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Kuruluştan Günümüze
Kurulduğumuz günden itibaren ülkemize ve Türk sanayine faydalı çalışmalar gerçekleştirmenin ve 
İstanbul sanayicisine yakışır projeler üretmenin gayreti içindeyiz. Üyelerimizin öneri ve talepleri 
doğrultusunda mesleki eğitim ve nitelikli eleman ihtiyacı konularında kalıcı çözümler oluşturmak, 
başarılı öğrencileri burs sistemimize dahil etmek ve sanayimizin geleceği olacak iyi yetişmiş teknik 
personeli Türk sanayine kazandırmak en önemli amacımızdır.

Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyi ülkemiz genelinde 
yaygınlaştırarak, toplumsal kalkınmaya ve ülkemizin bu yöndeki gelişimine katkı sağlamayı 
hede�emekteyiz.

Her geçen yıl yeni projeler üreterek gelişmeyi, gelişirken öğrenmeyi ve paylaşmayı misyon edinerek, 
sanayicilerimiz adına yaptığımız üretimlerin doğru zeminde ve şe�af olarak gerçekleştirilmesine 
azami önem gösteriyor; faaliyetlerimiz ve duruşumuzla her konuda devletimiz ve milletimize layık 
olmaya özen gösteriyoruz.

Gençlerimiz ve çocuklarımızla sadece maddi bağ değil, onların geleceğine, hayatına dokunan bir vakıf 
olmak için çaba sarf ediyor, bursiyerlerimizin, Türk sanayinin ve ülkemizin geleceği olacak niteliklere 
sahip, başarılı, etik değerleri yüksek birer birey olarak yetiştiklerini gururla söyleyebiliyoruz.

25. yılımızda yaklaşık 19 bin Sanayicimiz ve Bursiyer Öğrencilerimizle birlikte büyük bir aileyiz biz…

Hep Birlikte Nice Yıllara...
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  İSOV nasıl doğdu ve hayata geçirildi, Aralık 1993 yılında İSO Yönetim Kurulu   
 başkanlığına seçilmemiz sonrası, bizden önceki dönem İSO Başkanı Memduh Hacıoğlu ve  
 Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımızın tespiti ile yola çıkarak İstanbul Sanayi Odası   
 meclisinde yaptığımız çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda, Odamızın yasal görevleri 
dışında kalan konularda üyelerimize hizmet sunması amacıyia bir Vakıf kurma �kri artık kesinleşmişti. 
Hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz düzenli çaiışmalarımız neticesinde gerekli yapılanmayı tamamlayarak 
1994 yılı Mart ayında Vakfımızı kurduk.

İlk kuruluşunda Vakfımızı Odamızın bir parçası gibi görmüştük ancak zaman içinde öngördüğümüz temel 
ilkelerin farklı bir istikamette gelişmesi ile çok daha geniş bir yelpaze içinde faaİiyetlerini sürdürmesi 
gerektiğini fark ettik. Vakıf resmi senedinde bir takım değişikliklere giderek Vakfın gerçek tüzel kişiliğine 
kavuşmasını sağladık. Bunun yanı sıra Vakfın vergi bağışıklığı elde etmesi için gerekli olan çalışmaları 
Oktay Duran başkanın döneminde hızlandırarak kısa sürede vergi mua�yeti hakkı kazandırdık.

İlk yıllarda üniversite-sanayi işbirliği için önemli adımlar atarak sanayi için teknik eleman yetiştiren bir 
eğitim kurumunun oIuşturulması için iIk hazırlıkları gerçekleştirdik. Bu çerçevede İstanbul Valisi Erol 
Çakır'ın desteği ile tahsis edilen arsaya Meslek lisesi inşasının gerçekleştirilmesi için o dönemde Vakfın 
başkanı olan Engin Koyuncu'nun büyük gayretleri, İSO Yönetim Kuruiunun önemli katkıları, Tanıl Küçük 
ve Halil Demirkaya'nın özel çabaları, Hakkı Kalkavan'ın hem teknik hemde mali denetim olarak projeye 
yaptıkiarı değerli katkıları, değerli bazı İSO meclis üyelerimizin destekleri ve özeilikle Akkök Holding, Koç 
Holding, Sabancı Holding ve Ülker Grubunun büyük ve anlamlı bağışları ile İSOV Mesleki Eğitim 
Kompleksinin başarılması mümkün oldu.

Vakfımız sanayi ile ilgili mesleki dalların tanıtımı, öğretimi, bunlara ilişkin insan kaynaklarının 
değerlendirilmesi gibi çalışma konuIarı ile birlikte Odamızın yönetiminde olan burs işİerini de üstlenerek 
ihtiyaç sahibi başarılı öğrencileri desteklenmesini sağlamıştır.

Birbirinden ayrılmaz birer parça olan İstanbui Sanayi Odası ve Vakfımızın bir bütünlüğü temsil etmesi 
amaç ve hede� ile bundan sonra da İSO ve İSOV Yöneticilerinin aynı gayeyi ve düşünceyi paylaşarak, 
üyelerimize ve mütevellilerimize en iyi şekilde hizmet vereceğine, eğitim alanında Türk gençlerinin 
sanayiye kazandırılması için çalışmalarını geliştireceğine inanıyorum. 

Nice 25-50 yıllara başarı ile,....

Hüsamettin KAVİ
1994 - 1995 Dönemi
Yönetim Kurulu Başkanı
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Hüsamettin KAVİ

Ahmet ÇUHADAROĞLU Hayati ZIRH İsmet SÖZEN

Özcan ÖZENBAY Necati ARIKAN

Temel KAYA

Turhan ALANKAYA Bahattin KELEŞ

Erdal BAHÇIVAN

Mehmet ŞUHUBİ
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 30 yılı aşkın bir süre İSO üyesi olmaktan, 4 yıllık başkan vekilliğimden, tüm kariyerim   

 boyunca kazanmış olduğum bilgi birikimim ve değerli meclis üyelerimizle birlikte sanayi ve  

 eğitim işbirliği sürecinin başlamasına vesile olan İSOV’un kurulması gerektiği ön �krimi 

ortaya koymuş ve bütün değerli İSO üyelerinden müspet katkı almışızdır.

Mükemmel bir şekilde kurulan İSOV Türk ekonomisinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman eksikliği 

ihtiyacını karşılamıştır. Bu yetiştirilen elemanlara yazılı ve görsel eğitimin yanı sıra hangi meslek kolu ise 

o mesleğin ihtiyacı olan ürünü �ilen üreterek eğitim alan elemana yapılan imalat uygulaması ile daha 

vası�ı ve kaliteli bir üretici olarak sanayi ve diğer sektörlere kazandırmak İSOV’un en önemli görevlerinin 

başında gelmektedir. 

Ayrıca Vakfımız İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İSOV Zincirlikuyu Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi ile yürütülen çalışmaları başarı ile devam ettirmektedir. 

Vakıf; değerli üyelerinin bilgi, deneyim ve tecrübelerinden faydalanarak ülkemizin kültürel, teknolojik, 

bilimsel ve ekonomik gelişmesine çalışmalar yaparak, sanayi üretimde mesleki eğitim ve sanayi işbirliği 

çalışmaları yaparak nitelikli, başarılı ara elemanların ekonomiye kazanmasını sağlamaktadır. 

Dr. Oktay DURAN
1996 - 1999 Dönemi
Yönetim Kurulu Başkanı
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Dr. Oktay DURAN

Kaya TURGUT Özcan ÖZENBAY Sabahattin KARAHAN

Bahattin KELEŞ

C.Tanıl KÜÇÜK

Erdal BAHÇIVAN

Temel KAYA

Üzeyir GARİH

Dr. İsmet SÖZEN

Necip YÜKSEL
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 1994 yılında İstanbul Sanayi Odası Başkan vekili olarak görev yaptığım dönemde Yönetim Kurulu  
 üyeleri  ve Meclis Başkanlık Divanıyla bir araya gelerek İstanbul Sanayi Odası Vakfı’nın 
 kurulmasının ilk adımlarını beraberce attık. İstanbul Sanayi Odası’na mensup sanayici ve iş   
 insanlarının; ülkemizin kültürel, bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik gelişimine katkılar   
 sağlayacak girişimlerde bulunması; sanayi üretimini kapsayan konularda mesleki eğitim ve sanayi 
 işbirliğini öngören çalışmalar yapması amacıyla kurulan Vakfımız 25. çalışma yılını geride bırakmıştır.

Geçtiğimiz çalışma yılları içerisinde Vakfımız, resmi senedi doğrultusunda ülkemizin geleceğini belirleyecek olan 
eğitim ve sosyal sorunlar hakkında devletimizden hiçbir karşılık beklemeden yoğun çabalar sonucu, imkânlar 
yaratarak ülkesine ve özellikle eğitime çok faydalı hizmetler sunmuştur. Gelişmiş ülkeler arasına katılmanın ve 
rekabeti sürdürmenin ancak yetişen genç neslin en iyi donanımlarla eğitilmesine bağlı olduğu düşüncesindeyiz. 
Ülkemizin sahip olduğu bu genç ve dinamik insan gücü potansiyeli, diğer ülkelerle rekabet edebilme avantajı 
sağlayacak en önemli etkendir. Dünyada yaşanan rekabette, ülkemiz için gerekli olan yetişkin insan gücünün 
oluşmasına katkıda bulunmak, mesleki eğitim ve öğretimi destekleyerek iş hayatının talep ettiği nitelikli ara 
eleman ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmak ve hayat boyu öğrenmeye katkıda bulunmak bizlere düşen 
vazifelerdir.

Bu bilinçle hareket ederek, hayalini kurduğumuz ve ilk sembolik tuğlası 9 Ekim 2003 tarihinde o dönemdeki 
Başbakanımız, şimdi Cumhurbaşkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile beraberce koyulan “İSOV Mesleki 
Eğitim Kompleksi”ni hayata geçirdik

Mesleki eğitimin, günümüz teknolojisine uygun, modern ve yenilikçi yapıya kavuşması amacıyla İSOV Mesleki 
Eğitim Kompleksi’nin yanında ana sektör alanlarına insan kaynağı yetiştiren meslek liselerini hem maddi hemde 
manevi anlamda destekledik. Bugün İstanbul’un birçok mesleki eğitim kurumunda İSOV’un adını görebilirsiniz. 
Vakfımızın mesleki eğitime verdiği önemi, gerçekleştirdiğimiz hizmetler ve yaptığımız yatırımlarla göstermiş olduk.  

1972 yılından beri üyesi bulunduğum İstanbul Sanayi Odası Meclisinin uzun seneler eğitim komisyonunda görev 
aldım. Yönetim Kurulu üyeliği, Başkan Vekilliği ve İSOV Yönetim Kurulu Başkanlığını hayatım boyunca en önemli 
vazife olarak değerlendirdim. Bu zaman zarfında binlerce başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencinin eğitimine katkıda 
bulunmak adına burs desteği sağladık. 

Halen Vakfımızın burs sistemi yeni Yönetim Kurulumuz tarafından da devam ettirilmektedir. Ancak bizden s
onraki Yönetim kurullarına hararetle tavsiyemiz kalıcı yatırımlar yapılarak İSOV’un ömür boyu ayakta kalmasını 
sağlamalarıdır.

Ülkemizin ve özellikle güzel İstanbul’umuzun kanayan yarası sokak çocukları için çok önemli kurumları bir araya 
getirerek panel düzenledik ve panel sonuçlarını kitap haline getirip bastırarak tüm İstanbul geneline dağıtık. Bu 
gençlerimizin rehabilitasyonunu gerçekleştiren güzide bir kurum olan Ağaçlı Çocuk ve Gençlik Merkezine ağaç 
işleri, mum, galoş, seramik ve hediyelik eşya imalat atölyeleri kurarak meslek edinmelerine katkıda bulunduk. 

Özel eğitime muhtaç lise çağındaki gençlere meslek edindiren ERAM Fatih Özel Eğitim Meslek Okuluna mum, 
galoş, marangoz ve serigra� atölyelerinin tüm donanımını gerçekleştirdik. Ayrıca Sayın Zenep Bodur Okyay 
hanımefendinin katkılarıyla çok güzel bir seramik atölyesi oluşturduk. Bugün halen bu atölyelerde özel eğitim 
alması gereken gençlere eğitim verilmektedir. 

İstanbul Sanayi Odası'nın ve Vakfımızın ülkemizdeki saygınlığı çerçevesinde; büyük bir dikkat ve disiplin içinde 
yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimiz sırasında, birlikte çalıştığım, Vakfın Yönetim Kurulunda görev almış tüm 
arkadaşlarıma, özellikle İSOV Mesleki Eğitim Kompleksi’nin ortaya çıkmasında çok büyük katkı sağlayan değerli 
Mütevelli Heyet üyelerimize gönülden teşekkür ediyor, nice başarılı 25 yıllar diliyorum.

Engin Koyuncu
1996 - 2004 Dönemi
İSOV Onursal Başkanı
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H. Engin KOYUNCU

Erdal BAHÇIVAN Hakkı KALKAVAN

Sabahattin KARAHAN

Bahattin KELEŞAtaman ONAR

Temel KAYA

C.Tanıl KÜÇÜK

Engin KEÇELİ

Musa ANTEBİ

R. Sami YAZICI

Cengiz KAYA

Nuri TUNA Zeynep BODUR OKYAYHalil DEMİRKAYA

M. Zeki KARAHAN
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 İstanbul Sanayi Odası’nın eğitim ve sosyal sorumlulukla ilgili çalışmalarını yürütmek   

 amacıyla kurulan Vakfımız, bu alanlarda büyük projelere imza atmış ve örnek teşkil 

 eden faaliyetler gerçekleştirerek yetişen genç neslin en iyi, en donanımlı halde topluma 

kazandırılması için gayret sarf etmiştir. Vakfımızın, bugüne kadar sergilediği çabalara destek olan, 

emek veren mütevelli üyelerimize, bizden önceki ve sonraki değerli yöneticilere teşekkürü bir borç 

biliyorum.

Görev aldığımız çalışma yılları içinde, Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber özellikle mesleki 

eğitim konusunda faaliyetlerimizi büyük bir dikkat ve disiplin içinde yürüttük. İSOV Mesleki Eğitim 

Kompleksi inşasını gerçekleştirerek Milli Eğitime kazandırdık. İstanbul sanayisinin ihtiyacı olan nitelikli 

teknik eleman kaynağı yaratan okulumuz halen her yıl gurur kaynağımız olan mezunlar vermektedir. 

Bu güzide okulumuz yanında nitelikli teknik eleman yetiştiren kurumların günümüz teknolojisine 

uygun eğitimler verebilmesini, yetişen kişilerin beceri ve işe uyumunun en üst seviyeye ulaşmasını 

sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdik ve bu faaliyetlerimizi YÖK,  Milli Eğitim Bakanlığı, Valilik, 

Milli Eğitim Müdürlüğü vb. kuruluşlarla işbirliği içinde yürüttük.

Eğitime verdiğimiz desteğin yanı sıra;  ülkemizde yaşanan sosyal sorunlarla ilgili çalışmalar yaparak 

her fırsatta devletimizin yanında yer almamız gerektiğinin bilinciyle çalışmalarımızı üyelerimizin de 

destekleriyle imkanlarımız çerçevesinde sürdürdük.

Mütevelli heyetimizden aldığımız güçle gerçekleştirdiğimiz çalışmaların bugün çok daha iyi noktalarda 

olmasının gururunu yaşıyor, Vakfımızın nice 25 yıllar boyunca başarı ile varlığını sürdürmesini temenni 

ediyorum. 

Mütevelli heyet üyelerimize, Yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarıma ve Vakıf çalışanlarına  

çalışma dönemlerimizde bana vermiş oldukları destekten dolayı bir kez daha teşekkür ederim.

Hakkı KALKAVAN
2004 - 2007 Dönemi
Yönetim Kurulu Başkanı
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Hakkı KALKAVAN

M. Zeki KARAHAN H. Hüseyin BAYRAM

Halil DEMİRKAYA

Sabahattin KARAHAN

Nuri TUNA

Musa ANTEBİ

Kemal KENANOĞLU

Engin KEÇELİ

Erdal BAHÇIVANR. Sami YAZICI

Zeynep BODUR OKYAY Fikret TANRIVERDİ Andon AREKELYAN

Baki KURİŞ

Cengiz KAYA
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 İSO Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmak onurlu, ancak onurlu olduğu kadar zor

  bir görev ve vaktinizin büyük kısmını alıyor; kendi işinize çok az vakit kalıyor. 

Bütün bu yoğunluğun ve koşuşturmanın içerisinde İSO Yönetim Kurulu Başkanları aynı zamanda ISOV 

Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyorlar. Böylesine önemli ve manevi hazzı olduğu kadar 

manevi sorumluluğu da olan bu görevi yaparken, ister istemez gönlümüzden geçtiği kadar vakit 

ayıramadığınızı düşünüyor ve bundan dolayı da ruh dünyanızda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. 

İşte tam burada ISO’nun gelenekleri ve farklılığı devreye giriyor ve sizden daha önce bu görevi yapan 

başkanlarımızın, Yönetim Kurulu Başkan Vekillerimizin ve üyelerimizin o müthiş desteği ve özverisi 

ortaya çıkıyor.  Sizi üzen, ‘acaba böylesine hayırlı ve önemli bir görevi layıkıyla yerine getirebiliyor 

muyum’ kuşkunuza adeta cevap oluyor, manen rahatlatıyor. Ben bu yazı talebi gelince ilk önce, bunun 

duygu ve düşüncelerimi ifade etmek için çok önemli bir fırsat olduğunu düşündüm. Vakfımızın 

Yönetim Kurulu Başkanı görevini yaparken, desteklerini esirgemeyen, elde edilmiş olan başarıların 

altına imzalarını atan, benden önceki değerli başkanlar, Sayın Hüsamettin Kavi, Sayın Oktay Duran, 

Sayın Hakkı Kalkavan ve özellikle vakfımızın onursal başkanı Sayın Engin Koyuncu’ya, değerli Yönetim 

Kurulu Başkan Vekili ve üyelerine şahsıma verdikleri destek ve ISOV çalışanlarına vakfımıza kattıkları 

için şükranlarımı sunuyorum.

Vakfımızın 25. yılında kısa sayılabilecek bir sürede yapılanlar, ülkemize kazandırılan eserler, eğitim 

alanındaki atılan adımlar, önümüzdeki yıllarda vakfımızın başaracaklarının somut bir göstergesidir. 

Bu hizmet bayrağının ISO ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan ile çok daha ileriye 

taşınacağına dair olan inancımı da ifade etmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle vakfımızın 25. yılını kutluyor, başarılarla dolu nice 25 yıllar diliyorum. 

C. Tanıl KÜÇÜK
2007 - 2013 Dönemi
Yönetim Kurulu Başkanı
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C. Tanıl KÜÇÜK

Cengiz KAYA Baki KURİŞ Sabahattin KARAHAN

Engin KEÇELİ Musa ANTEBİ

Fikret TANRIVERDİ

Andon AREKELYAN

Nuri TUNA Fevzi TOROLSAN

Salih EREZ

Lebib MISIRLI

Ülkü BÜYÜKGÖNENÇ Gültekin DEMİR

Muammer YÜCELER Fatma Tuba YAZICI Haldun BAŞARIR
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 Ne mutlu bizlere İstanbul Sanayi Odası Vakfımızın 25.kuruluş yılını kutluyoruz. İSO Vakfı  
 olarak misyon ve vizyonumuz doğrultusunda geçmişten bugüne artan bir ivme ile   
 faaliyetlerimizi sürdürerek hep daha iyinin peşindeyiz. 

Kurumsal sosyal sorumluluk dünya genelinde yükselen bir trend ve gittikçe daha çok önem kazanıyor. 
1994 yılında İSOV’un temellerinin atıldığını dikkate aldığımızda bu açıdan takdire şayan bir öngörü 
gerçeği karşımızda duruyor. Vakfımız çeyrek asrı geride bırakırken, yaptığı işlerin niteliği düşünüldüğünde 
kısa diyebileceğimiz bir sürede elde ettiği başarılarla ne kadar doğru bir karar 
verildiğini bizlere gösteriyor. 

Yükselen kurumsal sorumluluk trendi ile birlikte, iş birliği kültürü de önem kazanıyor. İşbirliği, tek seferlik 
bir stratejik tercihin adı olmaktan çıkıp, kişisel ve kurumsal bir değere dönüşüyor. İşte bu nedenle, 
işbirliği anlayışımızı gerek eğitim çalışmalarımızda, gerekse sosyal ve kültürel faaliyetlerimizde ön 
planda tutmaya hep özen gösterdik. 25 yıl boyunca, bu temel değerden yola çıkarak çok sayıda başarılı 
çalışmaya hep birlikte imza attık. Vakfımızın faaliyet alanı geniş olmakla birlikte, kurulduğu yıldan beri 
Vakfımızın faaliyetlerinde eğitim ve yarınlarımızın güvencesi gençlere özel bir önem veriyoruz. Nesiller 
arası üretim kültürünün aktarılması, sanayimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insanların 
yetişeceği, gençlerimizin maddi açıdan destekleneceği, modern bilgi ve yetenekler kazanacağı eğitim 
kurumlarının meydana getirilmesi, desteklenmesi ve geliştirilmesi bizler için yüce bir hedef olarak 
varlığını koruyor ve korumaya da devam edecek.

Bu değişmez hede�mize vurgu yaparken şunu da belirtmek isterim ki birbirimizle sürekli iletişim içinde 
olmak, yeni düşüncelerimizi ve projelerimizi dile getirerek heyecanımızı paylaşmak bizi daha da güçlü 
kılacaktır. 

Kuruluşumuzdan beri ülkemizi daha çağdaş ve aydınlık bir geleceğe taşımak üzere sürdürdüğümüz 
eğitime, gençlere, kültür ve sanat dünyasına yönelik faaliyetlerimizi daha da ileri taşıyacağımıza bütün 
kalbimle inanıyor, bugüne kadar bizlere destek verenlere şükranlarımı sunuyor, Vakfımıza başarılarla 
dolu nice yıllar diliyorum. 

Erdal BAHÇIVAN
2013  - . . .  Dönemi
Yönetim Kurulu Başkanı
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Erdal BAHÇIVAN

Sevda ARIKAN

Vehbi CANPOLAT Kemal KARABEL

Halil DEMİRKAYA Cengiz KAYAİrfan ÖZHAMARATLI Aynur AYHAN

Hasan BÜYÜKDEDE Okan OĞUZ Bekir YELKEN Ender YILMAZ

Fikret KAYA Nevzat SÜRMELİ Nahit KEMALBAY
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> 13.01.1993 tarihinde yapılan İstanbul Sanayi Odası Meclis toplantısında Türkiye’de  
 eksikliği hissedilen sınai eğitim konusunda hizmet verecek bir Vakıf kurulması ve   
 kurulacak olan Vakıfın Resmi Senet Hükümleri Meclis Üyelerince kabul görmüştür. 

 Vakıf Resmi Senedi Beşiktaş 9. Noterliği tarafından 27.1.1994 tarih ve 3379 yevmiye  
 numarası ile onaylanmıştır.
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> Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile Vakfımız arasında 27 Şubat 1997 tarihinde Meslek  
 Yüksekokulları okul/sanayi işbirliği uygulama esaslarını belirleyen işbirliği protokolü  
 imzalanmış ve “İSOV-YÖK İcra Kurulu” kurulmuştur. Kurulda YÖK ,TOBB, Ankara Sanayi  
 Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, MESS,İŞKUR ve çeşitli MYO temsilcileri görev almıştır.

> Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 Tarih ve 97/9898 sayılı kararı ile Vakfımız Vergi   
 Bağışıklığı kazanmıştır.

> İhtiyaç sahibi öğrencilere 1996-97 eğitim döneminde burs desteği verilmeye   
 başlanmıştır. İlk yıllarda sayı olarak az olan burs destekleri giderek artırılmıştır.

İlk Burs Yılımızda
172 Öğrenciye Burs Sağladık.
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> İSOV-YÖK İcra Kurulu projesi olarak   
 “Endüstri Deneyimini Arttırma(EDA)   
 Programı düzenlenmeye başlanmış, 21 
 Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi 
 üyemiz olan sanayi kuruluşlarında eğitim  
 almıştır. Daha sonraki yıllarda düzenlenen  
 eğitimlerle yaklaşık 200 Öğretim görevlisi  
 programdan faydalanmıştır.

 Yine aynı protokol kapsamında mesleki ve  
 teknik eğitimde uluslararası kalite 
 konularını kapsayan IVETA (Uluslararası   
 Mesleki Eğitim ve Öğretim Birliği) - 98   
 Konferansı  düzenlenmiştir.

> 11.06.1999 tarihinde Milli Eğitim  
 Bakanlığı ve İstanbul Valiliği ile İSOV  
 Zincirlikuyu Yapı Meslek Lisesinin  
 tadilat, bakım, onarım, donanım   
 ihtiyaçlarının teminini içeren protokol  
 imzalanmıştır. Tarihi okulun tüm   
 binaları tadil edilmiş, yeni bir derslik  
 binası inşa edilmiş ve tüm atölye ve  
 laboratuarların tefrişatı yapılmıştır.  
 Okul arazisinde bulunan tarihi   
 köşklerin restorasyonu    
 gerçekleştirilmiştir.

 Protokolün imzasından bugüne liseye  
 yapılan maddi destek tutarları   
 1.006.751,11 TL’dir

 YIL  TUTAR TUTAR TCMB 
  (TL)   (USD) KURU

1999 76.549,43 141.052,94 0,5427
2000 132.308,75 196.012,96 0,6750
2001 57.103,67 39.284,31 1,4536
2002 43.395,59 26.338,67 1,6476
2003 58.742,50 41.961,93 1,3999
2004 18.956,32 14.118,06 1,3427
2005 9.526,50 7.065,56 1,3483
2006 18.822,17 13.326,37 1,4124
2007 7.645,10 6.562,88 1,1649
2008 4.402,48 2.879,13 1,5291
2009 31.925,10 21.361,73 1,4945
2010 13.981,07 9.049,24 1,545
2011 70.560,15 37.176,05 1,898
2012 33.870,39 18.962,26 1,7862
2013 21.816,51 10.221,86 2,1343
2014 21.125,72 9.062,55 2,3311
2015 126.494,74 43.271,21 2,9233
2016 81.398,12 23.088,39 3,5255
2017 106.191,10 28.060,96 3,7843
2018 71.935,70 13.597,15 5,2905
TOP. 1.006.751,11 702.454,22 

İSOV ZİNCİRLİKUYU MESLEK LİSESİ BÜTÇESİ
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Okul Arazisi Hakkında : 

Padişah Abdülaziz’in oğlu Veliaht Yusuf İzzettin 
Efendi ( 1857- 1916) için yazlık av köşkü olarak 
dönemin ünlü mimarı Sarkis Balyona (1880) 
yaptırılmıştır.

Mabeyn köşkü (selamlık), Harem köşkü ve 
Bendegan Köşkü olarak üç yapıdan oluşmuştur. 
Çevreye adını veren Zincirlikuyu’da bu arsa 
içeresindedir. 02 Şubat 1916 Yusuf İzzettin 
Efendinin vefatından sonra ailesi ikamete 
devam etmiştir. 

1923 Cumhuriyetin ilanından sonra bu 
köşklerden oluşan kompleks 1. Dünya ve 
Çanakkale savaşlarındaki şehit çocuklarına 
“Dar’ül- eytam”(Yuva) olarak hizmete açılmış 
1930’larda ilkokula ( Hürriyeti Ebediye)  
dönüştürülmüştür. 

Bu okul 1938-1939 yılında Mecidiyeköy’ e 
taşınmıştır. 

> Ülkemizi yasa boğan 1999 depremlerinde  
 aktif görev alınmıştır. Deprem bölgelerinde  
 acil ihtiyaç  olan sera örtüsü, toz maskesi,  
 ceset torbası, jeneratör ve gereksinim   
 duyulan her tür ihtiyaçlar temin edilmiş 
 ve 80 depremzede öğrenciye burs imkanı  
 sağlamıştır. Ayrıca yardıma muhtaç olan  
 1200 öğrenciye kaban, gömlek, pantolon,  
 çorap ve ayakkabıdan oluşan yardım paketi  
 dağıtımı sağlanmıştır.

1939- 1940 yılında “Yapı Usta Okulu” olarak 
 ilk açılan meslek liselerindendir. Yaklaşık 40 
dönümlük arazi içindeki okula zaman içinde 
ihtiyaca göre yapılar ilave edilmiş ismi ise 
“Yapı Enstitüsü Yapı Sanat Enstitüsü” 
İstanbul Yapı Meslek Lisesi gibi aldığı bazı 
isimlerdendir. 1999 yılında imzalanan 
protokol ile İSOV-Zincirlikuyu Meslek Lisesi 
adını almıştır.
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> Sanayicilerin ihtiyaç duyduğu ara teknik elemana ulaşabilmeleri, okullarla işbirliği   
 yapabilmeleri amacıyla İSOV-Net  bilgi bankası oluşturulmuştur. Bu çalışma    
 kapsamında, Vakfımız, meslek yüksek okulları, odalar, sendikalar, sanayi kuruluşları   
 ve diğer kurumlar arasında internet ağı oluşturulmuştur. Bu bilgi bankasında ilk   
 aşamada meslek yüksek okullarının mezun ve stajyer öğrenci bilgileri ile sanayicilerin  
 ihtiyaç duyduğu eleman bilgi ve ilanları yer almıştır.

> Sokak çocuklarının rehabilitasyonuna, eğitimine ve meslek edinmelerine katkı   
 sağlamak amacıyla Ağaçlı Köyü Çocuk ve Gençlik Merkezi‘ ne marangoz atölyesi   
 kurulmuştur.

> İstanbul da yaşayan ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine Türkiye Odalar ve Borsalar   
 Birliğinin  maddi desteğiyle kışlık giyecek dağıtımlarına başlanmıştır. Bu yardım   
 günümüzde dağıtılmaya devam edilmektedir.

> 1 Mayıs 2003 tarihinde meydana gelen Bingöl depremi dolayısıyla, Valilikçe ihtiyaç  
 olduğu belirtilen su deposu alımı için şartlı bağış yapılmış; bunun yanı sıra, ihtiyaç   
 sahiplerine ayakkabı ve giysi yardımı yapılmıştır.

Bu öğrencilerin, öğrenimlerine devam 
ettikleri sürece yaşam ve okul masra�arı 
vakfımızca karşılanmış ve 49 
depremzede öğrencinin de eğitim 
masra�arı karşılanmıştır.

> Deprem felaketi dolayısıyla anne -   
 babasını yada birini kaybetmiş,    
 yaşadığı felaket nedeniyle maddi   
 durumu kötüleşmiş çocukların eğitime   
 devam etmelerini sağlamak amacıyla   
 30.05.2000 tarihinde Milli Eğitim   
 Bakanı, İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim   
 Müdürlüğü ile protokol imzalanmış ve 
 bu kapsamda 16 öğrenci İstanbul   
 Haydarpaşa Erkek  Lisesi ve Çamlıca Kız   
 Lisesi yurtlarına yerleştirilmiş, 49   
 depremzede öğrenciye burs    
 bağlanmıştır.

> Fatih ilçemizde bulunan “ERAM Özel  
 Eğitim Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde  
 eğitim gören öğrencilerin meslek  
 edinebilmeleri amacıyla mum, galoş,  
 marangoz ve serigra� atölyeleri   
 kurulmuştur. 
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> 24.09.2002 tarihinde Akatlar’da bulunan 13.231m2 lik arsanın Milli Eğitim Müdürlüğü’nce    
 Vakfımıza tahsisi için protokol imzalanmıştır. Bu arsa üzerine, uzun yıllardır sanayimizin ihtiyacı   
 olan çağın teknolojisini yakalamış nitelikli ara eleman  yetiştirme misyonunu üstlenebilecek,   
 İSOV’a yakışır bir “Mesleki Teknik Eğitim Kompleksi” projesi hayata geçmiştir. 

> İstanbul Valiliği işbirliği ile “SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARIN KORUNMASI ve   
 TOPLUMA KAZANDIRILMASI” paneli düzenlenmiştir.  Dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali   
 Coşkun, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu, Devlet Bakanı Sayın Güldal Akşit, İstanbul Valisi   
 Sayın Muammer Güler, Jandarma Komutanlığı yetkilileri, üniversite 
 görevlileri, sivil toplum örgütleri ve ilgili diğer kuruluşların temsilcilerinin 
 katıldığı panelde konuyla ilgili tespit ve görüşler oluşturulmuştur.
 
 Panelde ortaya çıkan tespit ve tavsiyeler “sokakta yaşayan ve çalıştırılan 
 çocukların korunması ve topluma kazandırılması” isimli kitap haline 
 getirilerek bastırılmıştır. 5000 adet basılan kitabın geliri İstanbul 
 Çocukları Vakfı’nın Bahçelievler’de yapılmakta olan ‘Sokak Çocukları 
 Barınma Yurdu’nun yapımında kullanılmak üzere şartlı olarak 
 bağışlanmıştır.

> Türkiye’nin en büyük birinci ve ikinci 500 
Sanayi Kuruluşu”na “İSOV Ödül Töreni” 
düzenlemiştir.  Aynı törende, İSOV Mesleki 
Eğitim Kompleksinin inşaatı için maddi kaynak 
sağlamak ve projeyi kamuoyuna duyurmak 
maksadıyla “Bir Tuğla da Sizden” kampanyası 
başlatılmış, kompleksin ilk tuğlası da dönemin 
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
sembolik olarak konmuştur.
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Gençlerimize Altınbilezik,
Sanayicimize Kaliteli Eleman

> İSOV Zincirlikuyu Meslek Lisesinin   
 düzenlediği İTEM Sektör Fuarına 
 sponsorluk yapıldı. 

 Okulun mezunları için pilav günü   
 düzenlendi.

> Sanayide istihdam edilen ve edilecek personelin beceri ve işe uyumunu en üst   
 seviyeye ulaşması amacıyla sürdürülen çalışmaları yürütmek üzere “Mesleki Eğitim  
 Danışma Kurulu” oluşturuldu. Kurulda Vakfımız, Yüksek Öğretim Kurumu, Milli Eğitim  
 Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile diğer ilgili kurum ve  
 kuruluşların temsilcileri görev almış, her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri   
 toplantılarla önemli projelere imza atmışlardır.

 Mesleki Eğitim danışma Kurulu’nun önerisi ve çalışmasıyla “Mesleki Eğitim ve Çıraklığın  
 tanıtımı ve yaygınlaştırılması”  broşürü hazırlanarak 7000 adet bastırılmış ve ilgililere,  
 İstanbul iline bağlı 18 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve muhtarlıklara, İSO’ya bağlı   
 istihdam sayısı 25-30 arası olan işletmelere dağıtılmıştır.
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> İstanbul da yaşayan yardıma muhtaç ailelere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin maddi    
 desteğiyle gıda yardımı dağıtımlarına başlanmıştır. Bu yardım günümüzde dağıtılmaya devam   
 edilmektedir.

> Erzurum’da meydana gelen deprem dolayısıyla 20 Milyar (eski TL birimi) TL maddi destekte   
 bulunulmuştur. 

> 26.12.2004 tarihinde Güney Asya’da meydana gelen deprem ve tsunami nedeniyle oluşan   
 felaketin en çok etkilediği bölge ülkelerindeki mağdur ve yardıma muhtaç olan kişilere destek   
 olmak amacıyla Vakfımızca İstanbul genelinde 2 ay süren bir yardım  kampanyası başlatılmıştır. 

 Bu kampanya dahilinde biriken meblağ, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel    
 Müdürlüğü hesabına yatırılmıştır.

> 08.10.2005 Tarihinde Pakistan' da meydana  
 gelen deprem nedeniyle mağdur ve yardıma  
 muhtaç olan kişilere destek olmak amacıyla,  
 Vakfımızca İstanbul genelinde, İstanbul  
 Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nün   
 17.10.2005 tarih, B.05.4.VLK.4.34.08.00/
 27442 sayılı izni ile açılan yardım   
 kampanyası çerçevesinde toplanan meblağ  
 tarafımızca bloke çek ile 14.12.2005   
 tarihinde Valiliğimize takdim edilmiştir.
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> Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen sel felaketinde mağdur olan   
 vatandaşlarımıza giyim eşyası, ayakkabı ve battaniye yardımı yapılmıştır.

> Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sadi Sun Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastalar için hayati  
 önem taşıyan ve ihtiyaç olduğu hastane yönetimince bildirilen 7 adet Modüler Hasta  
 Takip Monitörü ve  1 adet De�brilatör Monitör Kaydedici hibe edilmiştir.

> 2002 yılında imzalanan protokolle inşaatına başlanan İSOV Mesleki Eğitim Kompleksi  
 2006 yılında tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı’na hibe edilmiştir. Kompleks   
 bünyesinde meslek lisesi, yaşamboyu eğitim merkezi, spor salonu ve konferans 
 salonu bulunmaktadır. 2003 yılında başlatılan “Bir Tuğla da Sizden” kampanyasına   
 katılan kurum ve kişilerin bağış tutarlarına göre kompleksin bölümlerine verilmiştir.

 İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İstanbul Sanayi Odası ve Vakfımızın üyeleri arasında yapılan anket çalışması   
 sonucunda lise de Endüstriyel Otomasyon ve Elekrik eletronik bölümleri açılarak   
 2006-2007 Eğitim Öğretim dönemi içinde eğitim verilmeye başlanmıştır. Bu bölümlere  
 ek olarak 2015 yılında Yenilenebilir Enerji bölümü açılmıştır.
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İSOV DİNÇKÖK MESLEK LİSESİ BÜTÇESİ

 YIL  TUTAR TUTAR TCMB 
  (TL)   (USD) KURU

2002 2.808,40 1.704,54 1,6476

2003 8.565,30 6.118,51 1,3999

2004 1.633.921,43 1.216.892,40 1,3427

2005 1.545.523,77 1.146.275,88 1,3483

2006 6.116.529,88 4.330.593,23 1,4124

2007 1.302.759,82 1.118.344,77 1,1649

2008 339.261,56 221.870,09 1,5291

2009 355.117,97 237.616,57 1,4945

2010 758.104,91 490.682,79 1,545

2011 331.797,17 174.814,10 1,898

2012 275.422,85 154.194,85 1,7862

2013 447.284,87 209.569,82 2,1343

2014 305.226,53 130.936,70 2,3311

2015 542.174,40 185.466,56 2,9233

2016 531.324,25 150.708,91 3,5255

2017 492.066,30 130.028,35 3,7843

2018 411.749,03 77.828,00 5,2905

TOP. 15.399.638,44 9.983.646,09

> Zeytinburnu ilçemizde kurulan “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ve Eğitim Kültür   
 Merkezi Tesisleri” nin inşası için 15.03.2007 tarihinde İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü,   
 İstanbul Polis Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği, İstanbul Sanayi Odası ve Vakfımız   
 arasında protokol imzalanmıştır. Vakfımız üyelerimizin de katkısıyla tesis inşaatının demir ve   
 çimento ihtiyaçlarını karşılamıştır. Tesis 10 Nisan 2009 Tarihinde hizmete açılmıştır.

> İSOV Zincirlikuyu Meslek lisesinin düzenlediği İTEM Sektör Fuarına sponsorluk yapıldı. Okulun   
 mezunları için pilav günü düzenlendi.

İSOV-Vehbi Koç Eğitmen Eğitim Merkezi
Üyelerimizin çalışanlarına ve ihtiyaç duyduğu 
elemanların yetiştirilmesine olanak sağlayacak 
atölye ve laboratuarlar bulunmaktadır. Lisenin 
öğrencilerinin pratik eğitimlerini aldığı merkezde 
okul ders zamanları dışında çalışanların mesleki 
gelişimlerine yönelik kurslar düzenlenmektedir.

İSOV-Sabri Ülker Kapalı Spor Salonu
650 kişilik oturma kapasitesine sahip salonda 
basketbol, voleybol ve futsal spor etkinlikleri 
düzenlenmektedir. Lise öğrencilerinin spor 
derslerinde kullandığı salon, kompleksin 
giderlerini karşılamak amacıyla okul ders 
zamanları dışında ve haftasonları kiralanmaktadır.

İSOV–Sakıp Sabancı Konferans Salonu
400 kişilik oturma kapasitesi ile kültürel faaliyetler 
için ideal bir mekandır. Konferans Salonunun 
devamında yer alan ve tamamen ayrı kullanıma 
sahip fuayesiyle birlikte 2036 m2 kapalı alana 
sahip Konferans Salonu teknik donanım ve 
kapasite bakımından  Avrupa Yakası'nın en büyük 
salonlarından biridir. Tiyatro, konser, konferans, 
panel, eğitim vb. etkinlikler için kiraya verilmektedir.
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> İSOV-YÖK İcra Kurulunun çalışmasıyla ve Vakfımızın sponsroluğuyla 05-08 Kasım   
 2008 tarihlerinde IV.Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürleri Toplantısı düzenlendi.

> İSOV Mesleki Eğitim Kompleksi içinde Sanayi Odamızın ve Vakfımızın Geçmişten   
 Bugüne Sanayi Tarihi ile ilgili yazılı ve görsel etkinliklerin sergilenmesi amacıyla bir  
 Müze kurulması için çalışmalara başlandı. 

> Tekstil Meslek Lisemizin derslik binasının katı yakıt sistemiyle çalışan ısıtma sistemi,  
 tüm maliyeti Vakfımız tarafından karşılanmak üzere doğalgaza çevrilmiş ve lisemiz  
 öğrencileri sıcak bir ortamda ders görme imkanına kavuşmuştur.

> İstanbul Aydın Üniversitesinden hizmet satın alınarak pilot okul öğretmenlerine   
 İngilizce kursları verilmeye başlandı.

> Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi Konferans Salonuna ses-ışık sistemi kurulmuş ve   
 konferans salonu yenilenmesi için gerekli tadilatlar yapılmıştır.

> İSOV ( İstanbul Sanayi Odası Vakfı ) 
 ve AKDER (Akışkan Gücü Derneği )  
 arasında 23.09.2008 tarihinde   
 işbirliği protokolü imzalanmıştır.   

 Protokol kapsamında İSOV - Vehbi  
 KOÇ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi   
 Binasına hidrolik ve pnömatik   
 laboratuarı kurulmuştur. 

> TRİSAD Kız Teknik ve Meslek Lisesinin  
 Konferans Salonu tamamen   
 yenilenmiştir.
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> İSO-İSOV Eğitim İhtisas Kurulu

 İSO ve İSOV’un eğitim ile ilgili çalışmalarını tek bir çatı altında yürütmek amacıyla her iki kurumun  
 Yönetim Kurulu kararları ile 7 İSO Meclis Üyesi ile  7 İSOV Mütevelli Heyet Üyelerinden toplamda   
 14 üyeden  oluşan “İSO-İSOV EĞİTİM İHTİSAS KURULU” kuruldu. İlk toplantısı 09.09.2009    
 tarihinde Meclis Başkanımız ile Yönetim Kurulu Başkanlarımızın katılımlarıyla gerçekleştirdi. 

İSO-İSOV Eğitim İhtisas Kurulu ana hede�erini belirleyerek çalışmalarına başladı.

 -  Meslek Komitelerinin okul laboratuarlarına sahip çıkması, güncel ve aktif    
  çalışmalarını sağlaması.

 -  YÖK ile işbirliği çalışmaların yürütülmesi.

 -  Eğitim kurumları ve laboratuarların çalıştırılması ile ilgili faaliyetlerin sürdürülmesi,

 -  AB ile eğitim projeleri gerçekleştirilmesi.

 -  Mesleki eğitim ve endüstride staj konularının projelendirilmesi.

 -  Meslek Standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda Mesleki yeterlilik   
  belgesinin İSOV tarafından verilebilmesi için yetki alınması.

 -  4857 sayılı iş kanununun 85.maddesine göre Mesleki eğitime tabi tutulmaları   
  zorunlu olan “  Ağır ve Tehlikeli işler” de çalıştırılacak işçilerin almaları gereken   
  mesleki eğitimin İSOV tarafından sağlanması.
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> İSOV Mesleki Eğitim Kompleksi 
 Vehbi Koç Yaşamboyu Eğitim Merkezi  
 içerisine Vakfımız tarafından 
 “Fabrika Otomasyon Laboratuarı”  
 kuruldu.

> Bu yıl ilk mezunlarını veren, İSOV-Dinçkök Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi    
 öğrencilerine mezuniyet töreni düzenlenmiştir. 

> İSOV Zincirlikuyu Meslek lisesinin düzenlediği İTEM Sektör Fuarına sponsorluk yapıldı.  
 Okulun mezunları için pilav günü düzenlendi.

> Vakfımız ile Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) arasında Ağır ve   
 Tehlikeli işlerde çalışanların almaları gereken zorunlu eğitim ile ilgili işbirliği yapılması  
 amacıyla protokol yapılmıştır.

> Vakfımız ile Emprime Sanayicileri ve İşadamları Derneği (EMSİAD) arasında Ağır ve   
 Tehlikeli işlerde çalışanların almaları gereken zorunlu eğitim ile ilgili işbirliği yapılması  
 amacıyla protokol yapılmıştır.

> İstanbul Aydın Üniversitesinden hizmet satın alınarak pilot okul öğrencilerine İngilizce  
 kursları verilmeye başlandı.

> Afrika kıtasında meydana gelen kuraklık sonucunda bölgede yaşayan insanların açlık,  
 susuzluk ve salgın hastalıklarla karşı karşıya kalmış olması nedeniyle İstanbul çapında  
 yardım kampanyası gerçekleştirilmiştir.  

> Müze çalışmalarına devam edildi.

> Van ilinde meydana gelen deprem  
 afeti nedeniyle İstanbul çapında  
 yardım kampanyası yapıldı. 

 Toplanan malzemeler Van İl Afet 
 Merkezine  Türk Kızılay’ı aracılığıyla  
 ulaştırıldı.



> İstanbul Aydın Üniversitesinden hizmet satın alınarak 4 pilot okulun öğrencilerine   
 İngilizce kursları verilmeye devam edildi.

> Eram Fatih Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezine 5 adet taşınabilir bilgisayar ve 3 adet  
 yazıcı hediye edildi.

> Vakfımıza ve pilot okullarımıza destek veren üyelerimiz için dönemin Milli Eğitim Bakanı  
 Prof.Dr.Ömer DİNÇER’in de katılımıyla plaket töreni düzenlendi. Törende Vakfımızın   
 Afrika’ya yardım amacıyla düzenlediği kampanyaya destek veren üyelerimize de plaket  
 verildi.

> İSKAV(Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı) ile Vakfımız arasında eğitim  
 işbirliği protokolü imzalandı.
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> Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sadi Sun Yoğun Bakım Ünitesinde eksikliği bildirilen ve hayati  
 önem taşıyan 7 adet özel üretimli elektronik karyola alınarak destek sağlandı.

> Koç üniversitesi ile Anadolu Bursiyerleri protokolü imzalandı.

> Kars Emniyet Müdürlüğünden gelen giyim yardımı talebine olumlu yanıt verilerek 500’er  
 adet mont, eşofman takımı ve bot alınarak Kars Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

> Müze çalışmalarına devam edildi.

> İSOV-Dinçkök Anadolu Teknik   
 Lisesinin elektrik-elektronik ve   
 otomasyon teknolojileri    
 alanlarında öğrenim gören   
 öğrencilerin teknik dersleri için   
 ihtiyaç olan mekanik    
 sistemler laboratuarı kuruldu.

> İSOV Zincirlikuyu Meslek lisesinin düzenlediği İTEM Sektör Fuarına sponsorluk yapıldı.  
 Okulun mezunları için pilav günü düzenlendi. İhtiyaç duyulan 52 adet masa üstü   
 bilgisayar alındı ve okula hibe edildi. 

> Beykoz Kaymakamlığı ile proje   
 ortaklığı yapılarak, ha�f düzeyde  
 zihinsel engelli gençlerin    
 istihdamına yönelik 
 “Deniz Yıldızı” projesinin    
 yürütülmesine başlandı.
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> Yönetim Kurulumuzun büyük ölçüde değiştiği bu tarihten itibaren geçmişten   
 günümüze kadar yürütülmüş faaliyetler tekrar ele alınarak geliştirilmeleri yönünde  
 çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmaların yanı sıra günümüz ihtiyaç ve   
 koşullarına uygun yeni projeler üretilmiştir.

> Vakfımızın faaliyet alanlarından biri olan ve kuruluşumuzdan itibaren düzenli olarak 
devam ettirdiğimiz burs destekleri konusunda büyük çapta kapsamlı bir çalışma 
gerçekleştirildi. Yeni kriterler belirlenerek bursiyer seçimleri yeni ve verimli bir yazılım 
programı ile yapılarak İSOV Bursiyerlerine katılan öğrencilerin nitelikleri artırıldı.  Yeni 
kriterlere göre Vakfımızın bursiyerleri, devlet üniversitelerinin teknik bölümlerinde 
öğrenim gören, not ortalaması en yüksek puan olan 4 üzerinden en az 3 olan, ailesinden 
ayrılarak İstanbul’a okumak için gelmiş, ailesinde kendisinden başka okuyan öğrenci sayısı 
çok olan gençlerden oluşmaktadır. Bu kriterler çerçevesinde her yıl Eylül ayı içinde Vakıf 
personelimizce yapılan yazılım ile internet sitemiz üzerinden online başvuru alınmaktadır.

Burs destek tutarları yapılan incelemeler sonucu güncellendi ve İstanbul yaşam 
koşullarına uygun duruma getirildi.

Vakfımızın ve İstanbul Sanayi Odası üyelerinin şahsen ve �rmaları vasıtasıyla sağladıkları 
burs desteklerini Vakfımız üzerinden yapmaları sağlandı. Özel Şartlı Burs olarak 
adlandırılan desteklerin Vakfımızın burs istemi kapsamında sağlanması ile öğrencinin 
başarı takibinin yapılması ve evraklarının düzenli toplanması sağlanarak bağışçılarımıza 
düzenli bilgi aktarımı yapıldı.
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2014 yılında ilk defa bursiyerlerimiz ve üyelerimize bir araya gelebilme imkanı sunabilmek amacıyla 
“İSOV Bursiyer Kahvaltısı” etkinliği gerçekleştirildi. 08 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen etkinlikte 
bursiyerlerimiz Türk sanayisinin öncü kuruluşları ve işverenleriyle bir araya gelme, meslekleriyle ilgili 
en üst düzeyde iletişim kurma fırsatı buldular. Üyelerimiz ise geleceğin başarılı gençlerini daha 
yakından tanıma olanağı bularak hem üniversitelerde verilen eğitim hakkında bilgi sahibi oldular 
hemde başarılı mühendis adayları ile tanıştılar. Bugüne kadar çok sayıda öğrenci kahvaltımızda 
kurdukları iletişim sonucunda staj ve istihdam olanağı yakalamıştır.

Mevcut bursiyerler ve yeni kriterlere göre seçilen bursiyerler ile Yönetim Kurulu üyelerimiz 
birebir mülakat gerçekleştirdiler. Bu mülakatlar bursiyerlerimizi yakından tanımanın yanı 
sıra onların da Vakfımızı ve imkanlarını keşfetmeleri için imkan sağlandı.
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> Mesleki eğitimle ilgili uzun süredir sürdürülen faaliyetlerimizi geliştirerek meslek liseleri    
 kapsamından çıkarak meslek yüksek okulu ve üniversite bazında girişimlerde bulunuldu. Bu   
 amaçla Koç üniversitesi yetkilileriyle bir araya gelerek kurumlar arası işbirliği başlıklarını belirlendi.  
 Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile üyelerimizin ihtiyacı olan eğitimleri    
 düzenlemek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

> Yeni bir proje olarak “Teknolojik Cihaz Toplanma Kampanyası” başlatıldı. İSO’ya üye kurumlardan   
 çalışır vaziyette yazıcı, fotokopi makinesi, bilgisayar ve aksamları, v.s cihazlar toplanarak başta   
 İSOV Pilot okulları olmak üzere ihtiyacı olan öğrenim kurumlarına dağıtımı gerçekleştirildi.

> 2009 yılından itibaren sürdürülen Vakfımızın ve İstanbul Sanayi Odasının tarihinin sergileneceği   
 “İSO-İSOV Dün, Bugün, Yarın Sergisi” nin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasına karar   
 verildi ve yoğun bir çalışma temposu ile sergi alanı tamamlanarak 08 Mart 2014 tarihinde açılışı   
 yapıldı.
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> Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri göz önüne alarak yenilenebilir enerji teknolojilerinin   
 öneminin arttığını gördük. Bu konuda çalışmaya başlamak gerektiğine karar vererek İSOV Dinçkök  
 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bölüm açılması için çalışmalara başlandı. 2014-2015 eğitim   
 dönemi başında Yenilenebilir Enerji Teknolojileri bölümü açılarak öğrenci alımına başlandı. Bu   
 alandaki çalışmalar sürdürülmektedir.

> Vakfımızın faaliyetleri ve bütçesinin çok boyutlu olarak değerlendirilmesi ve incelenmesi amacıyla  
 profesyonel denetim �rması ile çalışmaya başladık. Vakfımız Ernst and Young Bağımsız Denetim   
 �rması tarafından, vergi usul kanunu uyarınca tutulan mizan ve bilanço üzerinden uluslararası   
 standart 4400’e göre denetlendi. Ayrıca 5737 sayılı Vakı�ar kanunu kapsamında Vakfın    
 organizasyon ve yönetim yapısı, yönetimsel düzenlemeleri ile iş kanunu uygunlukları incelendi.

> Vakfımıza daha çok üye alabilmek ve gelir kaynağını artırmak amacıyla Vakıf Resmi Senedimizde   
 değişiklik yapılması kararlaştırıldı. Yönetim Kurulu Başkanlık Divanı ve Hukuk Danışmanımızla   
 birlikte Resmi senet metni baştan sona değerlendirilerek günümüz koşullarına uygun düzenleme  
 yapıldı ve senedimiz daha sade ve net anlaşılır hale getirildi.

> Yine bir ilk olarak Mütevelli Heyet Üyelerimiz için “İSOV Üye Kartı” 
 hazırlattık. 200’den fazla resmi ve özel kurum ile anlaşma yapıldı 
 ve birçok sektörde çeşitli oranlarda indirim imkânı sağlandı.

> Mütevelli Heyet toplantılarımız    
 üyelerimizin bir arada daha fazla   
 zaman geçirebilmelerine imkan sağlamak  
 için yemekli olarak organize edilmeye   
 başlandı. Toplantıdan önce düzenlenen   
 yemekte üyelerimiz birbirleriyle hasret   
 gidermenin yanı sıra Vakfımızın faaliyet   
 konuları ve  kaynaklarının geliştirilmesi   
 için �kir alış verişinde bulunmaktadırlar. 

> Vakfımızın 20. yılımızın anısına hatıra   
 plaketleri yaptırıldı. Mütevelli Heyet   
 Başkanımız Sayın Zeynep Bodur Okyay’ın  
 desteğiyle Kalebodur fabrikalarında özel  
 bir seramik malzeme ile tasarlanan hatıra  
 plaketleri 2014 yılı Mütevelli Heyet   
 toplantımızda üyelerimize sunuldu. 
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BU KISMA FOTOĞRAF 
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BULABİLİRMİYİZ

İSO - İSOV Eğitim İhtisas 
Kurulu Yenilendi
İstanbul Sanayi Odası Meclis üyeleri ve İstanbul 
Sanayi Odası Vakfı Mütevelli Heyet üyelerinden 
oluşan İSO-İSOV Eğitim İhtisas Kurulu, 2014 
yılında yeni üyeleriyle Sayın Hasan 
Büyükdede’nin Başkanlığında çalışmalarını hızla 
devam ettirdi. Kurulun belirlediği stratejik plan 
çerçevesinde yürüyen projelerin yanında yeni 
çalışma konuları belirlenerek özellikle mesleki 
eğitim alanında faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Kurul Statejik Planı hareket başlıkları:

 • Eğitim ile ilgili kamu - özel kurum ve   
  kuruluşlarla İşbirliği Tesis Edilmesi,

 • Mesleki Yeterlilik Sisteminin    
  güçlendirilmesi ve tutundurulması, meslek  
  lisesi mezunlarının MYK belgesi sahibi  
  olmalarının sağlanması,

 • Hayatboyu öğrenme oranlarının   
  yükseltilmesi, İSOV Mesleki Eğitim   
  Kompleksinin özel sektör yönetimli hale  
  getirilerek “Hayatboyu Öğrenme   
  Merkezi”ne dönüştürülmesi,

 • Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışma   
  yaparak İSOV koordinasyonundaki Meslek  
  Liselerinin eğitim kalitesinin yükseltilmesi,  
  aranan ve yüksek puanla öğrenci alan  
  nitelikli okullar haline getirilmesi,

 • Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajanslarının  
  sağladığı fonlardan daha aktif    
  faydalanılarak, mesleki eğitim veren   
  kurumların desteklenmesi,

 • İSOV Zincilikuyu Mesleki ve Teknik Anadolu  
  Lisesi arazisinde bulunan tarihi yapıların  
  restorasyonu için ilgili kamu kurum ve  
  kuruluşlarla işbirliği yapılma

 • Organize Sanayi Bölgeleri içinde yeni ve  
  gelişmiş bir özel meslek lisesi-Yıldız ve  
  veya bir Meslek Yüksek Okulu kurulması,
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> 2015-2016 eğitim öğretim döneminde Vakfımızın bursiyer sayısı en yüksek rakama  
 ulaştı ve 500 öğrenciye destek verilmeye başlandı. Burs destek tutarları yapılan   
 incelemeler sonucu güncellendi ve İstanbul yaşam koşullarına uygun duruma getirildi.

> Vakfımızın burs kriterleri çerçevesinde seçilmiş yeni öğrencilerle birlikte fakülte   
 öğrencileri ağırlıkta olmak Vakıf tarihinde ilk kez doktora yapan başarılı öğrencilere de  
 burs desteği sağlamaya başlandı. 

> 2015 yılında online sistem üzerinden 5000 den fazla başvuru alındı ve üniversite giriş  
 puanı ile aile gelir dağılımına göre mezun olan bursiyer kontenjanı kadar yeni bursiyer  
 seçildi. Seçimlerin dağılımı ilk defa okul türüne göre yapıldı. Mühendislik fakültelerinde  
 üstün başarı ile eğitimini sürdüren öğrencilerin sayısı artırıldı. 

> 2013 yılında belirlenen burs kriterlerinin olgunlaşması neticesinde yeni stratejiler   
 belirlenerek çalışmalara başlandı. Vakfın burs imkanı sağladığı öğrencilerle    
 sanayicilerimizi eşleştirerek burs desteği dışında mesleki hamilik ve istihdam   
 olanaklarını da bursiyerlerimize sunmak hede�enerek yeni projeler hazırlandı. 

> Vakfa burs bağışı sağlamak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Vakfımızın burs  
 sistemi hakkında Mütevelli Heyet ve İSO Meclis, Meslek Komitesi Üyelerine yönelik  
 tanıtım toplantıları düzenlendi. Elde edilen bağışlarla Vakfın bütçesine büyük oranda  
 katkı sağlandı.

> Geleneksel hale gelen “İSOV Bursiyer Kahvaltısı” etkinliğimizi 4 Nisan 2015 tarihinde 
düzenledik. Büyük katılımla gerçekleştirilen etkinliğimize çok sayıda sanayici ile 
üniversitelerin üst düzey yetkilileri katıldı. Bursiyerler ile aynı masalara oturan üyelerimiz 
gençlerle �kir alış verişinde bulundu. Vakfımızın burs desteği sağladığı bugün iş hayatına 
atılmış eski bursiyerlere ulaşıldı ve kahvaltı etkinliğine davet edildiler.
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> Mükerrer bursun önüne geçebilmek ve daha   
 fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye destekverebilmek  
 amacıyla İstanbul da burs veren kurumların bir   
 araya geldiği çalışma platformu oluşturuldu.    
 Vakfımız da dahil olmak üzere yaklaşık 15   
 kurumdan oluşan grup, düzenli olarak    
 gerçekleştirilen toplantılarla burs desteği   
 hakkında genel ilkeler geliştirmek, ortak burs   
 takvimi hazırlamak, mükerrer bursların önüne   
 geçmek amacıyla liste paylaşımının yasal   
 prosedürlerini oluşturmak gibi tüm illere örnek  
 olacak çalışmalar gerçekleştirmektedir.

> 2015 yılında yeni bir proje olarak “İSOV Bursiyer Sohbetleri” düzenlenmeye başlandı. Bursiyer   
 öğrencilerimizi sektör temsilcileriyle buluşturmak, onlarla sohbet imkanı yaratmak amacıyla   
 düzenlediğimiz “İSOV Bursiyer Sohbetleri” programı bursiyerlerimiz tarafından büyük ilgi gördü.   
 Sohbet programlarımız burs dönemi boyunca her ayın 3. Cumartesi günü düzenlenmektedir.

 Bu platformda yürütülen çalışmalarda Vakfımızın yeni burs kriterleri ve bursiyerlerle yapılan   
 çalışmalar tüm kurumlarca örnek alınmıştır. Bu vesile ile Vakfımızın burs desteği verdiği gençlerin,  
 Türk sanayinin ve ülkemizin geleceği olacak niteliklere sahip, başarılı, etik değerleri yüksek olarak  
 yetiştiklerini gururla söyleyebiliriz.

Sohbet Konuğumuz Halit NARİN
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> Vakfımızdan burs desteği alarak eğitim hayatını tamamlamak üzere olan fakülte son sınıf    
 öğrencilerini İSO Meclis toplantılarımıza davet ettik. İşverenlerle mezun olmadan önce görüşme   
 fırsatı bulan öğrenciler Meclis üyelerinden büyük ilgi gördü. İlk defa sanayi sektör temsilcileri ile   
 bir araya gelen öğrenciler iş olanağı bulabilecekleri �rma patronlarıyla tanışma heyecanını   
 yaşadılar.  Öğrencilerle işverenler arasında bir bağ oluşması yolunda büyük bir adım atılmış   
 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiden mezun olma arifesindeki gençlerin özgeçmişleri Meclis    
 üyelerimize iletilmeye başlandı. 
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İSOV pilot okullarında verilen mesleki eğitime destek olmak ve 
mezun olan öğrencilerin işbaşı yapma oranını artırmak amacıyla 
birçok faaliyet gerçekleştirildi.

 • HİDROMODE GEZİSİ
 • ORTADOĞU ENERJİ GEZİSİ
 • FEMSAN ELEKTRİK GEZİSİ

> Okul sanayi işbirliğini güçlendirmek ve   
 ihtiyaç olan pano laboratuarının kurulması  
 amacıyla İstanbul Sanayi Odası üyesi   
 Sayın Hasan Erdem ile yapılan görüşmeler  
 sonucunda İSOV Dinçkök Mesleki ve   
 Teknik Anadolu Lisesine “Erdem Pano   
 Elektrik Laboratuarı” kuruldu ve 26 Mayıs  
 2015 tarihinde Yönetim Kurulumuzun   
 katılımıyla açılışı yapıldı.

> 2000 yılında Vakfımız tarafından yaptırılan İSOV Zincirlikuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin  
 mevcut ısıtma sisteminin yetersiz kaldığı ve performansının düşük olduğu tespit edildi ve    
 doğalgaz kazanları yenilendi. Yeni kazanların takılması ile okulun tüm alanları daha iyi ısınması   
 saplandı ve daha az yakıt tüketimi sağlanarak okulun maddi kaybı önlendi.

> İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte ilgili  
 oldukları meslek alanında öncü işletmeler ziyaret edildi. Öğrencilere üretimi yakından   
 görme ve inceleme fırsatı yaratarak mesleki gelişimlerine katkı sağlandı.

 • ERDEM PANO
 • ÇANAKKALE SERAMİK FABRİKASI GEZİSİ
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> İstanbul Sultangazi 75.Yıl İlkokulu 4.sınıf öğrencilerine Hamaratlı Tekstil A.Ş.’nin Sultangazi   
 ilçesinde yer alan üretim tesislerini gezdirildi. Çocuklarımız bir sanayi tesisini gezmenin, üretimi   
 yerinde gözlemlemenin heyecanı içerisindeydiler. İşletme yetkilileri tarafından bir tekstil    
 ürününün hangi aşamalardan geçerek üretildiği öğrencilerimize anlatıldı. Gezinin sonunda   
 öğrencilerimiz bir  T-shirt üzerine isimlerini yazarak sınıf öğretmenlerine hediye ettiler. 

> 2014-2015 eğitim dönemi sonunda İSOV Dinçkök  
 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan  
 122 öğrenci için düzenlenen mezuniyet töreninde  
 okulu derece ile bitiren gençlere sanayicilerimiz  
 tarafından işe kabul belgesi takdim edildi. Törene  
 katılan tüm öğrencilere üniversite hayatı dışında  
 alternatif eğitim ve istihdam olanakları hakkında 
 bilgi verilerek mezun oldukları okul ve bölümün  
 İstanbul sanayisi için taşıdığı önem anlatıldı.

> İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesin 
 ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımı sağlandı.  
 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen  
 Robot yarışmasına katılan İSOV-ROBOTÜRK  takımı 
 Türkiye 1.liği ve 3.lüğü başarısı elde etti. Yaklaşık 25  
 yıldır ABD’de düzenlenen, binlerce takımın katıldığı  
 Uluslararası Robot Yarışmasına katılım için gerekli  
 olan robotun satın alınması ve çeşitli giderleri için  
 sponsorluk yapıldı.

> Türkiye’nin göz bebeği olan İSOV Zincirlikuyu Mesleki  
 ve Teknik Anadolu Lisesinin inşaat ile ilgili pratik  
 eğitimlerini verdiği atölye ve laboratuvar son   
 teknolojiye uygun standartlarda  eğitim verilebilmesi  
 için  çalışılmaktadır. Mevcut PVC atölyesinde eksik  
 olan makine teçhizat konusunda  üyemiz Sayın Salim  
 Kaban ile yapılan görüşmeler sonucunda 4 adet yeni  
 PVC kesme makinesi Kaban Makine �rması tarafından  
 okula bağışlandı ve 26 Mayıs 2015 tarihinde Yönetim  
 Kurulumuzun katılımıyla açılışı yapıldı.
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> Çanakkale Seramik �rmasının Vakfımıza ve   
 okullarımıza sağladığı katkılar anısına unutulmaz bir  
 iz bırakmak istedik. Pilot okullarımızın bahçelerine  
 Sayın İbrahim BODUR ve Zeynep BODUR OKYAY  
 adına manolya ağaçları dikerek okul öğrencilerimize  
 emanet ettik.

> Pilot okullarımızdaki başarı düzeyini artırmak ve okulda yaşanan öğrenci kaynaklı sorunlara  
 engel olmak amacıyla yola çıkarak Yönetim Kurulumuz, okul yöneticilerimiz ve Aura Psiko   
 Terapi ve Sanatla Tedavi Merkezi ile birlikte Ülkemizde ilk kez uygulanan bir proje hayata   
 geçirildi. Proje kapsamında, lise 1. Sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, okul yöneticileri ile   
 velilere yönelik düzenli grup çalışmaları, seminerler, sanatsal, sosyal ve spor içerikli kulüp   
 faaliyetleri  gerçekleştirildi. “Sınıfta Hayat Var” isimli proje ile psiko-drama yöntemiyle   
 öğrencilere kişilik  gelişimi eğitimleri verildi ve veliler ile toplantılar düzenlendi.

> Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerindeki ilköğretim  
 okulu öğrencilerine gönüllü bursiyer öğrencilerimizle  
 birlikte kışlık giyecek olarak mont ve ayakkabı   
 dağıtıldı.. Bursiyer öğrencilerimiz masal kahramanları  
 kostümleri giyerek çocukların eğlenceli vakit   
 geçirmeleri sağlandı.

> Türk Kızılayı Yönetim Kurulu yardım faaliyetlerimiz ve ülkemize sağladığımız katkılardan dolayı   
 Vakfımızı Altın Madalya ile onurlandırdı. Türk Kızılayı’na destek sağlayan kurumlara verilen   
 madalyalar içinde en büyüğü olan Altın Madalya, Türk Kızılayı Genel Merkezi adına Beyoğlu Kızılay  
 Şubesi Başkanı Mehmet Aslan tarafından Başkanımız Erdal Bahçıvan’a takdim edildi.
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> Üyemiz olan bir �rmanın bağışladığı yaklaşık 70.000 parça bayan giyim ve aksesuarlarını Beyoğlu  
 Belediyesi’nin kurduğu Sosyal Market vasıtasıyla ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

> 4721 sayılı Türk medeni kanununun 101.maddesine göre 2002- 2008 yılları arasında Vakı�ara   
 yeni üye alımı durdurulmuş, bu nedenle o tarihler içinde vefat eden Mütevelli Heyet üyelerimizin  
 varislerine Vakıf üyeliğini devam ettirme imkanı verememiştik. 2008 yılından sonra yasanın   
 değişmesi ile yeniden üye alımı serbest bırakıldı.

> 2015 yılında Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ile hak kaybına uğrayan merhum üyelerimizin   
 varislerine mektup göndererek üyeliklerini devam ettirebilecekleri bildirildi. Vakfımıza emeği   
 geçmiş, Sanayi Odamızda görev yapmış minnetle andığımız üyelere vefa borcumuzu ödemiş   
 olmaktan mutluluk duyuyoruz.

sahip olması planlanmış, organize sanayi 
bölgeleri içinde özel meslek okulları 
kurulması hakkında yasal düzenlemeler 
yapılmıştır. Kurulun gerçekleştirdiği mezun 
takip projesi sonucunda görüldüğü üzere 
her türlü desteğin sağlanmasına rağmen 
pilot okullardan beklenen istihdam çıktısı   
alınamamıştır. Bu çerçevede 2006 yılında   
Milli Eğitim Bakanlığı’na hibe edilen İSOV   
Mesleki Eğitim Kompleksinin, OSB içinde   
kurulan meslek okullarına tanınan    
imtiyazlara sahip olarak devralınması   
hususunda çalışmalara başlanmıştır.

ÖSYM SINAVLARINA HAZIRLANAN

OKUYAN

ÇALIŞAN (lise mezunu)

ÇALIŞAN (myo mezunu)

ÇALIŞAN (fakülte mezunu)

İŞ ARAYAN (lise mezunu)

İŞ ARAYAN (myo mezunu)

İŞ ARAYAN (fakülte mezunu)

> İSO-İSOV Eğitim İhtisas Kurulu çalışmaları: 

 • Mezun Takip Projesi

  Pilot okullardan mezun olan gençlerin iş  
  hayatına katılımı konusunda bir rapor   
  oluşturmak amacıyla “Mezun Takip   
  Projesi”  hayata geçirildi. Sanayici 
  gözüyle  meslek liselerinin başarı ölçütü  
  kabul edilen mezunların sektöre dönüş  
  oranı hakkında araştırma yapıldı. Mezun  
  olan gençlerin bugün nerede, ne yapıyor  
  oldukları hakkında yapılan birebir   
  görüşmeler neticesinde durum raporu  
  çıkartıldı.

 104 45 

İSOV DİNÇKÖKMESLEKİ VE 
TEKNİK ANADOLU LİSESİ

(ulaşılabilen 566 mezun)

 • Özel Teknik Kolej çalışması

  Mesleki eğitimle ilgili yeni geliştirilen  
  stratejiler çerçevesinde sanayinin  
  meslek okullarına sahip çıkması,  
  okullarda daha fazla söz hakkına

İSOV ZİNCİRLİKUYU MESLEKİ 
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

(ulaşılabilen 1168 mezun)

LİSE DE ALDIĞI 
EĞİTİM 

PARALELİNDE

LİSE DE ALDIĞI 
EĞİTİMDEN 

FARKLI ALANDA

LİSE DE ALDIĞI 
EĞİTİM 

PARALELİNDE

LİSE DE ALDIĞI 
EĞİTİMDEN 

FARKLI ALANDA

 318 129 936 116  

 1 3 6 21  

 0 1 13 3  

 1 0 0 0  

 0 0 4 0  

 4 5 23 1  

 0 0 0 0 
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> İstanbul Sanayi Odası ve Vakfının üyelerini bursiyerlerimizle bir araya geldiği   
 geleneksel “İSOV Bursiyer Kahvaltısı” 16 Nisan 2016 tarihinde 300’ü aşkın katılım ile  
 düzenlendi.

> Burs Komisyonumuzun hazırladığı yönergede belirtilen kriterler çerçevesinde Vakfın   
 internet sitesi üzerinden online olarak 9.083 başvuru alındı. Okul-bölüm dağılımı    
 gözetilerek ön eleme yapıldı ve seçilen bursiyer adayları İSOV Yönetim Kurulu Üyeleri ile   
 yapılan mülakatlar sonucunda yeni İSOV bursiyerleri belirlendi. 

 Yönetim Kurulumuzda yapılan değerlendirme ile güncel ekonomik artışları ve İstanbulda   
 yaşam koşullarının zorluklarını göz önüne alarak burs ücretlerinde artış yapıldı.
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> Bursiyerlerimizle sektör temsilcileriyle buluşturmak, onlarla sohbet imkanı yaratmak amacıyla   
 burs dönemi boyunca her ayın 3.cumartesi günü “İSOV Bursiyer Sohbetleri” programları    
 düzenledik. 2016 yılında duayen sanayicimiz Hüsamettin Kavi, Dr.İsmet Sözen ve Başkan    
 Yardımcımız Cengiz Kaya bursiyerlerimizle buluşarak sohbet ettiler.

Kahvaltı sonrasında yapılan törende Yönetim Kurulu Başkanımız Erdal Bahçıvan, İSO Meclis ve 
İSOV Mütevelli Heyet Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve 
Milli Eğitim Eski Bakanı Prof. Dr. Ömer Dinçer konuşma yaparak gençlere önerilerde bulundular.

Eski ve yeni bursiyerlerimiz kahvaltıda sanayicilerle bir araya gelme fırsatı bularak meslekleriyle 
ilgili sorularını bizzat sektörün öncülerine yöneltme fırsatı buldular. 

Burisyerler ve sanayiciler kürsüden İSOV’un kendilerine hangi noktalarda katkı sağladığı konusunda 
görüşlerini aktardılar.
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> Eğitimlerinde ve sosyal hayatlarında üstün başarı sergileyen bursiyerlerimize yurt  dışında burslu  
 kazandıkları eğitimlere katılabilmeleri için üstün başarı bursu desteği sağladık.

> Vakfımızdan burs desteği alarak eğitim   
 hayatını tamamlamak üzere olan fakülte  
 son sınıf öğrencilerini İSO Meclis   
 toplantılarında misa�r etmeye devam   
 ettik. Meclis toplantısında yapılan   
 görüşmelerde mühendislik yolunda son  
 adıma gelen gençler ile işverenler   
 arasında bağ oluşması yolunda büyük bir  
 adım atılmaktadır.

> Bu yıl Vakfın tarihinde ilk kez eski   
 bursiyerlerimizi bir araya getiren bir   
 etkinlik gerçekleştirildi. Kurulduğumuz   
 tarihten bugüne kadar burs desteği   
 sağladığımız insanlara ulaşmaya çalıştık  
 ve 131 eski bursiyerimizin iş ve sosyal   
 durumları hakkında bilgi aldık. Elde   
 ettiğimiz veriler ışığında eğitim hayatları  
 boyunca Vakfımızdan burs desteği 
 almış ve iş hayatına atılmış eski    
 bursiyerlerimizin büyük çoğunluğunun   
 mühendis olduğunu ve sektöründe söz   
 sahibi �rmalarda işbaşı yaptıklarını   
 gururla öğrendik. 

> Bursiyerlerimizle birlikte İstanbul Teknik  
 Üniversitesinin düzenlediği Girişimcilik   
 Zirvesine katılım sağlandı. Zirvede   
 girişimcilik hakkında bilgi edinen   
 burisyerlerimizle daha sonra İTÜ   
 Çekirdek-Kuluçka Merkezini gezdik. Fikrin  
 projeye, projenin yatırıma dönüşme   
 aşamalarını yakından inceleyen    
 bursiyerlerimiz başvuru koşulları   
 hakkında da bilgi aldılar. 30 Ocak 2016
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> 2016 yılı Mütevelli Heyet toplantımızı   
 dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi  
 AVCI’nın katılımıyla gerçekleştirdik. 
 Sayın Bakanımız, Vakfımızın faaliyetlerini  
 ve mesleki eğitim konularında yapılan  
 çalışmalarımızı değerlendirdi. Özellikle   
 İSOV Pilot okullarından mezun olan   
 gençlerin takip edilerek iş hayatına   
 kazandırılmaları projesi için Vakfımızı   
 tebrik eden Milli Eğitim Bakanı eğitim ve  
 istihdam arasındaki köprü olan mesleki   
 eğitimde yapılan çalışmaların öneminden  
 bahsetti ve bu konudaki desteklerimiz   
 için teşekkür etti. 

> İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü işbirliği ile   
 bursiyer öğrencilerimize kariyer 
 hede�erini belirleme ve Staj/İş    
 başvurularında etkili CV hazırlama 
 teknikleri üzerine eğitim düzenlendi.   
 Eğitimde bursiyerler mülakatlarda nasıl   
 davranılması gerektiğini, CV hazırlama   
 aşamasında doğru bilinen yanlışların   
 neler olduğu ve bu yanlışlara düşmeden  
 etkili bir CV hazırlamanın tekniklerini   
 öğrendiler. 13 Mayıs 2016

> 09 Aralık 2016 tarihinde Milli Eğitim   
 Bakanı  Dr. İsmet Yılmaz, 2023 vizyonu ile  
 oluşturulan ulusal hede�er ve sektörel   
 talepler çerçevesinde yeniden    
 yapılandırılan mesleki eğitim konusunda  
 işbirliklerini konuşmak ve yeni projeleri   
 ele almak için İstanbul Sanayi Odası’nı ve  
 Vakfımızı ziyaret etti.  Ziyarete İstanbul   
 Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yetkilileri  
 ile Valisi Sayın Vasip Şahin de katıldı.   
 Toplantıda İSO ve İSO Vakfı olarak Milli   
 Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirlikleri 

gözden geçirilerek, sanayiciler için hayati konu 
olan mesleki eğitimin geleceği hakkında görüş 
alış verişinde bulunuldu. 
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> Logosoft ve Microsoft �rması yetkilileri mezun olan ve son sınıf bursiyerlerimize iş imkanları   
 hakkında sunum yaptılar. Logosoft �rmasının çalışma alanları, Microsoft ürünleri, ücretsiz   
 eğitimleri, genç girişimcilere sağladığı destekler ve gelişmekte olan Cloud teknolojisi hakkında   
 bilgi aktararak bursiyerlerimize teknolojiyi yakından takip etmeleri ve ilgi duyanların bu sektöre   
 yönlenmeleri önerisinde bulundu.

> Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin desteğiyle alınan kışlık giyim malzemeleri İstanbul Sanayi Odası  
 Vakfı bursiyer öğrencileriyle birlikte Tayakadın İlk ve Ortaokulu ile Işıklar İlköğretim okulu    
 öğrencilerine dağıtıldı.  Vakfımızın bursiyer ailesi içinden gönüllü olarak etkinliğimize katılan   
 gençler çeşitli masal kahramanları kostümleri giyerek yardım çalışmamızı renklendirdiler. 

> İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencilerinin ulusal ve uluslar arası 
yarışmalara katılmaları için destek sağlandı. 
Vakfımızın sponsorluğu ile satın alınan, 
eşyaların konumunu değiştirme, yön 
belirleme, cisim ve renk tanıma gibi 
özelliklere sahip olan Robotino ile okul 
öğrencileri 3 kez birincilik derecesi elde 
ettiler. 

Gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisini 
arttırmak ve yeteneklerini geliştirmek 
amacıyla Amerika’ da yapılan FRC (First 
Robotics Competition) Robot yarışmasına  
Amerika etabına İSOV DİNÇKÖK Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisemizin katılımı için 
sponsorluk desteği sağlandı. 46 ülkenin 
katıldığı yarışmada Türkiye yi başarıyla

temsil eden okulumuz, robotik teknolojilerin 
gelişimi ve kullanım alanları hakkında bilgiler 
de edinerek yurda döndüler.

> İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu  
 Lisesi’nin 2015-2016 eğitim öğretim yılı  
 mezunları İSOV Sakıp Sabancı Konferans  
 Salonu’nda gerçekleşen törende   
 uğurlandı. 

 Mezuniyet belgesini alan 117 öğrencinin  
 ve ailelerinin katıldığı mezuniyet törenine  
 İSOV Yönetim Kurulumuz ve Başkanımız  
 katıldı. 
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> İSOV Zincirlikuyu Meslek Lisesi öğretmenlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yemek düzenlendi.  
 110 kişinin katıldığı yemekte okul yöneticileri, çalışanları ve öğretmenler bu özel günü eğlenerek   
 kutladılar.

> Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle sürdürülen gıda yardımları önceki yıl yapılan analizine  
 göre en fazla ihtiyaç sahibi ailenin ikamet ettiği ilçeler olarak belirlenen Arnavutköy, Sultangazi ve  
 Beyoğlu ilçelerine yapıldı.

> 2015 yılında Ülkemizde ilk kez    
 uygulanmaya başlanan “Sınıfta Hayat   
 Var” projesine devam edildi. Projede İSOV  
 Pilot okul öğretmen ve idarecilerinin daha  
 çok görev alması sağlandı. İlk yıl ortaya   
 çıkan proje uygulama raporunun ışığında  
 2016 yılında da çok daha kapsamlı ve tüm  
 okul öğrencilerine katkı sağlayacak   
 faaliyetler gerçekleştirildi. Projeye sonraki  
 yıllarda okul öğretmen ve idarecilerinin   
 yürütebileceği bir yapı kazandırıldı.

> Orhan Gazi İmam Hatip Ortaokulu bilişim  
 dersi öğretmeni ve aynı zamanda 
 Vakfımızın eski bursiyeri olan Yunus   
 Aydın’ın talebi üzerine okulda yeni   
 oluşturulan bilgisayar sınıfının donatımı  
 gerçekleştirildi. 10-14 yaş aralığında   
 öğrencilerin kullanacağı bilgisayar sınıfının  
 ihtiyaçları karşılandı.

> Mesleki eğitime ilgiyi arttırmak,   
 çocukların üretim ve sanayi konularında  
 daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlamak  
 amacıyla ilköğretim okulu öğrencileri ile  
 birlikte üyemiz Sayın Vehbi Canpolat’ın  
 �rması olan Migiboy Tekstil San. Tic.  
 A.Ş.’nin Çorlu daki üretim tesisleri ziyaret  
 edildi. Geleceğimizin ışığı olan   
 çocuklarımız bir sanayi tesisini gezmenin,  
 üretimi yerinde gözlemlemenin heyecanı  
 içerisinde işletmeyi gezdiler.
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 Türkiye’de ilk kez uygulanacak eğitim müfredatı ve yönetim yapısına sahip 
 olacak  “İSOV Teknoloji Koleji” ile ülkemizin rekabet gücünün artması ve 
 başta Endüstri 4.0 olmak üzere küresel trendleri yakalaması için kali�ye 
 insan kaynağının yetiştirilmesinde dev bir adım attık. İSOV Teknoloji 
 Koleji’nde teknoloji kullanmanın yanı sıra üretmeyi de bilen, bilgi 
 çağının hızını yakalayan, iletişim becerisi kuvvetli, zeki ve yetenekli 
 gençler yetiştirilmesini amaçlıyoruz.

> Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı 2015-2019 stratejik planı kapsamında ülkemizin  
 tüm ilçelerinde “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulları” oluşturuldu. Yönetim  
 Kurulları ilçelerde bulunan resmi kurumların temsilcileri, meslek liseleri yöneticileri ve  
 sektör temsilcilerinden oluşmaktadır. Tara�arca imzalanan protokol ile mesleki   
 alanlarda tara�ar arası işbirliğini artırmak, sürekli hale getirmek ve mesleki eğitimin  
 sektörün beklentileri doğrultusunda geliştirilmesine katkı sağlamak  amaçlanmıştır.  
 Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile imzaladığımız protokollerle  
 mesleki eğitime yön veren Yönetim Kurullarında aktif görev alarak �kir ve    
 önerilerimizi Bakanlığa doğrudan ulaştırmaktayız. 

> Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan    
 görüşmeler sonucunda İSOV Mesleki   
 Eğitim Kompleksinin eğitim ve yönetimi  
 konusunda yapısal değişimi için    
 hazırlanan işbirliği protokolü 17 Mayıs   
 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı   
 makamında Vakfımız, İstanbul Valiliği 
 ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında   
 imzalandı. 
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 İSOV Teknoloji Koleji’ni milli eğitime kazandırarak   
 örnek bir eğitim kurumu yapmak üzere    
 çalışmalarımıza başladık. Yönetim Kurulumuzun   
 üyelerinden oluşan bir komisyon ile Ülkemizde ve   
 dünyada hede�ediğimiz amaca benzer eğitim   
 sistemine sahip kurumları araştırdık; birçoğuna   
 ziyaretler gerçekleştirerek yerinde incelemeler   
 yaptık. Mevcut eğitim sistemi kapsamında verilen   
 müfredatın haricinde, istediğimiz niteliklere haiz   
 yeni bir müfredat ve eğitim modeli için konusunda 
uzman kişi ve kurumlardan destek alarak Türkiye de ilk olacak bir yönetim yapısı geliştirmek amacıyla  
çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz. Ülkemizin sahip olduğu bu genç ve dinamik insan gücü 
potansiyeli, diğer ülkelerle rekabet edebilme avantajı sağlayacak en önemli etkendir. Dünyada  
yaşanan rekabette, ülkemiz için gerekli olan yetişkin insan gücünün oluşmasına katkıda bulunmak, 
mesleki eğitim ve öğretimi destekleyerek iş hayatının talep ettiği nitelikli ara eleman ihtiyacının 
karşılanmasına yardımcı olmak ve hayat boyu öğrenmeye katkıda bulunmak bizlere düşen 
vazifelerdir.

> İstanbul Kültür Üniversitesi ile 17 Ağustos 2017 tarihinde işbirliği protokolü imzalanarak    
 üyelerimiz vasıtasıyla, üniversite öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katı sağlamak, staj ve   
 istihdam imkanı yaratmak konuları yanında üniversitenin öğretim görevlilerinin İSOV Pilot   
 okullarına yönelik eğitim-öğretim faaliyetleri düzenlenmek üzere çalışmalara başladık. 

 Pilot okul öğrenci ve öğretmenlerine yıllardır ücretli olarak sağlanan İngilizce kursları protokol   
 kapsamında Kültür Üniversitesi tarafından bila bedel verilmeye başlandı. 



İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI52

> İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu  
 Lisesinin 2017 yılı mezuniyet töreni   
 Mezunlar Derneği  üye adaylarının   
 desteğiyle düzenlendi. Lisenin    
 7. mezunları diplomalarını alarak   
 aileleriyle birlikte,  düzenlediğimiz   
 kokteylde eğlendiler. Okulunu dereceyle  
 bitiren öğrenciler Yönetim Kurulu   
 üyelerimiz tarafından çeşitli hediyelerle  
 ödüllendirildiler.

> İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu  
 Lisesi öğrencilerinin ulusal ve uluslararası  
 yarışmalara katılımları desteklenmeye 
 devam edildi. Üyemiz Sayın Mustafa 
 Boyet’in sponsorluğu ile ilk kez insansı 
 robot kategorisinde yarışmaya katılan   
 öğrenciler “İSOVBioloid” isimli robotuyla 
 2.lik başarısı elde etti. Öğrenciler Amerika  
 Birleşik Devletleri’nde First Vakfı   
 tarafından  düzenlenen Robot Yarışmasına  
 “Robotürk – 6058” takımı olarak katılarak  
 ülkemizi temsil etti. 

> 77 yıllık geçmişe sahip lisenin içinde bulunan derslik binaları ile tarihi nitelik taşıyan idare    
 binasının eskiyen elektrik alt yapısı tamamen yenilendi. Özellikle tarihi binanın ahşap olması   
 dolayısıyla tehlike yaratan eski elektrik kabloları binanın yapısına özel malzeme ve gizleme   
 teknikleri kullanılarak yenilendi. 

> İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinden bu yıla kadar mezun olan 
gençlere ulaşarak “İSOV Meslek Lisesi 
Mezunlar Derneği”ni kurma çalışmalarını 
başlatıldı. Dernek kurma işlemleri 
yürütülürken mezunlardan oluşan bir grup 
ile 21 Mayıs 2017 tarihinde ilk mezunlar 
günü tertip edildi.  
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> Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 8.12.2017 tarih 30264 sayılı resmi gazetede yayınladığı “Oda  
 muamelat yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik”e göre Vakfımızın resmi   
 senedinde değişiklikler yapıldı.

> Türkiye Odalar Borsalar Birliği desteğiyle ramazan ayında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen   
 ailelere Belediyelerin sosyal Marketleri aracılığıyla gıda yardımı yapıldı.

> İSOV Zincirlikuyu Meslek Lisesi ile 
 üyemiz Sayın Serdar Urfalılar’ın �rması 
 olan URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş.   
 arasında 27 Kasım 2017 tarihinde    
 okul-sanayi işbirliği protokolü     
 imzalandı. Protokol ile okulun İnşaat   
 Teknolojisi dalı içinde yer alan kalıpçılık    
 bölümünde öğrenim gören öğrencilerin   
 mesleki yönden güçlendirilerek     
 işletmenin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün temini için önemli bir adım atıldı.

> Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası’dan gelen  
 talep üzerine Hakkari’de yaşayan ve   
 maddi durumu iyi olmayan ilk ve ortaokul  
 öğrencilerinin kışlık ayakkabı ihtiyacı ilgili  
 İSO Meslek Komiteleri vasıtasıyla temin   
 edildi. Hakkari’ye gönderilen 600 çift   
 ayakkabı, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası  
 yetkilileri tarafından 7-14 yaş aralığındaki  
 çocuklara dağıtıldı. 

> Yine her yıl Türkiye Odalar ve Borsalar   
 Birliği desteğiyle düzenlenen giyim 
 yardımları 2017 yılında Suriyeli    
 vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda  
 planlandı. Alınan okul ayakkabıları, okul   
 çantaları ve kırtasiye malzememeleri   
 Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle 1000 
 çocuğa ulaştırıldı. 
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2017 Burs Faaliyetlerimiz

> Geleneksel İSOV Bursiyer Kahvaltısı etkinliğimiz 22 Nisan 2017 tarihinde çok sayıda üyemizin ve   
 bursiyerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Kahvaltıdan sonra düzenlenen törende Mütevelli Heyet  
 Başkanımız Zeynep Bodur Okyay ve Yönetim Kurulu Başkanımız Erdal Bahçıvan gençlere hitap   
 ettiler. Tören sonunda bursiyerimiz işitme engelli Eda Tavacı kahvaltı sonrası bale gösterisi yaptı.

> Burs kriterlerimize göre İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ gibi büyük şehirlerde öğrenim gören   
 bursiyerlerimizin kişisel bütçelerini yönetmeyi öğrenmelerini sağlamak amacıyla 25 Mart 2017   
 Cumartesi günü Kişisel Bütçe Yönetimi eğitimi düzenledik.

> Eylül ayında web sitemiz üzerinden online olarak 5850   
 başvuru aldık. Online başvuru sistemimizi geliştirerek    
 başvuruların elenmesi, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin   
 ön plana çıkması sağlandı. 

 Son 3 yıldır olduğu gibi bu eğitim döneminde de 500    
 öğrenciye burs desteği sağlamaktayız.

 Yönetim Kurulumuz ve Burs Komisyonumuzun  büyük dikkat   
 ve özen gösterdiği bursiyer seçimleri konusunda teknik   
 olarak başka kurumlar tarafından örnek alınan sistemimiz,   
 2013 yılından itibaren geldiği en gelişmiş noktadadır.

 Bursiyerlerimizle sürekli irtibat halinde olarak başarı    
 durumlarını ve sosyal gelişimlerini takip etmekteyiz. Kişisel   
 bilgileri ve öğrenim belgelerini içeren dosyalarını katıldıkları   
 eğitimler, yaptıkları etkinlikler ve gerçekleştirdikleri projelerle  
 ilgili bilgilerle güncellemekteyiz.

 Güncel ekonomik artışları ve İstanbul da yaşam koşullarının   
 zorluklarını göz önüne alarak 9 ay boyunca sağlanan burs   
 ücretlerinde her yıl olduğu gibi bu yıl da artış yapıldı. 
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> Bursiyerlerimizle sektör temsilcileriyle buluşturmak, onlarla sohbet imkanı yaratmak dolayısıyla   
 mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla burs dönemi boyunca her ayın    
 3. Cumartesi günü “İSOV Bursiyer Sohbetleri” programları düzenlemeye devam ettik.

> Odakule binasının tamamen yenilenmesinden sonra yeni vakıf merkezimiz olarak belirlenen   
 16. kata taşındık. Yeni o�simizde çalışmalarımıza hızla devam ederek sizlere hizmet vermeye   
 başladık.

> 2018 yılında mezun olacak bursiyerlerimizi İSO Meclis toplantılarına davet ettik. İşverenlerle   
 mezun olmadan önce görüşme fırsatı bulan öğrenciler Meclis üyelerinden büyük ilgi görmekteler.  
 İlk defa sanayi sektör temsilcileri ile bir araya gelen öğrenciler iş olanağı bulabilecekleri �rma   
 patronlarıyla tanışma heyecanını yaşıyorlar.

2017 Yılı İSOV Bursiyer Sohbet Programları

Hasan BÜYÜKDEDESevda ARIKAN Hülya GEDİKNejat SALDANLI
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Bağışlar ile karşılanan burslar

Vakıf bütçesinden karşılanan burslar
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> 2018 yılına İSOV Yönetim Kurulu ile İSO-İSOV Eğitim İhtisas Kurulu’nun ortak   
 düzenlediği toplantıyla başladık. 3 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen toplantıda   
 mesleki eğitimde kalitenin artırılması hede�i çalışmalar ve yapılabilecek yeni projeler  
 değerlendirildi.

> Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof.Dr.Ziya Selçuk, mesleki eğitim konusunda Yönetim   
 Kurulumuz ve Vakfımızla yakın temas halinde oldu. İSOV Zincirlikuyu Mesleki ve Teknik  
 Anadolu Lisemizin idare binasında bakanımız için makam odası hazırlandı. Bakanımız,  
 İstanbul daki çalışmalarını okulumuzda yürütmektedir.

> Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
 Prof. Dr. Mahmut Özer İSOV Pilot    
 okullarını ziyaret etti. İSO-İSOV Eğitim   
 İhtisas Kurulu Başkanı Sayın Okan Oğuz, 
 İl Milli Eğitim Müdürü ve yardımcıları ile   
 Beşiktaş ve Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürleri  
 eşlik etti.  

 Okulların imkanlarını yerinde inceleyen   
 Mahmut Özer, öğretmen ve öğrencilerle  
 de görüştü. Özellikle Zincirlikuyu   
 lisemizdeki çalışmalardan etkilendiğini   
 belirterek okul müdürü Atilla Altuntaş’ı   
 tebrik etti.
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> İSO-İSOV Eğitim İhtisas Kurulu yenilendi. 2009 yılında İstanbul Sanayi Odası ve Vakfımızın   
 eğitimle ilgili çalışmalarını tek çatı altında yürütmek amacıyla kurulan Eğitim İhtisas Kurulu İSO   
 Meclis ve İSOV Mütevelli Heyet üyelerinden oluşmaktadır. Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi,  
 mesleki eğitime atfedilen önemin artırılması, üniversite-sanayi işbirlikleri vb. konularda çalışmalar  
 yürüten kurulun Başkanı olarak Sayın Okan Oğuz seçildi.

Okan OĞUZ Başkan
Nurettin ÇETİNKAYA Başkan Yardımcısı
Mehmet KOÇ Başkan Yardımcısı
Orhan RAMAZANOĞULLARI Başkan Yardımcısı
Adem GENÇ Üye
Arzu ASLAN KESİMER Üye
Aynur AYHAN Üye
Ayşegül ÇAPAN Üye
Celal ALTAN Üye
Davut ÖKÜTÇÜ Üye
Ender GÖNCÜ Üye
Erman ATASOY Üye
Eyüp KARADAYI Üye
Ferdi ERDOĞAN Üye

Fevzi TOROLSAN Üye
Fevzi YEŞİLÇİMEN Üye
Hasan BÜYÜKDEDE Üye
İlyas GENÇOĞLU Üye
İnan ALTINBAŞ Üye
Lebib MISIRLI Üye
M.Metin AKYÜZ Üye
Mustafa GÜLER Üye
Osman Sait GÜNTEKİ Üye
Özcan Doğu KAYA Üye
Sedat ZİNCİRKIRAN Üye
Ülkü BÜYÜKGÖNENÇ Üye
Vehbi CANPOLAT Üye

İSO & İSOV EĞİTİM İHTİSAS KURULU

> İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu  
 lisemizin 8. mezuniyet töreni gerçekleştirildi.  
 Mezun olan gençler ve ailelerine düzenlenen  
 iftar yemeğinden sonra 117 gencimiz   
 diplomasını aldı. Dereceye giren öğrencilere  
 çeşitli hediyeler verildi.

> Milli Eğitim Bakanlığı’nın heryıl düzenlediği   
 Uluslararası robot yarışmasına İSOV Dinçkök   
 Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencilerinin  
 katılımı için sponsorluk sağlandı. Sivas ilimizde   
 düzenlenen yarışmadan öğrencilerimiz    
 dereceyle döndüler.

> İSOV Mesleki Eğitim kompleksin tüm binalarına  
 elektronik alarm sistemi kuruldu. 2006 yılından  
 itibaren çalıştırılan 4 güvenlik personelinin   
 sayısı 1’e indirildi ve bu yöntem ile yıllık 
 güvenlik maliyeti olan ortalama 190.000 TL   
 tasarruf edildi.

> 2018 yılında İstanbul Sanayi Odası seçimleri   
 ile oluşan yeni meclis ve meslek komiteleri   
 üyelerinin Vakfa üye olmaya davet edilmesiyle   
 vakfımıza 38 yeni üye kazandırdık ve toplam   
 216.000 TL’yi Vakfımıza bağış olarak alındı.
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> Pilot okulların düzenlediği fuarlar, mezuniyet törenleri, mezun günleri, öğretmenler günü vb.   
 etkinlikleri ve katıldıkları yarışmalar için gerekli olan desteğin Vakfımızın bütçesi dışında    
 üyelerimiz tarafından karşılanması sağlandı. Teknik dersler için ihtiyaç duydukları malzeme ve   
 teçhizat yine üyelerimizin bağışlarıyla temin edildi.

> Pilot okullarımız İSOV Dinçkök ve İSOV Zincirlikuyu Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin yönetici   
 ve öğretmenlerine 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla yemek düzenlendi. Toplam 170   
 öğretmenin katıldığı yemekte eğlenen öğretmenlerimiz eğitim yılının yorgunluğunu attıklarını   
 söylediler.

> Vakıf Resmi Senedimizin 8.2, 9.1 ve 10.1 inci maddelerinde Mütevelli Heyetimizin onayı ile   
 değişiklik yapıldı. Yenilenen senedimize göre Vakfın organ seçimleri, İstanbul Sanayi Odası’na   
 paralel olarak 4 yılda bir yapılacak.

> Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteği ile 735 aileye gıda yardımı, 1000 den fazla ilk ve   
 ortaokul öğrencisine kırtasiye ve kışlık ayakkabı yardımı yapıldı.

> İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu  
 lisemizin öğrencilerine boğaz turu   
 düzenlendi. İstanbulda ikamet ettikleri   
 halde İstanbul boğazını gezmemiş olan   
 öğrencilere bu imkanı tanımak amacıyla  
 8 mayıs 2018 tarihinde Şehir Hatları   
 Genel Müdürünün desteğiyle İstanbul   
 boğazında  2,5 saatlik tur düzenlendi.

> İSOV Bursları

 2018 Eylül ayında web sayfamız üzerinden online olarak aldığımız 5850 başvuru içinden   
 162 yeni bursiyer seçildi ve 2018-2019 burs dönemine 525 bursiyer ile başlandı. 

 Yeni bursiyerlerimiz, İSOV Burs Kriterlerine uygunluk, beyan doğrulama ve evrak teslimi   
 sonrası Yönetim Kurulu ve Mütevelli üyelerimizin gerçekleştirdikleri bire bir mülakatlar   
 sonucunda seçilmektedir.  

 Binlerce başvuru arasından seçilerek İSOV Bursiyeri olmaya hak kazanan, Türk sanayinin   
 geleceği olarak gördüğümüz genç mühendis adaylarının mesleki gelişimlerini artırmak   
 amacıyla 2018 yılında yeni projeler hayata geçirildi.



İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI 61

> 2018 eğitim yılı başında Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla burs destekleri günümüz koşullarına  
 uygun olarak artırıldı. 2018-19 burs döneminde aylık burs destekleri Lisans 450 TL, yüksek lisans  
 500 TL ve Doktora 650 TL olarak sağlanmaktadır.

> İSOV Staj Projesi
 Bursiyerlerimiz ile İSO Üyesi �rmaların eşleştirilerek genç mühendis  
 adayları için nitelikli staj imkanı yaratma, üyelerimize başarılı 
 mühendis  adaylarına vakfımız aracılığıyla ulaşma imkanı sunmak   
 amacıyla İSO Staj Projesini hazırlandı.
 Nitelikli iki paydaşın sonuç odaklı bir staj süreci için spesi�k olarak   
 eşleştirilmesi ve stajın yürütülmesinin kurgulandığı proje ile 
 ülkemizin en nitelikli staj çalışmasını gerçekleştirmeyi hede�iyoruz.

> Bursiyerlere Yabancı Dil Desteği
 İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliği ile   
 bursiyerlerimize ücretsiz İngilizce dil   
 kursları düzenlenmeye başlandı. Vakıf   
 merkezimizde gerçekleştirilen eğitimlerde  
 konuşma ve teknik literatür hakimiyeti   
 kazandıracak nitelikte eğitimler   
 verilmektedir.

> Vakıf Merkezimize 25.yıl kitaplığı   
 kuruldu. Burs desteği sağladığımız   
 gençlerin okuma alışkanlığını artırmak ve  
 onlara ücretsiz kitap okuyabilme imkanı  
 sunmak amacıyla İSOV 25.Yıl Kitaplığını   
 hayata geçirdik. Yönetim Kurulumuzun   
 ve üyelerimizin bağışlarıyla çok değerli   
 kitapların yer aldığı kitaplığımızda ayrıca  
 Merhum üyemiz Ataman Onar’ın şahsi   
 kitaplarının bulunduğu özel bir bölüm   
 yer alıyor. Kitaplığımıza roman-hikaye,   
 kişisel gelişim, mesleki gelişim ve benzer  
 türlerde değerli bağışlarınız kabul   
 edilmektedir.
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Vakfımızın bursiyerlerine eğitim hayatları dışında 
gösterdikleri faaliyetlerde de destek sağlandı.

> İstanbul Teknik    
 Üniversitesinde öğrenim   
 gören bursiyer    
 öğrencilerimizin dahil   
 olduğu İTÜ Rover takımının  
 Amerika’da düzenlenen   
 yarışmaya katılımları için   
 sponsorluk gerçekleştirildi.

> Eylül ayında ilki düzenlenen ve ülkemizin en büyük teknoloji   
 festivali olan Teknofest de bursiyerlerimiz kendilerinin imal   
 ettiği insansız hava aracı ile Savaşan İHA kategorisinde   
 birincilik derecesi elde etti. Bu kategoride yarışan 193 takım   
 arasından bursiyerlerimiz kurdukları Gökdoğan Takımı ile   
 şampiyon olarak ödül kazandı. 

 Bursiyerlerimiz, 24 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen İSO   
 Meclis toplantısına teşrif  eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı   
 Sayın Mustafa Varank tarafından da tebrik edildiler.

> Bursiyerimizin arkadaşlarıyla birlikte geliştirdiği “Düş    
 Kütüphaneleri” projesi kapsamında Mardin ilimizin Artuklu 
 ilçesi ortaokuluna İSOV Kütüphanesi kuruldu.
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> Bursiyerimiz Mimar-Ressam Mehmet Yafgu’nun  
 eğitim hayatı boyunca yarattığı eserlerden   
 oluşan ilk kişisel sergisi Odakulede Vakfımızın   
 sponsorluğu ile gerçekleştirildi. Vakfımızın   
 Mütevelli Heyet üyeleri ve İstanbul Sanayi   
 Odası Meclis üyelerinden  büyük ilgi gören   
 sergideki tabloların çoğu alıcı buldu.

> İSOV Bursiyer Sohbet programlarında 2018 yılında önemli isimler ağırlandı.

> Bursiyerlerimizin heyecanla beklediği, her ayın 3. cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz sohbet   
 programlarımız gençlere mesleki anlamda büyük katkılar sağlamaktadır.

Okan OĞUZ Zeynep BODUR OKYAY Mustafa ALPAGUT

Doğa Can COŞAR Okan ŞENCAN



İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI64

> Geleneksel İSOV Bursiyer Kahvaltımızın  
 5.cisini 5 Mayıs 2018 tarihinde    
 gerçekleştirdik. İstanbul Sanayi Odası   
 üyeleri, Vakfımızın Mütevelli üyeleri ve   
 üniversite yetkililerinin katıldığı kahvaltı  
 törenimizde Vakfımıza burs bağışı yapan kişi  
 ve kurumlara teşekkür edildi. 

 Bursiyerlerimizin iş insanlarıyla aynı masada  
 sohbet edebilme imkanı bulduğu geleneksel  
 kahvaltımızda üyelerimizde yetişen genç  
 neslin mesleki ve kişisel açılardan dünyaya  
 bakışları ve planları hakkında bilgi edindiler.

Değerli üyelerimiz,

Vakfımızın 25 yıllık Faaliyet Raporunu özetle sizlere sunduk. 

İstanbul Sanayi Odası'nın ve Vakfımızın ülkemizdeki saygınlığı çerçevesinde; 

büyük bir dikkat ve disiplin içinde yürüttüğümüz faaliyetlerimiz sırasında,  

siz değerli Mütevelli Üyelerimizden aldığımız güven ve destek, 

çalışma heyecanımızı, verimliliğimizi kat be kat arttırmıştır.

 Vakfımız yine sizlerin destek ve yönlendirmesiyle; 

bundan sonrada, imkanları dahilinde Ülkemizin eğitim ve sosyal konulardaki 

sorunlarına destek olmak için bütün gücüyle çalışacaktır.


