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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 başarılı çalışmalarıyla yoluna devam etmektedir. 

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 imkânı yaratarak, 
sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek ülkemizin ve sanayimizin 
geleceğine katkı sağlamak amacıyla çalışmaktayız.

Yönetim Kurulu adına Vakfımızın 2014 yılında Resmi Senedimiz 
doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların özetini, bilanço, gelir-gider 
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.

Erdel BAHÇIVAN
İstanbul Sanayi Odası ve Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı
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İstanbul Sanayi Odası’nın sosyal ve kültürel
faaliyetlerini sürdürmek üzere 21.03.1994
yılında, dönemin meclis üyelerinin
girişimleriyle kuruldu ve siz değerli

üyelerimizin katkılarıyla 20. çalışma

yılımızı başarıyla geride bıraktı.
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AMAÇ ve HEDEFLERİMİZ

Üyelerimizin beklenti ve önerileri
çerçevesinde, resmi senedimizde belirtilen
çalışma alanları kapsamında faaliyetlerimizi
yürütmekteyiz. Özellikle sanayimizin her
alanda ihtiyaç duyduğu, nitelikli teknik
elemanlar yetiştiren mesleki eğitim
kurumlarına yönelik çalışmalar
gerçekleştirmekteyiz.
Ayrıca ülkemizde ve dünyada yaşanan
sorunlar, meydana gelen doğal afetlerde
sizlerin adına yardımlar yapmaktayız.
Amacımız sizlere ihtiyaç duyduğunuz
konularda daha fazla yardımcı olabilmektir.

Vakfımız; kurulduğu tarihten itibaren başta eğitim olmak üzere, 
sosyal sorunlar ve doğal afetler gibi konularda,  duyarlı Türk 

sanayicisi adına İstanbul' un ve ülkemizin hizmetinde olmuş ve 
olmaya da devam edecektir.



Sanayiye nitelikli teknik eleman yetiştiren kurumların günümüz
teknolojisine uygun eğitimler verebilmesini, yetişen gençlerin beceri ve işe
uyumunun en üst seviyeye ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalar
gerçekleştirdik ve bu faaliyetlerimizi çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği
içinde yürüttük.
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20 Yıla

Meslek okullarında yetişen binlerce gencin eğitimlerine sağladığımız
katkılarla nitelikli teknik eleman ihtiyacının karşılanması ve ülke
ekonomisine kazandırılması yönünde çaba sarf ettik.

Kurulduğumuz ilk yıllarda yaptığımız araştırmalar sonucunda inşaat,
tekstil, elektrik-elektronik, otomotiv gibi önde gelen sektör alanlarına
eleman yetiştiren mesleki eğitim kurumlarını pilot okul olarak belirledik.
Bu okullara atölye ve laboratuarlar kurarak verilen eğitimlerin çağdaş
seviyeye ulaşmasını sağladık.

İSOV Dinçkök Teknik Lisesi öğrencileri fabrika –
otomasyon laboratuarında

Zincirlikuyu İSOV Teknik Lisesi öğrenci
Kaynak atölyesinde



1995 yılından itibaren dar gelirli ailelere mensup, öğrenimlerinde başarılı
olan binlerce öğrenciye burs imkanı yarattık. Özellikle teknik lise ve teknik
üniversite öğrencilerinin desteklenmesi ile mesleki eğitime yatırım yaparak
sanayinin geleceği olan nesiller yetiştirmeyi amaçladık. Bunların yanında
doğal afetler sonucu mağdur olan ailelerin çocukları ile şehit çocuklarına
karşılıksız burs desteği sağladık.

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.

İstanbul ve yakın çevresinden
çeşitli eğitim kurumlarından
gelen yardım taleplerini
değerlendirerek imkanlarımız
çerçevesinde giyim, araç ve
gereç, kırtasiye, kitap vb.
maddi yardımlar yaptık.

Giyim yardımı yapılan ilkokul öğrencileri

Giyim yardımı yapılan ilkokul öğrencileri

Neler Sığdırdık…



Vakfımızın Yönetim Kurulu üyeleri bursiyerlerle tek tek mülakatlar yaptılar.
Bu mülakatlar ile hem bursiyer öğrencileri yakından tanıma fırsatı bulduk
hem de Vakfın ve Oda’nın onlara sağlayabileceği olanaklar hakkında bilgi
sahibi olmalarını sağladık.
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Bursiyer Mülakatları…    

Vakfımızın yıllardır düzenli olarak sürdürdüğü burs desteği faaliyetimizi 
geliştirerek bursiyerlerimize yönelik yeni çalışmalar gerçekleştirdik.

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri 
Aynur AYHAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Cengiz KAYA

Yönetim Kurulu Üyesi
Ender YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi
Nevzat SÜRMELİ



İSO-İSOV Dün Bugün Yarın Sergi Salonu…    
İstanbul Sanayi Odası ve Vakfımızın tarihçeleri ile ilgili yazılı ve görsel
çalışmaların sergilenmesi amacıyla üzerinde uzun çalışmalar ve yoğun emek
harcanarak hazırlanan “İSO-İSOV Dün Bugün Yarın Sergisi”nin açılışını
8 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirdik…

İstanbul Sanayi Odası ve 
Vakfımızın yaptığı hizmetleri 
ve gerçekleştirdiği çalışmaları 

anlatmak, gelecek nesillere 
örnek bir eser bırakmak 

amacıyla hazırlanan sergi, 
konuklar tarafından ilgi ve 

beğeni ile ziyaret ediliyor.

Sergide 1950’lerden 2000’li yıllara kadar Türk sanayi ve İSO’nun geçirdiği
önemli evrelerin kronolojik akışı, çeşitli alanlardaki çalışmaları ile İSOV’un
projeleri ve etkinlikleri yer alıyor.

Geçmişten günümüze çok değerli fotoğrafların ve İSO’ya hizmet vermiş
sanayicilerimizin sözlerinin de bulunduğu zaman tüneli ile Odamızı ziyaret
eden devlet erkanının fotoğrafları da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Sergi Salonu açılışı

Sergi Salonu ziyaretleri Sergi Salonu ziyaretleri



2014 YILI FAALİYET RAPORU

İSOV Bursiyer Kahvaltısı…    
Bursiyer öğrencilerimizi üyelerimizle bir araya getirdik. 8 Mart 2014
tarihinde düzenlediğimiz kahvaltı etkinliğinde Yönetim Kurulumuz,
Mütevelli Heyet üyeleri ile İstanbul Sanayi Odası Meclis üyesi çok sayıda
sanayici, eski ve yeni bursiyerlerimiz ile İSOV Sakıp Sabancı Konferans
Salonu’nda bir araya geldik.

Bu kahvaltı 
etkinliğiyle Vakfımızın 
bursiyerleri Türk 
sanayisinin öncü 
kuruluşları ve 
işverenleriyle bir araya 
gelme fırsatı bularak 
meslekleriyle ilgili 
sorularını bizzat  
sektörün öncülerine 
yöneltme fırsatı 
buldular.

İSOV Sakıp Sabancı Konferans Salonu Kahvaltısı etkinliğimiz

Yönetim Kurulu Başkanımız öğrencilerle sohbet ederken



Kahvaltı sonrasında Başkanımız 
bursiyerlere yaptığı konuşmada 

gençlere hitap ederek 
bilgi ve deneyimin en önemli 

sermaye olduğunu vurguladı.
Etkinlikte Vakfımızın eski ve yeni 

bursiyerleri kürsüye çıkarak  
duygularını aktardılar..

Bu yıl başlattığımız etkinliğimizi geleneksel hale getirmek amacıyla her yıl
düzenli olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Siz değerli üyelerimizin
etkinliklerimize katılımı bizlere güç katacaktır.

Başkanımız Erdal BAHÇIVAN konuşmasını yaparken

Eski Bursiyer Funda YILDIRIM 
konuşmasını yaparken

Bursiyer Burak EKİCİ konuşmasını yaparken

Mütevelli Heyet Başkanı Zeynep BODUR OKYAY  bursiyerlerle sohbet ederken



2014 yılında meydana gelen felaketle iş sağlığı ve güvenliği konusunun ne

kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırladık. Maden kazasında hayatını
kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine destek olabilmek amacıyla çeşitli
yardımlar gerçekleştirdik. Soma Ticaret ve Sanayi Odası’nın yardımıyla
ailelere dağıttığımız gıda yardımları dışında eğitimlerine devam edebilmeleri
amacıyla yetim kalan çocuklara da burs desteği sağlamaya başladık.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
faaliyeti kapsamında İstanbul’da ihtiyaç 

sahibi 750 aileye Ramazan ayında gıda 

yardımı, 1200 ilkokul öğrencisine de 

giyim yardımı gerçekleştirdik.

Vakfımız maddi bağışların 
yanında bu yıl büyük 
miktarda ayni bağış da aldı. 
İstanbul Sanayi Odası Üyesi 
bir tekstil firması 70.000 
adetten fazla giyim eşyasını 
Vakfımıza bağışladı.
Türk Kızılay’ı ile iş birliği 
yaparak giyim eşyalarını 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
ulaştırdık. 

2014 YILI FAALİYET RAPORU

Sosyal Faaliyetlerimiz…

Gıda yardımı kolilerimiz

Kızılay Yönetiminden Kemal AKAR Genel Sekreterimiz 
Aynur AYHAN’a teşekkür hediyesi sunarken

Giyim yardımı kolilerimiz



Vakfımızın amaç ve hizmet konuları ile işletme 
kurallarını belirleyen Resmi Senedimiz, 
kurulduğumuz yıldan beri çeşitli küçük tadilatlarla 
günümüze kadar gelmiştir. Aradan geçen 20 sene 
içinde birçok kanun ve terim değişmiş,  çeşitli 
yönetmeliklerle vakıflara yeni haklar verilmiştir. 
Senedimizin 2015 yılına yakışır şekilde güncellenmesi 
için  Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Hukuk 
Müşavirimizle senedin iskeletini değiştirmeden 
bütününün yenilenmesi için çalıştık. Yeni ve kullanışlı 
senedimizin tadili için yasal işlemleri başlattık.

Mütevelli Heyet Üyelerimiz için…

Mütevelli Üyelerimiz için üye kartları 
bastırdık. “İSOV Üye Kartı” ile siz değerli 

üyelerimizin 200’den fazla resmi ve özel 

kurumdan  indirim almanızı sağladık. 

20. yılımızın anısına üyelerimize hatıra 

plaketi hazırladık. Özel bir seramik malzeme 
ile tasarlanan  bu güzel plaketleri Kale 

Seramik sponsorluğunda sizlere sunuyor 
olacağız. Kale Seramik ve Sayın Zeynep 

Bodur Okyay’a teşekkür ediyoruz.

Resmi Senet Revizyonu…

Mütevelli Heyet Kartı

20.Yıl hatıratı



Yasal Denetim…
Yönetim Kurulumuzun isteği ile yapılan bağımsız denetimin dışında
Vakıflar Genel Müdürlüğünce de denetlenerek 2008-2013 yılları arasındaki
faaliyet ve harcamalarımız müfettiş tarafından incelendi. Geçen dönemlerde
ortaya çıkan bütçe kaymaları düzeltilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü
Müfettişinin önerileri doğrultusunda mevcut eksiklikler tamamlandı.

Geçtiğimiz yönetim döneminde kurulan İSOV İktisadi işletmesinin
işlevselliğini kaybettiğini tespit ettik. Bu nedenle İSOV İktisadi İşletmesinin
30 Haziran 2014 tarihinde resmen kapanışını gerçekleştirdik.

Bağımsız Denetim…
Vakfımız yine bu yıl ilk olarak Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ile
uluslararası kriterler çerçevesinde sektöründe öncü ve güvenilir bir kurum
olan Ernst & Young bağımsız denetim firması tarafından denetimden
geçirildi.
Geçmiş dönem faaliyetlerine yönelik yapılan incelemeler sonucu ortaya
çıkan birkaç sorun tespit edildi ve bu sorunlar 2014 yılı içerisinde düzeltildi.
Vakfımız hukuksal ve mali açıdan güçlenmiş olarak ilerlemektedir.
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Denetimlerimiz…



Burs Komisyonumuzun hazırladığı yönergede belirtilen kriterler
çerçevesinde internet sitemiz üzerinden online olarak 9.000’ in üzerinde
başvuru aldık. Titizlikle yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda
başarılı ve ihtiyaç sahibi yeni gençler Vakfımızın bursiyerleri arasına katıldı.
2014-2015 eğitim-öğretim döneminde burs sağladığımız toplam 477
bursiyerimizin dağılımlarını aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

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.

Series1, 
İSTANBUL 

(352), 

352, 74%

Series1, KOCAELİ (40), 
40, 8%

Series1, TEKİRDAĞ (7), 
7, 2%

Series1, DİĞER (78), 78, 
16%

İSTANBUL (352)

KOCAELİ (40)

TEKİRDAĞ (7)

DİĞER (78)

OKUL YERİ DAĞILIMI

18%

19%

3% %1

FAKÜLTE (370)

LİSE (92)

MYO (13)

YÜKSEK LİSANS (2)

OKUL TÜRÜ DAĞILIMI

Burslarımız…



Vakfımızın burs dönemi Ekim-
Haziran ayları arasında ve 9 aydır. 

Lise öğrencilerine aylık 150 TL 

üniversite öğrencilerine de ayda 250
TL burs desteği sağlanmaktadır. 2014 
yılında burs ücretlerine zam yapıldığı 
gibi bursiyer sayısı da arttırılmıştır.

BÜTÇE DAĞILIMI

Üniversite
864.000 TL

Lise
124.200 TL

Vakfımız, İstanbul Sanayi Odası 
Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri 

2014 yılında 92 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 
katılmaktadır. 

Series1, 
İSOV (385), 
385, 81%

Series1, 
BAĞIŞÇILA
R (91), 91, 

19%

BURS  FİNANSMAN DAĞILIMI

BURS YARDIMLARINIZI VAKFIMIZ ARACILIĞIYLA YAPMANIZ HALİNDE :
❖Burs bağışı karşılığında vergi indiriminden yararlanılabilmektedir.
❖Bursiyerler hakkında her zaman güncel bilgiye kolayca ulaşılabileceksiniz. 
❖Öğrencilerin evraklarının toplanması, dosyalanması, başarı ve mali 
durumlarındaki gelişmelerin takip edilmesi gibi işlemler sizin adınıza 
gerçekleştirilecektir.
❖Tüm öğrenciler için düzenle tutulan dosyalara istediğiniz her an 
ulaşabileceksiniz.
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Burslarımız…

İSOV (385)

Bağışçılar (92)
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PİLOT OKULLARIMIZ 
VE 

EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ



Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2000 yılında İstanbul Valiliği ve Vakfımız 
arasında imzalanan iş birliği protokolü ile 
İstanbul Sanayi Odası Vakfı Teknik ve 
Endüstri Meslek Lisesi adını almıştır.
İnşaat teknolojisi, tesisat ve iklimlendirme, 
harita-tapu kadastro alanlarında eğitim 

verilen okulun yaklaşık 2500 öğrencisi 

bulunmaktadır.

2014 yılında 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 için çalışmalar gerçekleştirdik.

İstanbul Sanayi Odası’nın girişim 
ve desteğiyle kurulan, eski adıyla 
Topkapı Tekstil Meslek Lisesi, 
tekstil sektörüne eleman yetiştiren 
İstanbul’un en önemli eğitim 
kurumudur. 

Okulun bugün üzerinde bulunduğu arazinin sağlanmasından başlamak
üzere kurulması ve sektöre hizmet etmesini sağlayacak her türlü alt yapının
oluşturulması konularında destek sağladığımız okulda tekstil teknolojisi,
giyim üretim ve örme alanlarında eğitim verilmektedir.

Okul  genel görünüş

Okul giriş kapısı
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Pilot Okullarımız…    



İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

25 derslik kapasiteli okulda yaklaşık 800 öğrenci, elektrik-elektronik
otomasyon teknolojileri ve yenilenebilir enerji sistemleri alanlarında eğitim
görmektedir.
Bilgisayar teknolojisi, robotik sistemler, mekatronik, iletişim ve yabancı dil
bilgilerine sahip öğrenci yetiştirmek amacıyla çağın teknolojisini yakalamış
nitelikli ara eleman yetiştirme misyonunu üstlenebilecek altyapı ve teknolojik
özellikler taşıyan okul Türkiye’de örnek gösterilmektedir. İSOV okulu olarak
farklılığını başarıları ile kanıtlamaktadır.

İstanbul Sanayi Odası Vakfı Dinçkök

Mesleki ve Teknik Anadolu 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 
almaktadır.

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 
geliştirilmektedir.

Okul  genel görünüş

Öğrenciler hidrolik-pnömatik laboratuarında

Pilot Okullarımız…    



İSOV Vehbi Koç Yaşamboyu Eğitim Merkezi
..

İSOV Sabri Ülker Spor Salonu

Günümüzde kaliteli işgücü ve sertifika sahibi çalışan sayısını arttırarak AB
standartlarına uygunluk kazanmanın önem arz ettiği günümüzde
Yaşamboyu Eğitimin vazgeçilmezliği anlaşılmıştır. İSOV Mesleki Eğitim
Kompleksinin kurulduğu yıllarda bu öngörüyle tasarlanan merkez için
Vehbi Koç Vakfı ile iş birliği yapılmıştır.

2005 yılında Vakfımız ve Vehbi Koç 
Vakfı arasında imzalanan protokol 
kapsamında “İstanbul Sanayi Odası 
Vakfı Vehbi Koç  Yaşamboyu Eğitim 
Merkezi” kurulmuştur.

İSOV Mesleki Eğitim Kompleksi içinde inşa ettiğimiz spor salonu için Ülker
firması ile 2005 yılında protokol imzalanmıştır. “İSOV-Sabri Ülker Kapalı
Spor Salonu” yaklaşık 650 kişilik oturma kapasitesi ile her türlü spor
karşılaşmasına ev sahipliği yapabilecek şekilde donatılmıştır.

Merkez genel görünüş

Spor salonu genel görünüş Spor salonu trübünler

2014 YILI FAALİYET RAPORU

İSOV Mesleki Eğitim Kompleksi…    



İSOV Sakıp Sabancı Konferans Salonu

İSOV Mesleki Eğitim Kompleksi…    

..
Sayın Güler Sabancı’nın 
girişimleriyle Vakfımız ile Hacı 
Ömer Sabancı-Vaksa arasında 
2005 yılında imzalanan 
protokolle “İSOV-Sakıp Sabancı 
Konferans Salonu” ismini 
almıştır.

420 kişilik oturma kapasitesi ile 
kültürel faaliyetler için ideal bir 
mekandır. Konferans Salonunun 
devamında yer alan ve tamamen 
ayrı kullanıma sahip Fuaye de 
kokteyl ve yemek organizasyonları 
için son derece şık ve geniştir.

Konferans salonu sahnesi

Konferans salonu iç görünüm

Fuaye genel görünüş
Konferans salonu  dış görünüm



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
lise ve üniversite öğrencileri 

arasında düzenlenen 8. 
Uluslararası Robot Yarışması’nda 

öğrencilerimiz  “Robotino” ile 
ikinci kez Türkiye birinciliği 

kazandı.  

2014 YILI FAALİYET RAPORU

Pilot Okul Etkinliklerimiz…

2 gün süren etkinlikte,

Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık ve İSO 

Başkanı Erdal Bahçıvan’ın da 
bulunduğu kalabalık bir 

izleyici kitlesine öğrenciler 
şampiyon robotlarıyla buz 

hokeyi gösterisi yaptılar.

Mesleki eğitim günümüzün en güncel konuları arasında yer almaktadır.
Ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınmanın doğru meslek eğitimi ve seçimi
ile olacağının bilinciyle meslek liselerini maddi ve manevi olarak
desteklemekteyiz. Teknik eğitimlerin yüksek teknolojiye uygun şekilde
verilmesinin yanında öğrencilerin bireysel başarılarını artıracak etkinlikler
düzenleyerek kişisel gelişimlerine destek olmayı hedefliyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Türkiye’nin bilim dünyasında gelişimine
katkıda bulunmak üzere düzenlediği “Genç Türkiye Zirvesi”ne İSOV
Dinçkök Teknik Lisesi öğrencilerinin de katılımını sağladık.

13-15 Mayıs 2014 Eskişehir

23-25 Mayıs 2014 Genç Türkiye Zirvesi



İSOV Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin düzenlediği “İTEM Sektör 
Fuarı”nın bu yıl yedincisini gerçekleştirdik. 

Teknik Liselerde alan ve dal seçimi 
yapmış öğrencilerin mesleki açıdan 

bilgi ve becerilerini arttırmak, gelişen 
teknolojiler, yeni uygulamalar 

hakkında bilgi edinmelerinin yanı 
sıra OKUL - SANAYİ iş birliğini 

sağlamak amacıyla düzenlenen fuar 
yine büyük ilgi gördü.

5-7 Mayıs 2014 İTEM Sektör Fuarı

Fuarın açılışına Şişli Kaymakamı, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü, Sanayi Odası 
üyeleri  ve basın mensuplarıyla birlikte 
çevre okulların öğrenci ve öğretmenleri 
de katıldı. 

24 Kasım 2014 Tekstil lisesi 
öğrencileri defilesi

Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bu yıl 
öğretmenler gününde yaptıkları çalışmaları 
sergilediler. Öğrencilerin hazırladığı defileyi 
Eğitim İhtisas Kurulu üyeleri, okulun eski 
mezunları , veli ve öğretmenler seyretti.

5-7 Mayıs 2014 İTEM Sektör Fuarı



İstanbul Sanayi Odası ve Vakfımızın eğitimle ilgili faaliyetlerini
tek çatı altında yürütmek, yeni projeler geliştirmek ve özellikle nitelikli teknik
eleman yetiştirilmesi ve istihdam konularında çalışmalar yapmak amacıyla
kurulan İSO-İSOV Eğitim İhtisas Kurulu, yeni üyeleriyle faaliyetlerine başladı.

10 kişi İstanbul Sanayi Odası Meclis üyesi ve 10 kişi de İstanbul

Sanayi Odası Vakfı Mütevelli Heyet Üyesinden oluşan toplamda 20 kişilik
kurul ilk toplantısını İSO Başkan Yardımcısı Sayın İrfan Özhamaratlı
Başkanlığında 20 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirdi.

İlk toplantıda yapılan seçimle Kurul Başkanlığına İSO Meclis
Başkan Yardımcısı ve İSOV Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Büyükdede,
yardımcıları olarak da İSOV Mütevelli Heyet Üyesi Fevzi Torolsan ve İSO
Meclis Üyesi Ülkü Büyükgönenç seçildi.

Kurul gündeme aldığı konuları ilgili kurum ve kuruluşlarla
iş birliği halinde yürütmektedir. Önceki dönemde hazırlanan ve uygulanan
projelere yenilerini katarak kısa, orta ve uzun vadeli planlarla yoluna devam
eden kurul özellikle güncel yatırım trendi haline gelen yenilenebilir enerji
konusunda araştırmalar ve işbirlikleri üzerinde yoğun çaba göstermektedir.
Bu konuda bir adım daha ileri giderek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın açtığı hibe programına İSOV Vehbi
Koç Yaşamboyu Eğitim Merkezi’ne enerji akademisi kurulmasıyla ilgili proje
sunarak finansman desteği arayışına başlanmıştır.

İSO -SOV Eğitim İhtisas Kurulu 2014 Faaliyetleri…



İSO-İSOV EĞİTİM İHTİSAS KURULU ÜYELERİ

İSO Temsilcileri: Hasan BÜYÜKDEDE, Adem GENÇ, Ali KÖSEDAĞ, Erol 
KİRESEPİ, Mustafa AKYÜZ, Mustafa GÜLER, Nurettin ÇETİNKAYA, Selçuk 
SADIR, Turan ÖZYURT, Ülkü BÜYÜKGÖNENÇ 

İSOV  Temsilcileri : Yusuf Kenan ÖZTİRYAKİ, Cengiz KAYA, Andon 
ARAKELYAN, Efsane TURAN, Eyüp KARADAYI, Fevzi TOROLSAN, Fevzi 
YEŞİLÇİMEN, Haldun BAŞARIR, Hasan VATANSEVER, Orhan 
RAMAZANOĞULLARI

İş birliği yapılan kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı, İl İstihdam Kurulu, İŞKUR Genel 
Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi

20 Mayıs 2014 İSO-İSOV Eğitim İhtisas Kurulu ilk toplantısı



Vakfımıza güç katacak yeni üyelerimiz aramıza katıldı.

ADEM GENÇ
AHMET SAMET YAPAR

KAMİL BERAT ÖZTÜMUR
KEMAL KARABEL

MEHMET DEMEZOĞLU
NEVZAT DEMİR 

ÖMER KARADENİZ
SEDAT ZİNCİRKIRAN

SÜLEYMAN NAZİF ORAKÇIOĞLU

Bize Değer Katanlar…

Vakfımızın kuruluşunda emeği geçmiş, uzun yıllar çalışmalarımıza destek 
olmuş, 2014 yılında aramızdan ayrılan değerli üyelerimizi rahmet ve minnetle 
anıyoruz. 

Aramızdan ayrılanlar…

SABAHATTİN KARAHAN
Temmuz 1927 – Haziran 2014

ATİLLA CENGİZ KUZUCAN
Haziran 1934 – Ağustos 2014

HAYDAR AKIN
Nisan 1926 – Ekim 2014

UĞUR EKŞİOĞLU
Temmuz 1936 – Aralık 2014



Vakfımıza burs bağışında bulunan üyelerimize gençlerin eğitimlerine 
sağladıkları katkılar için teşekkür ediyoruz.

Bize Değer Katanlar…



Mesleki eğitimin en önemli aşaması olan teorik eğitim için pilot 
okullarımıza makine, ekipman ve malzeme desteğinde bulunan değerli 

üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Bize Değer Katanlar…



İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

MALİ TABLOLARI
VE

DENETİM RAPORU



İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI 
2014 YILI MALİ TABLOLARI ve 
2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ



İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI BİLANÇOSU
01.01.2014-31.12.2014









İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

DENETÇİ RAPORU



İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

Değerli Mütevelli Heyet Üyelerimiz,

Vakfımız, 21. çalışma yılında sizlerin katkı, görüş ve önerileri ile yeni ve faydalı
çalışmalar yapmaya devam edecektir. Vakfımız sahip olduğu imkanlar
çerçevesinde, yeni stratejik hedefleriyle ülkemizin eğitim ve sosyal
konulardaki sorunlarına destek olmak için bütün gücüyle çalışacaktır.
İçinde bulunduğumuz 2015 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 okul
öğrencilerinin staj organizasyonlarının yapılması, AB uyum sürecinde mesleki
eğitimdeki gelişmeleri yakından takip etmek ve mesleki yeterlilik sistemine
dahil olma çalışmaları sürdürülecektir.
❖ İstanbul Sanayi Odası Vakfı’nın amaçlarını benimsemiş sanayiciler ve
bunların dışındaki hayırsever gerçek veya tüzel kişilerin Mütevelli Heyet Üyesi
olması için çalışmalar yürütülecektir.
❖ Başarılı ve ihtiyacı olan öğrencilere burs imkanı sağlamaya devam
edilecektir.
❖ Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek, 2015 yılı içinde en az bir
sosyal içerikli projenin desteklenmesi hedeflenmektedir.



“ Her kimse ki; Vakıflarımın bekasına özen ve gelirlerinin 
artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allahu
Teâlâ'nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup, 
mükâfatı sayılamayacak kadar çok olsun, dünya 
üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin...“

Kanuni Sultan Süleyman 
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