

 

T.C. TEKKEKÖY KAYMAKAMLIĞI  

N. Serap Ulusoy Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi Müdürlüğü  

 DENİZCİLİK EĞİTİMİ VE İSTİHDAMI DESTEKLEME PROJESİ  

 

 https://skydrive.live.com/?cid=aff9f0383c6fcf7c&id=AFF9F0383C6FCF7C!1006&sff=1 

Denizcilik Eğitimi ve İstihdamı Destekleme Projesi Platform toplantısı Samsun Deniz Ticaret Odası 

Toplantı Salonunda 03.05.2011 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantıya Denizcilik Müsteşarlığı Samsun Bölge 

Müdürü Süleyman UZUNÇAKMAK, Denizcilik Müsteşarlığı Samsun Bölge Şube Müdürü Hasan 

KARABULUT, Büyükşehir Belediyesi Arge Bölge Müdürü Ramazan AYDIN, Ulusoy Denizcilik A.Ş. 

Tuncer ÜÇÜNCÜOĞLU, Deniz Ticaret Odası İskender YAĞIZ, KASİF Proje Uzmanı Seyit Ahmet 

TİRYAKİ, TOSYÖV Samsun Destekleme Derneği  Başkanı Turan ÖZFURAT, Proje KOORDİNATÖRÜ 

Numan GÜVELİOĞLU, Proje İdari Mali Asistanı Erol KARACA katılmışlardır. 

 

09-06-2011 Denizcilik Eğitimi ve İstihdamı Destekleme Projesi kapsamında Samsun Serap Ulusoy Denizcilik Anadolu 

Meslek Lisesi’nde öğrencilere kariyer kazanma, geleceğe yönelik iş hayatına hazırlanma ve aranan kişi olma 

konusunda eğitim verildi.     

https://skydrive.live.com/?cid=aff9f0383c6fcf7c&id=AFF9F0383C6FCF7C!1006&sff=1
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Denizcilik Eğitimi ve İstihdamı Destekleme Projesi kapsamında Samsun Serap Ulusoy Denizcilik Anadolu Meslek 

Lisesi’nde öğrencilere kariyer kazanma, geleceğe yönelik iş hayatına hazırlanma ve aranan kişi olma konusunda eğitim 

verildi. Denizcilik sektöründeki gelişmeler ile iş fırsatlarının da ele alındığı eğitim seminerinde, öğrencilere geleceklerini 

nasıl hazırlayacakları konusunda bilgilendirildi.  

 

Okulun spor salonunda düzenlenen kariyer eğitimi seminerine öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Öğretmenlerin de ilgiyle 

izlediği seminere Türkiye Küçük ve Orta ölçekli işletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) 

Samsun Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turan Özfurat da katıldı. Öğrenciler, pür dikkat dinlediği seminerden 

memnun ayrıldı.  

 

Dernek olarak kobi ve girişimcilikte kotalizor olabilecek insan kaynaklarını Samsun’a odaklayabilmeyi, köprü olabilmeyi, 

kentle ilgili lobisel noktalarda çalışmalar yapabilmeyi, şehrin sesini duyurabilmeyi ve sanayicilerin vizyonlarını genişletmeyi 

amaçladıklarını ifade eden Turan Özfurat, “Bu lisemiz aslında Samsun’u vizyoner olarak ortaya koymuş stratejik yatırımlara 

da çok büyük bir insan kaynağı oluşturuyor. Bu anlamda sanayicilerimizle öğrenciler arasında bir köprü kurulması gerekiyor. 

Gerek vakfımız gerekse AB projesi nezdinde üstlenmiş olduğumuz destekçi konumumuzla bu köprüyü hızlandırmaya 

çalışıyoruz. Denizcilik Eğitimi ve İstihdamı Destekleme Projesi de bu amaçla hazırlandı. Burada denizcilik için gerekli ve 

eksikliği görülen insan alt yapısını yetiştirmek istiyoruz.” dedi.  

 

Seminerde Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. 

Yetkin Bulut, denizcilik meslek lisesinden mezun olacak öğrencilere yapmaları gereken çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Dünyanın globallaştığını ve herkesin birbirinden üstün olmaya gayret gösterdiğini hatırlatan Yard. Doç. Dr. Bulut, 

“Üniversiteyi bitirmek bir kapı ama sonrası daha önemli. Öncelikle yabancı dil sorununu mutlaka çözmeli, İngilizce’nin 

yanında Rusya ve Çince’yi de öğrenmelisiniz. Bunun yanında bazı yazılım ve bilgisayar programlarını mutlaka 

öğrenmelisiniz. Akademik bilginin yanında insanlarla iyi iletişim kurabilmeli, donanımlı olmalısınız. Entelektüel açıdan 

kendinizi sürekli geliştirmeli ve yetiştirmelisiniz. Bunları yapar ve kişisel olarak marka olursanız, sizi mutlaka istihdam için 

arayıp bulacaklardır. “ şeklinde konuştu.  

My Consultant Academy Genel Koordinatörü Eğitimci Sultan Erkoç ise bireysel farkındalık oluşturulması konusuna dikkat 

çekti. Öğrencilerin geleceklerini nasıl tasarlayacaklarına ilişkin ipuçları veren Erkoç, “Hayat bir maratondur ve koşmaya 

hazır olmak lazım. Bunun için bilgi ve kültür eksikliğinin giderilmesi gerekiyor. Kişi bilgisiyle yarışırsa rakiplerine her 

zaman fark atar. Her şeyi bilmek, takip etmek, gelişmelerden haberdar olmak, branşında uzmanlaşmak, zorundasınız. Bunun 

yanında öncelikle kişi, kendisini zorlayabilecek hedefler koymalı, ulaşmak için çalışmalıdır. Kendisiyle barışık, fikirlere açık, 

iletişim sanatını iyi kullanan, gelişmeye çaba gösteren, engeller karşısında yılmayan, dinlemeyi bilen, hayat boyu öğrenmeyi 

kendisine ilke edinen bir kişi, başarılı yakalayacaktır. Başarı, hayaller ve hedeflerle yakalanır. Rotası olmayan gemiye rüzgar 
hiçbir rüzgar yardım edemez. ‘’ ifadelerini kullandı.  

CANİK KENT KONSEYİ - TİCARET SANAYİ VE İSTİHDAM ÇALIŞMA GRUBU  

1. Yapılacak İlk İşimiz: Eğitim + İstihdam 

2. "Caniklilik Ruhu" kazandırmak  

3. Gençlik Meclisinde Liseliler - Üniversiteliler - Üreten Gençlik nasıl dahil edilebilir? 

4. (İŞ-KUR) : sEKTÖRLERE MESLEK DANIŞMANI ATANMASI KONUSU 

5. Kariyer.net* ve benzeri firma yetkilileri bu toplantılarımıza davet edilmeli. 

6. Samsun ili genelinde yer sorunu olmayan tek yer olduğundan Canik'te bir SANAT OKULU açılabilir. 

7. Özellikle de Meslek Liselerinin Canik'te açılması için onları buraya davet edelim. 

8. Meslek Liselerinin açılması yeterli değil; bu liselerde de hangi modern (günümüz pisaya koşullarına adapte olmuş) 

bölümlerin açılacağını da şimdiden netleştirip, yarın olası bir oldu bittiye getirilmemesi sağlanmalı ki onca insan ve maddi 

kaynak boşa gitmesin. 

9. Otobüs - Minübüs _ Araçların Temizliği, Binaların - İç Mekanların Temizliği ( öncelikli olarak Romen Vatandaş 
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İstihdamı) 

10. İstanbul'daki Sanat Sokağı gibi bir arasta , Sulukule mantığında bir sokak oluşturup, yerli ve yabancı turist için cazibe 

yaratacak, yemek yemek amaçlı ( alkolsüz ) ÇİÇEK PASAJI amaçlı bir sokak oluşturulabilir 

11. Rönesans A.V.M.'de 2500 kişilik istihdam olacaktır. Gürol ve Tanrıverdi'nin DLH'deki yeri, Yaşardoğu Spor Salonun 

yeni yeri ....daha da örnek arttırılabilir. Canik'e geliyor. 

12. Canik sınırları genelinde TEKNİK ELEMAN ( Endüstri Meslek Lisesi mezunu gibi herhangi bir makinenin 

kullanımından teknik donanımından anlayabilen )yok. 

13. Canik bölgesinden iş başvurusu için gelen kızlarda daha en baştan şart koyma durumu var: ya evlenene kadar çalışırız, ya 

KPSS' ye kadar çalışırız yada babam izin verirse çalışırız şeklinde şartlanmaları var. 

14. KESME ÇİÇEKÇİLİK ; bu bölgenin arazi yapısıyla çok güzel örtüşüyor. Fakat ileride bunu pazarlayabilecek girişimciler 

de var mıdır? İyi tespit edilmeli.  

15. Garson - Vale - Resepsiyonist vb..meslek gruplarının eğitimleri özellikle de Boğaziçi Üniversitesinde verilebilir. 

16. Samsun, çiçek mezatıdır. Çevre illerden mezat zamanı olduğunda Samsun'a gelinir. Samsun, ekolojik çiçekçilik açısından 

çiçeğin yetiştirilebilir olduğu bir ildir. 

17. Samsun MANTAR için gerekli neme sahiptir. Özellikle Canik'te MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ açısından doğru bir 

bölge olacaktır. (Ziraat Odası - Ünal Beyin de görüşü alınacak)  

18. Hedef kitlede ( örneğin Kesme Çiçekçilik ) sermaye eksik. Eğer sermaye tam olursa KOSGEB ancak bu aşamada devreye 

girebilir. KOSGEB On Milyar Destek - Yirmibeş Milyar Hibe veriyor. Hem banka dekondu hem de fatura istiyor o nedenle 

de bu çalışma grubu, girişimcinin ihtiyacı olan bu sermayeyi temin edebilir mi? Temin etmeli çünkü KOSGEB bunu zaten bu 

çalışma grubuna geri verecek. Eğitimini tamamlayıp, sertifikasını alan katılımcı öncelikle şirketini, işyerini kuracak, vergi 

levhasını alacak, ruhsatını alacak sonra KOSGEB'e başvuracaktır. KOSGEB kirasını, elektrik su vb faturalarını ödemez fakat 

kuruluş masraflarını karşılar. En geç 20 gün içinde ödemeler yapılıyor. KOSGEB % 70'ini karşılıyor. Fakat para girişimcinin 

hesabına yattığı için girişimciden bu parayı, bu konsey kendisi geri almak zorundadır. bunun içinde başta bir Muvafakatname 

alınmalıdır.  

19. Bir sonraki toplantıda kimleri davet etmek gerekir, Belediye Başkanımız da dahil olmak üzere katkı koyabilecek olan 

isimleri belirleyelim. Başlangıçta Canik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü buraya gelmeli. Projenin adı da hazır "CANİK 

ÇİÇEK PASAJI" 

20. Belediye Arazi Sağlama işini üstlenebilirse eğer bu tüm girişimciler için çok önemli bir güven nedenidir. Burada 

konuşulan konuları net-somut öneriler haline getirdikten sonra Belediye Başkanını davet edelim aksi halde beyin fırtınaları 

esnasında gereksiz yere vakitlerini almak doğru olmayacaktır. 

21. Amaç İstihdam mı? yoksa Girişimci yaratmak mı? Bunu netleştirmek gerekir.Amaç; aranılan istihdamı anında temin 

etmek, bunun için çalışacağız. Bu aynı zamanda süreklilik de arz etmelidir. 

22. Bayanlar ve üniversite mezunları için ne yapabiliriz? 

23. Yatırımcıyı Canik'e nasıl çekebiliriz? Belediye yer temin edebilirse, örneğin tekstil sektöründen en az 20 firma Canik'e 

gelecektir. Hasta Bakıcılığı için eleman yetiştirmek kolay fakat 500 m2’ lik 100 adet dükkan hazırlanabilirse ulusal TV 

kanallarında bile olay yaratacak, çığır açacak bir örnek olacaktır belediye. 

24. Ekim ayında açılacak olan HALK EKMEK FABRİKASI' nda istihdam edilmek üzere hijyen eğitimi almış personel 

yetiştirilebiliriz. 

25. Valilik- Karayolları-Atakum Bld işbirliğinde; altı aylık kurum desteği olan TYÇP ( Toplum Yararına Çalışma Projesi); 

bu proje herhangi bir meslek kazandırmıyor fakat sosyal bir faaliyet yapılmasını sağlıyor. Okul onarım vb.. 

26. Eğitim Çalışma Grubuna ekleyeceğimiz notumuz: İŞ-KUR; Hasköy Mahallesinde henüz Atatürk Anıtı'nı görmemiş 

çocuklar var. O nedenle TYÇP çok önemli. 

27. KIRANKÖY MEZARLIĞINI ONARIM-BAKIM VE TEMİZLEME PROJESİ (TYÇP ) 

28. OKA; Kavak İlçesinde okul yaptıran vakıf ile irtibata geçilebilir. Canik'te arazi var. Burada üç tane çok yıldızlı otel 

kurulacak olması, yerli yabancı turist çekebilecek modern eğlence merkezi (Dısneyland gibi) oluşturabiliriz. 

29. OKA; dört ile eşit bakmak zorunluluğumuz olduğundan bir proje her ne kadar Canik'te de olsa öncelikle güdümlü bir 

proje olması yani; Samsun iline katkı kazandırıyor olma şartı var. OKA onbeş milyonluk bir projeye altı milyon destek 

verebiliyor. bir nevi sermayedar gibi davranıyor. Henüz uygulanmış bir güdümlü proje yok. eğer şu..şu kişiler için şu...şu 

eğitimler almak istiyoruz şeklinde talepler olması halinde yer ve eğitim sağlayabiliriz. Sürdürülebilir kalkınmayı arttırmak 

için elimizden geleni yaparız. Proje başında mali destek sağlarız. Eğitimleri de verebiliriz. 

30. TOSYÖV; Asıl amaç iş imkanları sağlamak fakat öncesinde ne yapılacağını netleştirmek gerekli, işin ne olduğu kesin 

belli olmalı. Sadece eğitim verip mezun edeceksek hiçbir anlamı olmaz. 

31. KOSGEB; Sanayicilerimizin yanında işsizlikten konuşamıyoruz çünkü eğitimli elemanlarımız fındık zamanı işin başında 

yarıda bırakıp memleketine köyüne gidiyor. Sırf bu nedenle daha işin başında kapatmak zorunda kalan mağdur durumda 

birçok girişimcimiz olmuştur. 

32. OKA; Asılacak olan projeler en iyi ihtimalle Eylül ayına yetişecektir. 

33. İlk adımımız; STK lar, belediyeler yeni çıkan Torba Yasa sayesinde vergi, SSk borcu olsa dahil proje yazabilirler. Bunu 

bilmemiz gerekiyor. Yurt dışından gelen yatırımcılarımız, OKA bize yer gösterin diyor. Bizimde anında büyük yatırımcılara 

arazi gösterebiliyor durumda olmamız şart. Biz OKA Ajansı olarak, bu çalışma grubuna, yatırımcılarla işbirliği sağlayabiliriz. 

Sizinde tesisleriniz bunun için çok müsait. Biz OKA Ajansı olarak ev sahipliği yapabiliriz fark etmez. Federasyon ve 

konfederasyonları buraya çekebiliriz. 

 

34. KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ' ne Canik Kültür merkezi ev sahipliği yapabilir. 

35. Samsun, Karadeniz genelinde birinci dinamik şehirdir. Ulusal olarak çalışan bu sektörün samsun'da yatırım yapması 

sağlanabilir. (NUR DEMİROK) 



 
36. Başkan ve başkan yardımcısı seçimini bir sonraki toplantıya bırakalım. Çünkü seçimde motif olacak kurumların da 

katılım sağlaması gerekli. 

37. Bu toplantı karar özetleri bizlere gönderilirse, bizlerde kendi önerilerimizi mail ortamından size ulaştıralım. Sizler 

derleyip son haliyle tekrar bize ulaştırırsanız çalışmalarımız daha düzgün bir hale gelecektir. Ayrıca katılımcıların listesini de 

maille gönderebilirsiniz bizlere. 

38. Toplantı saati 16.00 uygun herkes için. 

39. BALIK TEMİZLEME GRUBU ; İşgücü alanı yaratılabilecek bir konu... 

40. Samsun'da en fazla istihdam binden fazla elamanıyla Vodafona çalışan İstanbul merkezli, şubeler halinde olan ÇAĞRI 

MERKEZİ dir. Vardiyalı olarak çalışıyorlar. Yanında yurtdışında çalıştırdıkları BOSCH ve SIEMENS de var. İŞ-KUR'da 

seçmelerini yapıyorlar. Diksiyon - iletişim gücüne bakılıyor. 

 

KATILIMCILAR: 

İŞ-KUR, SAMSİAD, KOSGEB, MMMO, OKA, TOSYÖV, 

İŞGEM, MOZAİK , İNSAN KAY. VE E.RİPOD 
RAPORTÖR : EMİNE KARAKUŞ 

 

'Sektör Seçim Çalıştayı' yapıldı  

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği programı desteğiyle "Samsun 
Ekonomisine Yön Veren Sektörlerin Rekabet Analiz" Projesi kapsamında 02 Kasım 2010 tarihinde 
yapılan Sektör Seçim Çalıştayı sonucunda çıkan tüm sektörler Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB ve İl 
Özel İdaresi Kümelenme ve İnovasyon Merkezi uzmanlarının görüşleri değerlendirilerek aynı zamanda 
verilerle desteklenerek aşağıda bulunan sektörlerde rekabet analiz yapılmasına karar verilmiştir.  

 
Sektörler :Lojistik,Medikal Cihazlar,Sağlık Hizmetleri,Balıkçılık ve Balık İşleme ,Ana Metal Sanayi, 

Kanatlı Hayvanlar ve Yumurta 

Çalıştay toplantısına, Valilik, OKA, Samsun Ticaret Odası, Büyükşehir Belediyesi, TEKNOKENT, Samsun 

KOSGEB İGEM, Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlüğü, AKS TV, Kanal S TV, Makine Mühendisler Odası 

Samsun Şubesi, TOSYÖV, SAMSİAD, Samsun MÜSİAD, Samsun KASİAD, Garanti Bankası Samsun Şubesi, 

Türkiye İş Bankası Samsun Şubesi, Halk Bankası Samsun Şubesi'nden temsilciler katıldı. 

….Samsun Valiliği İl Özel İdaresi öncülüğünde, STSO, KOSGEB ve TOSYÖV destekleri ile yürütülen 

çalışmada ana amaç Samsun'un ekonomik gelişimine katkı koyan, rekabetçi ve kümelenme potansiyeli bulunan 

sektörlerin belirlenerek yapılabilecek olan çalışmalar için bilgi altyapısının oluşturulması.Buraya dikkat edelim 

değerli okurlar "…yapılabilecek olan çalışmalar için bilgi altyapısının oluşturulması"…Evet değerli okurlar, 

Samsun Merkezi İdare'nin ilimize verebileceği ödevleri beklemeden kendi iradesi ile çalışmalarını yapmaya 

başladı.Merkezi İdare'nin yürüteceği çalışmalarda, büyük bir ihtimalle Samsun çalışmalarını önceden yapmış, 

verilerini oluşturmuş ve hedefini belirlemiş olacak.İlimiz adına hedefe odaklanmak, zamanı verimli kullanarak 

altyapıyı önceden hazırlamaya çalışmak adına güzel bir gelişme….olarak ifade edildi. 

 

http://tosyov-samsun.blogspot.com/2010/11/sektor-secim-calstay-yapld.html


 
7..KOBİ ZİRVESİ-"KOBİ'ler için Rekabetçi Stratejiler ve Uluslararası İşbirliği İmkanları" 

 
 Tosyöv Samsun Destekleme Derneği olarak ,Katılım sağlandı 

 
 
 

“GELECEĞİN UZMAN BÜRO ELEMANLARI EĞİTİMİ” SERTİFİKA TÖRENİ 

YAPILDI  

 

  

 
Avrupa Birliği’nin Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında Dünya Türk İşadamları Vakfı 

(DÜTİV) tarafından hazırlanan ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve 

Yöneticiler Vakfı(TOSYÖV), Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile ortaklaşa 

yürütülen “Geleceğin Uzman Büro Elemanları Eğitimi” projesinin kapanış ve sertifika töreni yapıldı.TOSYÖV'ü 

temsilen TOSYÖV Samsun Destekleme Derneği Başkanı Turan Özfurat katıldı. 

 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, 

 
TOSYÖV ve KOSGEB tarafından ülke çapında başlatılan ve Garanti Bankası tarafından 

desteklenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Ankara’da start aldı. Son olarak İzmir ve 

Ordu’da düzenlenen eğitimlerde, girişimcilik niteliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve 

yaratıcılık egzersizleri gibi konular atölye çalışmalarıyla 60 saatlik uygulamalı eğitim olarak 

sunuldu.Tosyöv Samsun Destekleme Derneği temsilen katılım sağlandı. 

 

http://www.tosyov.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=458:ordu-giresun&catid=3:son-haberler&Itemid=129
http://www.tosyov.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=458:ordu-giresun&catid=3:son-haberler&Itemid=129
http://www.tosyov.org.tr/index.php?view=article&catid=3%3Ason-haberler&id=458%3Aordu-giresun&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=129
http://www.tosyov.org.tr/index.php?view=article&catid=3%3Ason-haberler&id=458%3Aordu-giresun&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=129
http://www.tosyov.org.tr/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=4ad6ee9b1fb279b1d70919987d85a983cc70cd2c
http://www.tosyov.org.tr/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=4ad6ee9b1fb279b1d70919987d85a983cc70cd2c
http://www.fikiravcisi.com/etiket/uygulamali-girisimcilik-egitimleri
http://www.fikiravcisi.com/etiket/uygulamali-girisimcilik-egitimleri
http://www.fikiravcisi.com/etiket/is-fikri-gelistirme


 

  
Ece Seramik Atakum Bayii  TİMART firması yön.kur üyemiz Temel Tataroğlu nu 2-05-2011 de sabah 10.00 da işyerinde 

yönetim kurulu Turan Özfurat,Osman Sonses,Uğur Hayvalı ,Ersan Yapıcı ve Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Osman Nuri Pilgir de hazır bulundular.Samsun Ekonomisi ve Gelişmelerin değerlendirildiği  bir ziyaret 

oldu.Derneğimiz için ayrı bir yer arayışları ile ilgili durum değerlendirmesinde de bulunduk. 

 

 

 

 
Tosyöv samsun Destekleme Derneği ,yön.kur başkanı Turan Özfurat,Sekreter Uğur Arif Hayvalı ,Üye Temel Tataroğlu ile 

nezaket ziyaretimize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.  

Ziyaretimiz sırasında güncel konuların ve yen TTK Kanunu ve Kobilerde değişimin neler olacağı konularında aydınlatıcı 

bilgiler verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. 

ziyaretimiz sırasında ,Halil İbrahim bereketi ile bizlere ikramınız la birlikte ,Bu bilgilerinizin KOBİLERİMİZLE ve 

GİRİŞİMCİLERİMİZLE paylaşılması hususunda ki duyarlılığınıza da ayrıca teşekkür ederiz. 

 

 7.04 2011 de yönetim kurulu toplantısını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Osman Sonses 'in işyeri 

Tasarım Endüstriyel Mutfak San. de yaptık.Osman Sonses 'e teşekkür ederiz. Turan Özfurat 

Başkanlığında ,Toplantımıza katılan,Başkan Yard.Osman Sonses,Sekreter Uğur Arif Hayvalı,Sayman 

Ahmet Alp Doğru,Üye ,Ersan Yapıcı,Üye,Temel Tataroğlu ve Türkiye Bilişim Derneği Samsun Şubesi 

Mustafa Karabiber ve Enver Samsun Şube üyesi Murat Aşılıoğlu na teşekkür ederiz. 

 Dernek il müdürlüğüne verilen İÇDENETİM RAPORU VE DERNEK BEYANNAMESİ verildiği 

paylaşıldı. 

 



 
Ordu'da 30 Girişimciye Sertifika 

 

Ordu'da Türkiye Küçük ve Orta Ölç ekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı 

(TOSYÖV) ve KOSGEB işbirliğinde, Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilen "Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimleri"  başarılı olan 30 katılımcıya sertifikaları TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi ve 

KGF Genel Müdürü Hikmet Kurnaz, TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi Turan Özfurat, Ordu Vali 

Yardımcısı Salih Yüce, KOSGEB Uzmanı Oğuzhan Er, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet 

Şahin, Garanti Bankası Ordu Şube Müdürü Eşref Karabatak, TOSYÖV Girişimcilik Eğitmeni Cüneyt 

Örkmez tarafından verildi. - 

Web sayfası      www.tosyovsamsun.org        tosyovsamsun@hotmail.com 

 Tosyöv Samsun Destekleme Derneği web sayfası yenilendi 

 

facebook 

Tosyöv  Samsun Destekleme Derneği facebook/ tosyovsamsun açıldı.Aktif olarak 

güncellenmekte,diğer destekleme derneği ve Tosyöv Vakfı çalışmaları paylaşılmaktadır.Bir 

diğer facebook gurubu da facebook/samsunkobigirisimplatformu 

 Blogger 

 

Geçmiş yıllara sair ,faaliyetler BLOGGER sayfamızda yer almaktadır.Dernek web sitemizden 

de görülebilir. 

Girişim dergisi, 2 ayda bir çıkan girişim dergisi 

 
 

 sn.valimiz ve vali yardımlarına ,il milli eğitim Müdürlüğümüze ,İl sanayi İl Müdürlüğümüz 

birimlerine ,Kosgeb Samsun Hizmet Merkez Müdürlüğüne, üyelerimize  dağıtımı sağlanmış 

ve sağlanmakta,ayrıca ,girişim dergisi e-posta ve facebook ortamlarında paylaşılarak 

bilgilendirilmektedir.  

 

http://www.haberler.com/ordu/
http://www.haberler.com/salih-yuce/
http://www.haberler.com/ordu/
http://www.haberler.com/ticaret-ve-sanayi-odasi/
http://www.haberler.com/garanti-bankasi/
http://www.haberler.com/ordu/
http://www.tosyovsamsun.org/


 
Kobi Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Mediküm ve Kosgeb Samsun Hizmet Merkez 

Müdürlüğümüzle birlikte; Meslek Liselerinde  etkinlikler  düzenlendi. 

 

 

 
Avrupa Kobi Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Samsun Kosgeb Hizmet Merkez Müdürlüğü ,Mediküm, 

Tosyöv Samsun Destekleme Derneği’nin de destek verdiği organizasyonlarda, öğrencilere deneyimler 

ve başarı öyküleri paylaşıldı.  

Meslek okullarımızın ağırlıklı oldukları bölümler dikkate alınarak ,firma nezrinde ilgili firma 

temsilcilerinin kendi firmalarını ve sektörel çalışmalarını anlattılar. 

Özellikle Meslek lisesinden mezun olduktan sonra ,resman firmasında çalışmaya başlayan endüstri 

meslek lisesi mezunlarının ,zamanla kendi firmalarını kurarak ,taşeron firma konumunda rol model 

oluşturmaları, iş hayatına atılacak gençlerimiz açısından önemliydi. 

• Öğrencilere, mesleğin sadece okumayla elde edilmediğini, yapacakları mesleği sevmeleri gerektiğini 

• başaralı olmanın yolunun çok çalışmakta geçtiğini 

• “Çalışırsanız fırsatlarda sizin önünüze gelir.” 

• “Gazetecilik öğrenilene kadar dünyanın en zor işi, öğrendiğiniz takdirde ise en keyifli işidir.” 

Vurgulandı. 

 

• Etkinliğin Düzenlendiği Yer: 

19 Mayıs Ünv. Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu O.S.B. Kutlukent/SAMSUN da , 

Turan ÖZFURAT – İmaretçioğlu Tıbbı Aletler San. Ve Tic.Ltd.Şti, Ahmet Alp DOĞRU- Bilim 

Teknik Tıp Tekniği, Kerem TÜFEKÇİ- Resman A.Ş 

 

• Etkinliğin Düzenlendiği Yer: 

Samsun Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi – İstasyon Mah. İstiklal Cad. No: 149 

İLKADIM/SAMSUN 

 

Özgür UYANIK – Özgür Mobilya Tekstil İnş. Turizm Tic.San. Ltd.Şti., Kerem TÜFEKÇİ- Resman 

A.Ş. 

 

• Etkinliğin Düzenlendiği Yer: 

İlkadım Piri Reis Ticaret Meslek Lisesi İLKADIM/SAMSUN 

 

Oğuzhan SERİNKAYA – Kts Müh. Mak. Tur İnş.Taah.San.Tic. Ltd.Şti.- Tria  

Mustafa ÇAKIR – Marka Evi Ajans ve Dan.Hiz.Ltd.Şti.– Haberexen  

 

• Etkinliğin Düzenlendiği Yer:  

Atakum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi –Esenevler Mah. Atatürk Bulvarı No:330 

ATAKUM/SAMSUN 

Sinan YAVUZ – Prodev Bilgi Sistemleri ,Lütfü ALKAN – Alpkan Yapı Malz. İnş. Taah. 

San.Tic.Ltd.Şti. 

 

 
 



 
 

 

 

 

" ORDU İLİMİZDE EV PANSİYONCULUĞU TOPLANTISI" OKSM'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 

 

http://www.ordukulturturizm.gov.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=532&Ite
mid=67 
 19 Kasım 2012 Pazartesi Saat 14.00’te Ordu Kültür Sanat Merkezi/Küçük Salonda “İlimizde Ev 

Pansiyonculuğu”nun geliştirilmesi ile ilgili toplantı düzenlenmiştir.  
  
Toplantıya konuşmacı olarak ; TOSYÖV Safranbolu Karabük Bartın ve Çevresi Destekleme Derneği Başkanı Bahri 
KÜPELİ “Safranbolu örneğinde Turizm Faaliyetleri ve Ev Pansiyonculuğu” konusunda konuşma yaptı. TOSYÖV 
Proje Koordinatörü Cüneyt ÖRKMEZ “Ev Pansiyonculuğu, Turizme Yönelik Farkındalık ve Yerel Değer Yaratma 
Yolları” hakkında konuşma yaptı. Ordu İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Eyüp ELMAS açılış konuşmasını 
yapmıştır. 
  
Toplantıya ;Tosyöv vakfı yön.kur üyesi ve Tosyöv Samsun Destekleme Derneği başkanı Turan Özfurat,yön.kur 
üyesi Ersan Yapıcı , Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan GÜLDEREN,Ordu İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı 
Sevim GÜRDAL,Turizm Şube Müdürü Uğur TOPARLAK, Perşembe Belediye Başkanı Selami ÇARKÇI,Yeşilce 
Belediye Başkanı İ. Fevzi ÜNAL,Ordu İl Özel İdaresi Şef Ertan TOP,Memur Özay TİRYAKİ ,Perşembe Belediye 
Başkan Yardımcısı Mürsel HAYAT, Ordu Üniv. Meslek Yüsek Okulu öğretim görevlisi Cavit YAVUZ, Ordu 
Üniversitesi Sos.Bil.Mes.Yük Okulu öğretim görevlisi Mehmet MISIR  , Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan 
SOYDAN, Perşembe Ziraat Odası Ziraat Müh. Nesibe SOYDAN, Ziraat Mühendisi Hüseyin NOYAN,  Ziraat 
Müh.Yasemin YÜKSEL, Ziraat Müh.Selma ÖZTÜRK, Fatsa Ziraat Odasından Ziraat Odası Başkanı Mehmet ÖZGEN, 
Ziraat Müh. Fatma BAŞ, Perşembe Belediyesi Fen İşleri Ahmet YÜKSEL , Perşembe Fiskobirlik Başkanı Hasan İÇÖZ, 
Radyo Tv Gazeteciler Derneği Başkanı Birol ÖZTÜRK ,  Ünye Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Adnan SOBİ, Ordu 
Kadın Güc.Dest.Dern.Başkanı Mihriban YUVA, Perşembe Muhtarlar Derneği Başkanı Namık CANİK ve birçok sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ve  üyeleri katılmışlardır. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ordukulturturizm.gov.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=532&Itemid=67
http://www.ordukulturturizm.gov.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=532&Itemid=67


 
BASINDA TOSYÖV  
 

 

 

 

Saygılarımızla 
Tosyöv Samsun Destekleme Derneği 
 www.tosyovsamsun.org 

 

Başkan          Turan ÖZFURAT   
Başkan Yard. Ahmet DURSUNOĞLU 
Başkan Yard Osman SONSES 
Sekreter        Uğur HAYVALI 
Sayman         Ahmet Alp DOĞRU 
Üye                Ersan YAPICI 
Üye                M.Ekrem GENÇ 
Üye                Nejat ŞENDOĞAN  
Üye                Temel TATAROĞLU  
   
Denetleme Kurulu 
Sabri Samangül 
Kadir Gürkan 
Selçuk Araboğlu 

 

http://www.tosyovsamsun.org/

