İstanbul Sanayi Odası Vakfımızın Değerli Mütevellileri,
21 Mart 1994 tarihinde, İstanbul Sanayi Odası üyeleri tarafından
eğitimle ilgili çalışmalar, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek
amacıyla kurulan Vakfımız 19. Çalışma yılını geride bırakmış ve
20.yılına adım atmıştır.
Kurulduğu günden bugüne Vakfımız, başta eğitim olmak üzere, sosyal
sorunlar ve doğal afetler gibi konularda, Türk sanayicisinin tüm
duyarlılığı ile İstanbul' un ve ülkesinin hizmetinde olduğunu her
vesile ile kanıtlamıştır.
Siz değerli üyelerimizin bilgi, tecrübe ve iş yeteneklerinden yararlanarak
Ülkemizin gelişimine katkılar sağlayacak girişimlerde bulunmakta ve
sanayi üretimini kapsayan konularda faaliyetler gerçekleştirmekteyiz.
Ülkemizin sahip olduğu ve diğer dünya ülkelerine oranla bize büyük
avantaj sağlayan genç ve dinamik nüfusun, sürdürülebilir kalkınmada
büyük rolü olduğu ve toplumsal refahın artmasında önem teşkil ettiği
artık kabul edilen bir gerçektir. İstanbul Sanayi Odası Vakfı olarak bu
bilinçle, başarılı öğrencilere burs desteği sağlayarak, aldıkları eğitimle
ilgili endüstri stajı imkanı yaratarak, sosyal ve kültürel faaliyetler
düzenleyerek ülkemizin ve sanayimizin geleceğine katkı sağlamak
amacıyla çalışmaktayız.
Yönetim Kurulu adına Vakfımızın 2013 yılında Resmi Senedimiz
doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların özetini, bilanço, gelirgider ile denetim raporunu ve gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu
çalışma programını, bütçesini ve plasman planını sizlere sunuyoruz.
İstanbul Sanayi Odası'nın ve İSOV' un ülkemizdeki saygınlığı
çerçevesinde; büyük bir dikkat ve disiplin içinde yürüttüğümüz
faaliyetlerimiz sırasında, Yönetim Kurulu olarak değerli Mütevelli
Üyelerimizden aldığımız güven ve destek, çalışma heyecanımızı,
verimliliğimizi arttırmaktadır. Değerli katkılarınız için teşekkür
ediyoruz.
Saygılarımızla,

Erdal BAHÇIVAN
İstanbul Sanayi Odası Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı
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Yönetim Kurulumuz 11 asil ve 4 yedek üyeden oluşmaktadır.

1. EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
Bir ülkenin gelişmesini etkileyen faktörlerin başında eğitimli insan
gücüne sahip olmanın geldiği günümüzde herkesçe bilinen bir gerçektir.
Yapılan araştırmalarda, nitelikli ara eleman istihdamı konusunda
yaşanan sıkıntılar her zamankinden daha çok ön plana çıkmıştır.
Toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde
nitelikli elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin
verildiği meslek liselerinin bu konuda en büyük çözüm kaynağı
olduğunun bilincindeyiz. Bu amaçla pilot okul olarak belirlenen ana
sektör alanlarına öğrenci yetiştiren meslek liselerine maddi ve
manevi desteklerimizi sürdürdük.
Pilot okulların atölye ve
laboratuarların donatılması, güncel
teknolojiye uygun eğitimlerin
verilmesi ve öğrencilerin seçtikleri
meslek dalında en kapsamlı şekilde
yetiştirilmesi amacıyla çalışmalar
gerçekleştirdik.

Mesleki eğitimlerini başarıyla
sürdüren öğrencilere burs imkanı
sağlayarak destek olduk. Ayrıca
mesleki eğitimin en önemli
aşamalarından biri olan endüstri
stajlarını doğru yerde ve doğru
şekilde yapabilmelerine yardımcı
olduk.

Pilot okullardan mezun olan başarılı
gençlerimize devam ettikleri öğrenim
hayatlarında burs desteği sağlayarak
onları desteklemeye devam ettik.

Pilot Okullarımız
a) İstanbul Sanayi Odası Vakfı -Dinçkök Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
İstanbul Sanayi Odası Vakfı
Dinçkök Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi, 2002 yılında
İstanbul Valiliği ile Vakfımız
arasında imzalanan protokol
ile inşa edilerek Milli Eğitime
bağışlanan “İstanbul Sanayi
Odası Vakfı Mesleki Eğitim
Kompleksi” bünyesinde yer
alan meslek lisesidir.

Tüm sanayi sektörlerine hizmet verebilmesi amacıyla tercih edilen eğitim
alanları olan elektrik-elektronik ve otomasyon teknolojileri alanlarına
2013 yılında yenilenebilir enerji sistemleri alanı da eklenmiştir.

Okulda, Vakfımız ve İSO üyesi
kuruluşların destekleriyle
kurulan atölye ve
laboratuarlarda öğrencilere son
teknolojiye uygun teknik
eğitimler verilmektedir. Bu
atölye ve laboratuarlar teknolojik
gelişmelere paralel olarak
geliştirilmekte ve
güncellenmektedir.

Bilgisayar teknolojisi, robotik sistemler, mekatronik, iletişim, teknik
yabancı dil bilgilerine sahip, çağın teknolojisini yakalamış nitelikli ara
eleman yetiştirme misyonunu üstlenebilecek altyapı ve teknolojide
özellikleri taşıyan okul Türkiye’de örnek gösterilmektedir. İSOV okulu
olarak farklılığını başarıları ile kanıtlamıştır.

2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca
İstanbul’da Türkiye dışında 7 ülkenin
üniversite ve lise öğrencilerinin katıldığı
Uluslararası Robot Yarışmasında
Vakfımızın sponsorluğuyla okul takımı
1.lik başarısı elde etmiştir. Bu büyük
başarıyı elde eden takımda yer alan
öğrenci ve öğretmenlere Vakfımızca
çeşitli ödüller verilmiştir.

Okulun başarı grafiğinin sürekli
yükselmesi Vakfımızın maddi ve
manevi desteğini devam ettirmesiyle
mümkün olmaktadır. 2013-2014
eğitim öğretim döneminde Okula
olan talebin artmasıyla mevcut yapı
yeterli gelmemeye başlamıştır. Bu
nedenle Vakfımız tarafından yeni
bilgisayar laboratuarları kurulmuş
ve yeni derslikler teşrif edilmiştir.

Birçok konuda diğer meslek liselerinden öne çıkan
okulun öğrencilerini eğitimini aldıkları meslekleri
hakkında bilgi edinmelerini, sektörde yer alan
firmaları yakından tanımalarını ve teknolojik
gelişmeler ile istihdam olanaklarını öğrenebilmeleri
amacıyla
Okul-Sektör Buluşma Günleri düzenlenmiştir.
Elektrik-elektronik, otomasyon sistemleri,
mekatronik ve robotik teknolojiler konularında
sadece Türkiye değil dünya çapında üretim
yapan ve sektörünün öncüsü olan İSO üyesi
firmaların katılımıyla düzenlenen buluşma
günleri, bu firmaların da okulu yakından tanımasını sağlamıştır.

b) İstanbul Sanayi Odası Vakfı Zincirlikuyu Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
1884 yılında Padişah Abdulaziz`in
oğlu Veliaht Prens Yusuf İzettin
Efendi`nin yazlık av köşkü olarak
inşa edilen okul, 1923 yılında
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte
Balkan, 1.Dünya ve Çanakkale
Savaşlarındaki şehit çocuklarına
yuva-okul olarak hizmete
başlamıştır. Sonraları Hürriyet-i
Ebediye İlkokulu olarak hizmet
vermiş ve 1939-1940 yılında Yapı
Usta Okulu adı altında öğretime
başlayarak mesleki eğitime
geçmiştir. Yıllar içinde 40
dönümlük okul arazisine pek çok
binalar yapılmıştır.
2000 yılında İstanbul Valiliği ve
Vakfımız arasında imzalanan işbirliği protokolü ile İstanbul Sanayi
Odası Vakfı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adını almıştır.
Okulun en önemli özelliği, insanlar için yaşamsal önem taşıyan inşaat
sektörüne teknik eleman yetiştirmesidir. İnşaatların, proje ve üretim
standartlarına uygun yapılmadığı takdirde ne gibi felaketlere sebep
olabileceği, ülkemiz ve dünyada yaşanan son deprem felaketlerinde
gözler önüne serilmiştir. Can kaybının yanı sıra, ülke ekonomisine
verdiği maddi zarar binlerce modern meslek okulunun yapılmasına
yetecek seviyededir. İnşaat sektörüne yetiştirilen ara ve üst düzey
teknik elemanların bilinçli yetiştirilmesi gerektiğini ortaya çıkmıştır.
İstanbul Sanayi Odası Vakfı
olarak 2013 yılında okulun
gelenekselleşmiş organizasyonları
olan İTEM sektör fuarı, mezunlar
günü, mezuniyet töreni gibi
faaliyetlerinde İstanbul Sanayi Odası
Vakfı olarak gerekli katkıları
sağladık.
Okul yönetimi tarafından
gerçekleştirilmek istenen projelere
destek vererek, okulun verdiği eğitimlerin Avrupa Birliği standartları
düzeyine ulaşması, öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini arttırarak
kaliteli eğitim, kaliteli işgücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

c) Şehit Büyükelçi Galip Balkar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
(Tekstil Meslek Lisesi)
Tekstil Meslek Lisesi 1937
yılında eğitim hayatına
başlamış ancak bugün
sahip olduğu binaya
İstanbul Sanayi Odasının
katkılarıyla 1968 yılında
taşınmıştır. Okul, Ülke
sanayisine ve tekstil
sektörüne nitelikli teknik
eleman yetiştirme
konusunda çok önemli
hizmetler verme görevini
başarı ile yerine
getirmektedir.
Bugün tekstil sektörünün ülkemizdeki yerine baktığımızda, okulumuz
mezunlarının çok önemli görevler icra etmekte olduğunu büyük bir onur
ve kıvançla görmekteyiz.
Sektörün en köklü eğitim kurumu olarak kabul edilen okul, son yıllarda
tekstil sektöründe süratle gelişen makine teknoloji karşısında, Milli
Eğitim Bakanlığının desteğine rağmen çağın gerisinde kalmıştır.

Okul - sanayi işbirliğinin ve
nitelikli işgücü kaynağı sağlayan
meslek liselerine verilmesi
gereken sektör desteğinin büyük
önem arz ettiğinin bilinciyle İSO
Meslek Komiteleriyle birlikte
birçok faaliyet gerçekleştirdik.
Çalışmalarımızla okulun
UMEM(Uzmanlaştırılmış
Mesleki Eğitim Merkezleri)
Projesi kapsamına alınmasını
sağladık. Bu proje kapsamında
okula yeni laboratuarlar,
atölyeler kuruldu. Bu alanlarda öğrencilerin Eğitim görmesi dışında
sektöre yönelik birçok sertifikalı Mesleki Eğitim kursları
düzenlenmektedir.

2- ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ
a) Burslar
2013 yılında Yönetim Kurulu Üyelerimizden oluşan Burs
Komisyonumuzun hazırladığı yönerge kriterleri çerçevesinde burs
başvuruları internet sitemiz üzerinden online olarak kabul edildi.
Yapılan çok 22.879 başvuru içinden titizlikle yapılan seçimler sonucu
mevcut bursiyerlere ilave olarak 232 yeni öğrenciye burs imkanı yarattık.
Kuruluşumuzdan bu yana 2013 yılında da dar gelirli ailelere mensup,
öğrenimlerinde başarılı 340 üniversite öğrencisi ve 158 Meslek Lisesi
öğrencisi olmak üzere toplam 498 öğrenciye karşılıksız burs vermeye
devam etmekteyiz.
Okul türü bazında burs dağılımımız:

32%

65%

Meslek Lisesi

158

Meslek Yüksek Okulu

17

Fakülte
3%

323

Burs Yönergemizde yer alan kriterlere göre İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ
illerinde meslek lisesi, meslek yüksek okulu, fakültelerin teknik
bölümlerinde lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören başarılı
öğrencilere karşılıksız olarak burs desteği sağlanmaktadır. Ayrıca
şehit, depremzede ailelerin çocukları ile özel eğitime muhtaç çocuklar
için kontenjan ayrılmıştır.
İl bazında burs dağılımımız:
2%
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DİĞER
83%

Burs dönemi Ekim-Haziran ayları arasında 9 aydır ve meslek lisesi
öğrencilerine ayda 150 TL üniversite öğrencilerine de ayda 200 TL
burs desteği verilmektedir.
Yıllık bütçe bazında burs dağılımımız:

Lise
161,100 TL

MYO+FAKÜLTE
614.250 TL

Toplam: 775.350 TL

Yönetim Kurulu üyelerimiz tüm bursiyer öğrencilerle birebir
mülakatlar gerçekleştirdiler. Hem bursiyerler hakkındaki bilgilerin
netleştirilmesi hemde bursiyerlerin burs aldıkları kurumu yakından
tanımaları açısından çok verimli bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
Vakfımız ve İstanbul Sanayi Odası Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri
2013 yılında 159 öğrenciye İSOV üzerinden burs desteği sağlamıştır.
Sanayicilerin meslek eğitimi alan gençlere olan bu desteğin artması en
büyük hedefimizdir. Verdiğimiz burslarla eğitim alan gençler mezun
olduktan sonra nitelikli işgücüne dönüşmekte ve geri
kazanılmaktadır.

BAĞIŞÇILAR
159 öğrenci

İSOV
339 öğrenci

İSO ve İSOV üyelerinin kişisel veya kurumsal olarak verdiği
bursların Vakfımız aracılığıyla yapılması çeşitli avantajlar
sağlamaktadır:
 Vakfımıza yapılan burs bağışı karşılığında tarafımızdan kesilen
makbuz ile vergi indiriminden yararlanılabilmektedir.
 Burs verilen öğrenciler hakkında her zaman güncel bilgiye
kolayca ulaşılabilmektedir.
 Öğrencilerin evraklarının toplanması, dosyalanması, başarı ve
mali durumlarındaki gelişmelerin takip edilmesi gibi sizin
adınıza gerçekleştirilmektedir.
 Her öğrenci için düzenle tutulan dosyalar Vakıf merkezimizde
muhafaza edilmektedir.
b) Yabancı Dil Eğitimleri
Nitelikli teknik eleman olarak mezun olacak
gençlere, Milli Eğitim Müfredatıyla
sağlanmayan teknik yabancı dil eğitimleri
vermeyi bu yıl da devam ettirdik. Amacımız,
öğrenim gördükleri meslek alanında
günümüzün teknolojisine uygun özelliklerde
meslek eğitimi alan öğrencilerin, yabancı
dillerini geliştirmiş, nitelikli teknik eleman
tanımına tam anlamıyla sahip olarak okullarından mezun olmalarıdır.

c) Üniversite işbirlikleri
Mesleki eğitimle ilgili faaliyetlerimizi lise düzeyinin bir adım ötesi olan
üniversite bazında da devam ettirdik. Bu amaçla Koç üniversitesi
yetkilileriyle bir araya gelerek kurumlar arası işbirliği başlıklarını
belirlendi. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi ile ortak eğitimler
düzenlemek amacıyla çalışmalara başladık.
Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi yetkilileriyle yapılan
görüşmeler sonucunda işbirliği protokolü hazırlıklarına başlanmıştır.

YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

3- SINAİ ETKİNLİKLER
a)İSO-İSOV Dün Bugün Yarın
Sergisinin Sanayimizin ve Vakfımızın
tarihçeleri ile ilgili yazılı ve görsel
çalışmaların sergilenmesi amacıyla
“İSO-İSOV Dün Bugün Yarın
Sergisi”nin kuruluş çalışmaları
tamamlanma aşamasındadır.
b)İSO-İSOV İlişkileri
Vakfın kuruluşundan beri uyum ve düzen içinde yürütülen ilişkiler
sayesinde tüm faaliyetler hızlı ve verimli bir şekilde sonuçlandırılmakta,
yeni projeler üretilmektedir.
2013 yılında Meslek Komiteleri üyelerimize Vakfımızın ve
faaliyetlerinin tanıtımını gerçekleştirdik. 46 komitenin toplantı
gündemlerine dahil olarak İSOV’un yapısı, amaçları, sosyal faaliyetleri
ve meslek eğitimi alanındaki çalışmaları ve İSOV Sakıp Sabancı
Konferans Salonu tanıtılmıştır.
Proje de amaç, sanayi kuruluşlarıyla Vakfın ve pilot okullarımız olan
meslek liselerinin yakın iletişim ve işbirliği içine girmeleri ve bu sayede
karşılıklı mevcut imkanlarını en iyi şekilde değerlendirilmesidir.
İstanbul Sanayi Odası Vakfı Sakıp Sabancı Konferans Salonunun da
üyelerimize tanıtılması sonucunda işletilebilirliğini arttırmak
hedeflenmiştir. Meslek Komitesi üyelerimiz meslek liseleri aracılığıyla
ihtiyaçları olan nitelikli teknik elemanın yetiştirilmesinde katkı
sağlayabilecekleri noktaları belirlerken, okul-sanayi işbirliği yönünde de
önemli bir adım atılmış olmaktadır.
4- UYGULAMA VE GELİR ETKİNLİKLERİ
Vakfımızın amaçlarının gerçekleştirilmesi ve
sürekli gelir temin etmek amacıyla kurulan
iktisadi İşletmemiz, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcıları ve Sayman üye
tarafından yürütülmektedir.
İstanbul Sanayi Odası Vakfı Sakıp Sabancı
Konferans Salonu ve İstanbul Sanayi Odası
Vakfı Sabri Ülker Spor Salonunun
işletilmesinde elde edilen gelirler İSOV İktisadi İşletmesinde
toplanmaktadır.
VAKFIMIZ 2013 YILINDA BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI
TARAFINDAN, VERGİ USUL KANUNU UYARINCA TUTULAN MİZAN VE
BİLANÇO ÜZERİNDEN ULUSLARARASI STANDART 4400’E GÖRE
DENETLENMİŞTİR. AYRICA 5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNU
KAPSAMINDA VAKFIN ORGANİZASYON VE YÖNETİM YAPISI,
YÖNETİMSEL DÜZENLEMELERİ İLE İŞ KANUNU UYGUNLUKLARI
İNCELENMİŞTİR.

5- DİĞER ETKİNLİKLER
a) Çeşitli Yardım Faaliyetleri ve Vakıf Çalışmaları
İstanbul Sanayi Odası Vakfı olarak, eğitime verdiğimiz desteğin yanı sıra;
ilimizin ve ülkemizin önemli problemlerinde, her fırsatta
devletimizin yanında yer almamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu konuda
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.


Beykoz Kaymakamlığı ile proje ortaklığı
yapılarak, hafif düzeyde zihinsel engelli
gençlerin istihdamına yönelik “Deniz Yıldızı”
projesi tamamlandı. Proje ile mesleki eğitim
alan hafif düzeyde zihinsel engelli
gençlerin kendilerini iş çevrelerine tanıtması
ve üretebildiklerini göstermeleri sağlandı.

 TOBB tarafından giderleri karşılanmak üzere
İstanbul ilinde tespit edilen yoksul ve muhtaç 701
aileye gıda kolisi dağıtılmıştır.

 TOBB tarafından
giderleri karşılanmak üzere İstanbul ilinde
tespit edilen yoksul ve muhtaç 750
öğrenciye bot ve mont dağıtılmıştır.


Beykoz Kaymakamlığına, gençlerin kötü
alışkanlıklardan korunması ve eğitimlerine
destek sağlanması amacıyla maddi destek sağlandı.



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.

b) Vakıf Üyelikleri
2013 yılında Vakfımıza yeni üyeler kazandırmak amacıyla çalışmalara
başladık. Yönetim Kurulu üyelerimizin yaptığı görüşmeler sonucunda birçok
İSO Meclis üyesi üyelik için başvurmuştur.
VAKFIMIZIN GELECEĞİ VE İDAMESİ İÇİN MÜTEVELLİ HEYET
ÜYELERİMİZDEN YAPILACAK GELİR-GAYRİMENKUL BAĞIŞI BÜYÜK ÖNEM
ARZETMEKTEDİR. DAHA FAZLA PROJE GERÇEKLEŞTİRMEK, DAHA ÇOK
VE VERİMLİ FAALİYETLER DÜZENLEMEK İÇİN SİZ ÜYELERİMİZİN HER
TÜRLÜ DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYMAKTAYIZ.
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Değerli Mütevelli Heyet Üyelerimiz,
Vakfımız, sizlerin destek ve yönlendirmeleriyle 20. çalışma yılına
girmiştir.
Bugüne kadar olduğu gibi Vakfımız bundan sonrada,
imkanları dahilinde ve sistemli bir program çerçevesinde Ülkemizin
eğitim ve sosyal konulardaki sorunlarına destek olmak için bütün
gücüyle çalışacaktır.
İçinde bulunduğumuz 2014 yılı için hazırladığımız çalışma programını
Yönetim Kurulu olarak sizlere sunuyoruz.
 Eğitim ve mesleki eğitimle ilgili çalışmalarımıza yeni projeler üreterek
devam edilecektir.
 Vakfımızın Meslek Komitesi Üyelerine tanıtılması, pilot okullarımız
öğrencilerinin staj organizasyonlarının yapılması, AB uyum sürecinde
mesleki eğitimdeki gelişmeleri yakından takip etmek ve mesleki
yeterlilik sistemine dahil olma çalışmaları sürdürülecektir.
 İstanbul Sanayi Odası Vakfının amaçlarını benimsemiş sanayiciler ve
bunların dışında ki hayırsever gerçek veya tüzel kişilerin Vakfımıza
Mütevelli Üye olması için çalışmalar yürütülecektir.
 İstanbul Sanayi Odası Vakfının Sosyal Sorumluluk çerçevesinde
ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs imkanı sağlamaya devam
edilecektir.
 Vakfımız, sanayiye kazandırmak amacıyla sosyal sorumluluk bilinci
ile hareket ederek, 2014 yılı içinde en az bir sosyal içerikli projenin
desteklenmesi hedeflenmektedir.

Saygılarımızla,

Erdal BAHÇIVAN
İstanbul Sanayi Odası Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

