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Kurucu Başkan Yardımcısı 
 
Beyoğlu Ticaret Lisesi’nden sonra Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Lisede 2 yıl süren 
bankacılık stajında iş hayatı ile tanışan Somsa, profesyonel 
hayata 5 yıl boyunca gümrükleme firmasında finans, 
muhasebe ve dış ticaret departmanlarında devam etti. 23 
yaşında uluslararası hava ve gemi taşımacılığı alanında 

hizmeti vermek üzere girişimcilik serüvenine başladı. 17 yıl başarı ile yürüttüğü bu 
serüvende dünya genelinde oluşturduğu yüzden fazla acente ağı ile Uzakdoğu, Amerika, 
Ortadoğu ve Avrupa limanlarından irili ufaklı birçok dış ticaret firmasına lojistik ve dış ticaret 
danışmanlığı hizmetleri sundu. Coca-Cola, Burger King, Efes Pilsen, Kappa,, Evita, Vestel, 
Kont Bilişim, Asus,Burla Biraderler gibi Türkiye’nin birçok önemli işletmesine hizmet verdi.  
 
2007 yılında Meclis Haber Dergisi tarafından "Yılın En Başarılı İş Kadını" ödülünü’ne layık 
görüldü. 
 
FaCoach Academy Association for Coaching (AC) onaylı Profesyonel Yaşam ve Kurumsal 
Koçluk, Bahçeşehir Üniversitesi Kariyer Geliştirme Danışmanlığı (GCDF) sertifika 
programlarının yanısıra Türkiye Kalite Derneği Mükemmellik Modeli (EFQM), 6 şapkalı 
düşünce tekniği, problem çözme ve karar vermek teknikleri, Judith Liberman'dan Masal 
Anlatıcılığı, Şiddetsiz İletişim gibi bir dizi eğitim almıştır. 
 
İşletme koçluğu eğitimlerini Özgür Kaşifler'den alan Somsa, 2010 yılında İpek Ela 
ile başlayan annelik kariyeri ile birlikte iş yaşamında yeni bir pencere açmıştır. Kobi’lerin 
yaşadığı sorunları çok yakından bilen, uzun yıllar süren girişimcilik tecrübelerini aldığı tüm 
eğitimlerle harmanlayan Somsa, kurumsal alanda sunduğu eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerinin yanısıra 2015 yılında dolgu oyuncak imalatına başlayarak ‘’İpek Böceği‘’ 
markasını oluşturmuştur. 
 
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (Kagider) üyesi ve Üretkeniz.Biz’in kurucu ortaklarından 
olan Somsa, Mart 2011-Ekim 2013 tarihlerinde Koçluk Platformu Derneği'nin Yönetim Kurulu 
Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevlerini üstelenmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 
nezdinde yapılan ‘’Ulusal Koçluk Meslek Standartları’’ hazırlanması çalışmalarında yer almış, 
Türkiye Kalite Derneği (Kalder) kongresinde ‘’EFQM Mükemmellik Yolculuğuna Koçluğun 
Katkısı‘’ adlı çalıştayı yürütme  görevini  üstlenmiştir 
  
Girişimcilik ve kariyer değişikliği deneyimlerini çeşitli üniversite ve panellerde paylaşan 
Somsa, aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Kariyer.net, Secret CV, 
Engelsiz Kariyer, PYD işbirlikleri ile düzenlenen projelerde Kariyer Geliştirme Danışmanı 
olarak destek, vermiştir. 2018 yazında başlattığı  #koydebirmasalaksami projesiyle; 
kültürel, ekonomik, ulaşım gibi nedenlerle kültür-sanat faaliyetlerine erişim imkanı 
olmayan çocukların gelişimine katkı sağlamayı amaçlamış, yaşadığı köyde düzenlediği yaz 
etkinliklerinde çocuklara masallar anlatmış, birlikte oyunlar oynayarak eski geleneksel  sokak 
oyunlarının canlanmasına destek vermiştir. 200'ün üzerinde katılımcının faydalandığı 
#koydebirmasalaksami devam eden projeleri arasındadır.  
 
Daha fazla bilgi için  www.fatossomsa.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 

https://www.fatossomsa.com/koeyde-bir-masal-aksami
http://www.fatossomsa.com/

