İSO Stratejik Plan 2014-2016

ÖNCELİKL
STRATEJİK AMAÇ
ERİMİZ

ALT AMAÇLAR

İSO'nun İletişim Etkinliği

Üyelerle iletişimi güçlü ve sürekli
kılmak

İSO'nun toplumda
ve üyeler nezdinde
tanınırlığının ve
bilinirliğinin
artırılması
Medya ve kamuoyu ile iletişimi
geliştirmek

Oda ve faaliyetlerini tanıtmak

Faaliyetler

Perf. Göstergesi

2015 yılı hedefi

2016 yılı hedefi

Üyelerle iletişim konusunda çalışmalar
yapmak üzere kurumsal yeniden yapılanma

Yeni birimlerin yapılanmalarını
tamamlayarak faaliyete başlaması

2015 yılbaşı

-

Sanayi Dergisi'nin tüm üyeye gönderilmesi

Sanayi Dergisinin gönderildiği üye
sayısı

Aylık 11 bin gönderi

Aylık 12 bin gönderi

Üyelerle iletişimi güçlendirecek projeler
üretilmesi

* Oda etkinliklerinin üyelere SMS ile
bildirimi
* İSO kredi kartı
* 7/24 üye danışma hattı
projelerinin hayata geçirilme zamanı

* SMS altyapısının oluşturularak
duyurulara başlanması
* İSO kredi kartı için bankalarla ve
indirim sağlayacak kuruluşlarla
anlaşmaların yapılması, yazılım
altyapısının oluşturulması
* 7/24 destek hattı için teknik
altyapının oluşturulması

Oda Yönetimi ile sanayicileri buluşturacak
bölgesel toplantılar yapılması

Toplantı Sayısı

3

2

Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantıları
organize edilmesi

Toplantı Sayısı

6

3

Sanayi Dergisi yayımlanması

* Sanayi Dergisinin aylık/yıllık dergi
sayısı
* Derginin aylık baskı adedi

* Ayda 1 Sayı / Yılda 12 Sayı
* Aylık yaklaşık 12 bin baskı

* Ayda 1 Sayı / Yılda 12 Sayı
* Aylık yaklaşık 13 bin baskı

Oda'nın medya görünürlüğünün geliştirilmesi

* Basın Toplantısı sayısı
* Basın Bülteni sayısı

* 2 toplantı
* 20 bülten

* 2 toplantı
* 20 bülten

Kamuoyu ile iletişimi güçlendirecek projeler
üretilmesi

* İSO web TV
* İSO'nun sosyal medyada
görünürlüğünün sağlanması

* Web TV üzerinden 20 etkinliğin
yayınlanması
* Sosyal medya hesaplarının
oluşturularak yönetimine
başlanması

-

Görsel ve yazılı basından gelen taleplere
cevap verilmesi

Basın taleplerine verilen yanıt sayısı

15 talep

15 talep

Oda'nın ve hizmetlerin tanıtımı için özel
materyal hazırlanması

* Materyal sayısı

* 1 tanıtım kitapçığı
* 1 takvim

-

Etkinliklerin WEB Sitesinde yayınlanması

* WEB Sitesine girilen etkinlik sayısı

120 etkinlik

120 etkinlik

Meclis toplantılarında Yönetim Kurulu
Başkanı'nın yaptığı konuşma metnine
Odamızın faaliyetlerine ilişkin bölüm ile katkı
yapılması

Meclis konuşmasına katkı sayısı

Yılda 12 bölüm

Yılda 12 bölüm

Yıllık faaliyet raporu

Yıl sonunda rapoun hazırlanarak web
ortamında yayınlanması

1 rapor

1 rapor

2015 yılı faaliyetlerinin
maliyeti

1.250.000
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ÖNCELİKL
STRATEJİK AMAÇ
ERİMİZ

ALT AMAÇLAR

İSO'nun Kurumsal
İletişim Etkinliği
Gelişim

Üyelerle iletişimi güçlü ve sürekli
İSO'nun yenilikçilik
kılmak kapasitesini
geliştirmek

Faaliyetler

Üyelerin öneri, beklenti ve
ihtiyaçları ve ulusal/uluslararası
gelişmeler doğrultusunda yeni
projeler geliştirmek

2015 yılı hedefi

2016 yılı hedefi

2015 yılı faaliyetlerinin
maliyeti

Çalışanların yenilikçi iş fikirleri yaratmalarını
teşvik edecek, kabul edilen fikirleri
ödüllendirecek bir öneri sisteminin
geliştirilmesi

* Çalışan Öneri Sistemi"nin
* 2015 yılı Mart ayı sonuna kadar
oluşturulması
* En az 1 öneri
* Uygulama sonrası gelen önerilerden
* En az 1 öneri
hayata geçirilen öneri sayısı

* 5.000 TL

Çalışan Memnuniyeti (ÇM) Anketi
uygulanması

* ÇM Anket sonuçlarına göre hayata
geçirilen faaliyet sayısı

* En az 1 faaliyet

* En az 1 faaliyet

* 5.000 TL

* %80 memnuniyet oranı
* En az 20 saat

* %80 memnuniyet oranı
* 2015'e göre %10 artırılması

* 100.000 TL

* 2015 Yılı Mart 1. hafta sonuna
kadar
* 2015 Mart ayı sonu
* 2015 Eylül ayı sonu

* -* 2016 Mart ayı sonu
* 2016 Eylül ayı sonu

* Yerinde Ziyaret yöntemi
seçilirse yurt içi yol masrafları
30.000 TL (1000 TL'den - 10
Odanın 3 kişi tarafından ziyareti)
* Yerinde Ziyaret yöntemi
seçilirse yurt dışı yol masrafları:
35.000 TL
(3500 TL'den 5 Oda - Her Oda
için 2 kişi)

Üye verilerine dayalı katma değerli veri tabanı
Başvurusu Yapılan Proje Önerisi Sayısı
projesi

1 proje

-

1.250.000
İSTKA destekleri

İSO üyelerinin yenilikçilik kapasitesinin
geliştirilmesine yönelik proje

Başvurusu Yapılan Proje Önerisi Sayısı

1 proje

-

İSTKA destekleri

Üniversite-sanayi işbirliği alanında Proje
Pazarı

Başvurusu Yapılan Proje Önerisi Sayısı

1 proje

-

TEYDEB destekleri

İSO üyelerinin uluslararası teknoloji transferi
ve yenilikçilik konularında yetkinliğini
artıracak proje (HORIZON 2020)

Başvurusu Yapılan Proje Önerisi Sayısı

-

1 proje

AB fonları

Başvurusu Yapılan Proje Önerisi Sayısı

1 proje

-

AB fonları

* Sunulan hizmet çeşitliliği
* Kullanıcı sayısı artışı

* En az 5 hizmet sunmak
* % 25 artış

* En az 7 hizmet sunmak
* %25 artış

İSO insan kaynağı
10.000 TL

* Katılımcıların memnuniyet oranı
Çalışanın gelişim imkanları kapsamında eğitim
* Kişi başı eğitim / seminer /
organizasyonları düzenlenmesi
konferans saati

Benzer kurumlarla kıyaslama çalışması
yapılması

Yeni Hizmetler
İSO'nun
toplumda
Geliştirmesi
ve üyeler nezdinde
tanınırlığının ve
bilinirliğinin
artırılması

Perf. Göstergesi

Mesleki eğitim yönetimini çok paydaşlı
yapabilmeyi amaçlayan uluslararası proje
(Erasmus)
Web sitesi üzerinden sunulan Oda
hizmetlerinin geliştirilmesi

* Kıyaslama altyapısının oluşturulması
* Bir önceki yıla ait verilerini almak
üzere-kıyaslama yapılacak kurumlarla
çalışmanın başlatılması
* Kıyaslama sonuç raporunun alınması
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ÖNCELİKL
STRATEJİK AMAÇ
ERİMİZ

ALT AMAÇLAR

Sanayi-Üniversite işbirliğinin
geliştirilmesine aracılık yapmak
Üyelerle iletişimi güçlü ve sürekli
kılmak

Faaliyetler

Perf. Göstergesi

İSO'nun İletişim Etkinliği

İSO'nun toplumda
ve üyeler nezdinde
tanınırlığının
Sanayinin ve
bilinirliğinin
teknoloji, arge,
artırılmasıve
inovasyon
yönetsel
yetkinliğinin
artırılmasının
desteklenmesi

İnovasyon yönetimi konusunda
firmaların farkındalığının
artırılmasına destek olmak

Üyelerin kurumsal altyapılarının
gelişmesine katkı sağlamak

2015 yılı faaliyetlerinin
maliyeti

2016 yılı hedefi

İkili görüşme organizasyonları
gerçekleştirilmesi

* Düzenlenecek Etkinlik sayısı
* Gerçekleşen İkili Görüşme Sayısı
* İşbirliği Sayısı

* 2 etkinlik
* 50 ikili görüşme
* 2 işbirliği

* 2 etkinlik
* 50 ikili görüşme
* 4 işbirliği

10.000 TL

Rapor ve araştırma çalışması (mevzuat,
strateji vb konularda) gerçekleştirilmesi

Rapor sayısı

1 rapor

1 rapor

20.000 TL

"Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı" geliştirme
ve güncelleme çalışmaları yürütülmesi

* Eklenecek modül sayısı
* 2 modül
* Portal'a gelen talep sayısı
* 20 talep
* Portal üzerinden gerçekleşen işbirliği
* 2 işbirliği
sayısı

* 2 modül
* 40 talep
* 4 işbirliği

90.000 TL

-

1 proje

25.000 TL

Savunma sanayi için uygun firmaların
envanteri ve model çalışması yürütülmesi için İSTKA DFD Proje Başvurusu
proje başvurusunda bulunulması

Sektörlerin, katma değerli
alanlara yönlendirilmesine katkı
sağlamak

2015 yılı hedefi

Savunma sanayiine yönelik seminer organize
edilmesi

* Organize edilecek seminer sayısı
* Seminere katılan firma sayısı
* Katılım memnuniyet oranı

* 1 seminer
*80 katılımcı
* %80 memnuniyet oranı

* 1 seminer
*80 katılımcı
* %80 memnuniyet oranı

-

"Teknoloji Öngörü Analizi" çalışması
yürütülmesi

* Analiz sürecinde yer alacak firma
sayısı
* Analiz Raporu Sayısı

* 6 firma
* 1 rapor

* 6 firma
* 1 rapor

-

Sanayi Kongresinin üyelere vizyon
kazandıracak içerik ile gerçekleştirilmesi

* Katılımcı sayısı
* Katılım memnuniyet oranı

* 1 kongre
* 2000 katılımcı
* %80 memnuniyet oranı

* 1 kongre
* 2000 katılımcı
* %80 memnuniyet oranı

1.250.000
1.500.000 TL

"İSO İnovasyon Ödülleri" çalışmasının
yürütülmesi

Ödül Başvurusunda Bulunan Firma
Sayısı

80 firma başvurusu

120 firma başvurusu

800.000 TL

İSO İstanbul Sanayi İnovasyon Endeksi
Çalışması

*Web Sitesinin Hayata Geçirilmesi
*Pilot uygulamaya katılan firma sayısı
*Endeks çalışmasına başvuruda
bulunan firma sayısı

*1 web sitesi
*20 firma
*-

***100 firma

"İnovasyon Yönetimi Eğitimi" organize
edilmesi

*Organize edilecek eğitim sayısı
*Eğitime katılan firma sayısı
*Katılım memnuniyet oranı

*3 eğitim
*20 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı

*3 eğitim
*20 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı

15.000 TL

"İnovasyon Yol Haritası" çalışmasının hayata
geçirilmesi

Çalışmada yer alacak firma sayısı

20 firma

20 firma

20.000 TL

*Organize edilecek seminer / eğitim
sayısı
Kurumsallaşma alanında seminer ve eğitimler
*Seminere / eğitime katılan firma
düzenlenmesi
sayısı
*Katılım memnuniyet oranı

*En az 1 seminer, 2 eğitim
*120 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı

*En az 1 seminer, 2 eğitim
*120 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı

10.000 TL

*Organize edilecek eğitim sayısı
"Teknoloji Yönetimi Eğitimi" organize edilmesi *Eğitime katılan firma sayısı
*Katılım memnuniyet oranı

*3 eğitim
*20 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı

*3 eğitim
*20 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı

15.000 TL

"Proje Yönetimi Eğitimi" organize edilmesi

*Organize edilecek eğitim sayısı
*Eğitime katılan firma sayısı
*Katılım memnuniyet oranı

*6 eğitim
*20 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı

*6 eğitim
*20 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı

30.000 TL

"Horizon 2020 Eğitimi" organize edilmesi

*Organize edilecek eğitim sayısı
*Eğitime katılan firma sayısı
*Katılım memnuniyet oranı

*7 eğitim
*20 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı

*7 eğitim
*20 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı

35.000 TL

210.000 TL
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ÖNCELİKL
STRATEJİK AMAÇ
ERİMİZ

ALT AMAÇLAR

Çevre bilincinin gelişmesine
katkıda bulunmak

İSO'nun İletişim Etkinliği

Üyelerle iletişimi güçlü ve sürekli
kılmak
Çevreyle uyumlu
üretimin
yaygınlaşmasına
katkı sağlanması

Çevre mevzuatının gelişimine
katkı sağlamak

İSO'nun toplumda Yeşil sanayinin özendirilmesine
ve üyeler nezdinde
katkı sağlamak (üretimde
tanınırlığının ve
minumum kaynak tüketimi ve
bilinirliğinin
minumum atık üretimi prensibine
artırılması
dayalı eko-verimlilik / temiz
üretim)
Elektriğini (lisanslı ve lisansız)
kendi üreten sanayi tesislerinin
yaygınlaşmasına katkı sağlamak
Yerli ve yenilenebilir enerji
kaynaklarımızın payının artmasını
teşvik etmek

Enerjide dışa
bağımlılığın
azalmasına katkıda
bulunulması

Güçlü bir enerji endüstrisi
oluşturmasını ve enerji üreten
ekipmanların yerli işgücü ve
kaynaklarla üretilmesini
desteklemek

Faaliyetler

Perf. Göstergesi

2015 yılı hedefi

2015 yılı faaliyetlerinin
maliyeti

2016 yılı hedefi

Eğitim-Seminer-Bilgilendirme toplantıları
düzenlenmesi

*Etkinlik sayısı
*Katılımcı sayısı
*Katılımcı Memnuniyet Oranı

*3 etkinlik
*270 katılımcı
*%85 memnuniyet oranı

*3 etkinlik
*270 katılımcı
*%85 memnuniyet oranı

4.000 TL

Yeni mevzuat vb konularda üyelere yönelik
bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması

*Eposta ile genel duyuru sayısı
*Web sitesi duyurusu sayısı

*3 duyuru
*5 duyuru

-

-

Yüksek lisans / doktora tezlerinin
desteklenmesi

*üniversitelerin çevre müh. Bölümleri
ile protokol
*tezlerin desteklenmesi

*En az 1 üniversite
*En az 2 tez desteği

_

10.000 TL

Ağaçlandırma çalışmalarına destek olunması

Toplanan bağış meblağı

16.000 TL

-

Toplantı Sayısı

6 toplantı

6 toplantı

-

Toplantı Sayısı

8 toplantı

8 toplantı

-

Görüş + Mevzuata ilişkin toplantılara katılım
sağlanması

*Bakanlıklar ve ilgili kurumlara
gönderilen görüş sayısı
*Katılım Sağlanan Toplantı Sayısı

*12 görüş
*2 toplantı

*12 görüş
*2 toplantı

1.500 TL

İşbirlikleri gerçekleştirilmesi

*Destek / sponsorluk / logo kullanım
*7 işbirliği sayısı
sayısı
*Etkinliklerde Odamızın temsil edilme *2 temsil sayısı
sayısı

-

-

*Yayın Sayısı
*Basım Adedi

*1 yayın
*500 basım adedi

-

6.000 TL

*Organize edilecek seminer sayısı
Sanayide Elektrik Üretimi ve Tedariki Semineri
*Seminere katılacak kişi sayısı
organize edilmesi
*Katılım memnuniyet oranı

*En az 1 seminer
*100 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı

*En az 1 seminer
*100 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı

1.000 TL

Sanayide Yenilenebilir Enerjinin Kullanımı
Raporu hazırlanması

*Rapor sayısı
*Basım adedi

*1 rapor
*1000 basım adedi

-

AİA kapsamında

Almanya - Türkiye Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri İş Birlikleri
gerçekleştirilmesi

*Etkinlik Sayısı
*İkili Görüşmeler

*1 etkinlik
*20 ikili görüşme

-

-

Uluslararası Nükleer Enerjide Yerli Üretim
Konferansı düzenlenmesi

*Organize edilecek konferans sayısı
*Konferansa katılacak kişi sayısı
*Katılım memnuniyet oranı

*1 konferans
*100 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı

*1 konferans
*100 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı

3.000 TL

Çevre İhtisas Kurulu çalışmalarının organize
edilmesi
Çevre Yönetimi ve Politikaları Kurulu
çalışmalarının organize edilmesi

Yayın (İyi Uygulamalar Rehberi) hazırlanması
ve basımı

1.250.000
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Enerjide dışa
ÖNCELİKL
STRATEJİK
AMAÇ
bağımlılığın
ERİMİZ
azalmasına katkıda
bulunulması

ALT AMAÇLAR

Faaliyetler
Enerji Verimliliği Merkezi Kurulması

Sanayinin Rekabet Gücü
İSO'nun İletişim Etkinliği

Mevcut sanayi alanlarının
korunması ve yeni alanların
oluşması için girişimlerde
bulunmak

Sanayinin
İSO'nun toplumda
yerleşiminin
ve üyeler nezdinde
planlanması
İstanbul sanayisinin dönüşüm
tanınırlığının ve
sürecinin planlama aşamalarına
bilinirliğinin
aktif katılım sağlamak
artırılması

2015 yılı hedefi

2015 yılı faaliyetlerinin
maliyeti

2016 yılı hedefi

*Gerçekleşme

*Laboratuvar kurulması

_

"Sektörel Enerji Verimliliği Raporu"
oluşturulması ve basılması

*Organize edilecek seminer sayısı
*Seminere katılacak kişi sayısı
*Katılım memnuniyet oranı
*Organize edilecek eğitim sayısı
*Eğitime katılacak kişi sayısı
*Katılım memnuniyet oranı
*Rapor sayısı
*Basım adedi

*En az 1 seminer
*100 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı
*3 eğitim
*120 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı
*1 rapor
*1000 basım adedi

*En az 1 seminer
*100 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı
*3 eğitim
*120 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı
*1 rapor
*1000 basım adedi

Sanayicilere yönelik "Ön Etüt Çalışması"
yürütülmesi

*Ziyaret edilecek firma sayısı
*Yapılacak ön etüt çalışması sayısı

*10 firma ziyareti
*10 adet etüt

*10 firma ziyareti
*10 adet etüt

İSTKA projesi kapsamında

"Enerji Verimliliği Ödülleri" çalışmasının
yürütülmesi

Başvuru sayısı

10 firma başvurusu

-

150.000 TL

İstanbul sanayi strateji çalışmasıı

Sonuç raporu üretilmesi

1 rapor

-

ISTKA DFD

Mevcut OSB'lerin sorunlarının çözülmesine
katkı sağlanması

* Hazırlanacak rapor
* Gerçekleştirilen girişim sayısı

1 Rapor
2 girişim

-

-

Dönüşüm süreci için gerekli araç ve teşviklerin * Hazırlanacak rapor
belirlenmesine katkı sağlanması
* Gerçekleştirilen girişim sayısı

1 Rapor
2 girişim

-

-

Enerji Verimliliği alanında seminer hayata
geçirilmesi

Sanayi sektöründe enerji
verimliliğinin özendirilmesine
destek olmak
Üyelerle iletişimi
güçlü ve sürekli
kılmak

Perf. Göstergesi

"Enerji Verimliliği Eğitimi" organize edilmesi

İSTKA projesi kapsamında

İSTKA projesi kapsamında

İSTKA projesi kapsamında
İSTKA projesi kapsamında

1.250.000
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İSO'nun İletişim Etkinliği
Sanayinin Rekabet Gücü

ÖNCELİKL
STRATEJİK AMAÇ
ERİMİZ

ALT AMAÇLAR

Faaliyetler

Sanayinin
uluslararası iş
ilişkilerinin
artmasının
desteklenmesi

AB müzakere sürecine aktif katkı
sağlamak

2015 yılı faaliyetlerinin
maliyeti

2016 yılı hedefi

* Projede yer alan firmalara eğitim ve
* İhtiyaç analizi sonucu
danışmanlık sağlanması
belirlenecek
* Hedef pazarlara yurtdışı pazarlama
* 2 heyet
heyeti düzenlenmesi

* İhtiyaç analizi sonucu
belirlenecek
* 2 heyet

65.000 TL

Potansiyel pazarlara yönelik ikili iş
görüşmeleri ve yerinde Pazar araştırması
ziyareti gerçekleştirilmesi

* Heyet sayısı
* Hedeflenen katılımcı sayısı

* 2 heyet
* 60 katılımcı

* 2 heyet
* 60 katılımcı

30.000 TL

* Yurtdışında düzenlenecek ikili
görüşme etkinliği sayısı
* Katılımcı sayısı
* Görüşme sayısı

* 8 etkinlik
* 80 katılımcı
* 320 ikili görüşme

* 8 etkinlik
* 80 katılımcı
* 320 ikili görüşme

* Yurtiçinde düzenlenecek ikili
görüşme etkinliği sayısı
* Katılımcı sayısı
* Görüşme sayısı

* 3 etkinlik
* 80 katılımcı
* 200 ikili görüşme

* 3 etkinlik
* 80 katılımcı
* 200 ikili görüşme

Aracılık edilecek ticari işbirlikleri

15 işbirliği

15 işbirliği

* 8 etkinlik / 640 katılımcı
* 2 etkinlik / 60 katılımcı
* 4 etkinlik / 480 katılımcı

* 8 etkinlik / 640 katılımcı
* 1 etkinlik / 30 katılımcı
* 4 etkinlik / 480 katılımcı

AB ve çevre ülkelerine (AİA projemiz
kapsamındaki ülkeler) firmaları ile ikili
görüşmeler organizasyonu gerçekleştirilmesi

İSO'nun toplumda
ve üyeler nezdinde
tanınırlığının ve
bilinirliğinin
artırılması

2015 yılı hedefi

Konfeksiyon Yan Sanayine yönelik UR-GE
Projesi yürütülmesi

Üyelerle iletişimi güçlü ve sürekli
kılmak

Üyelerin uluslararası fırsat ve
işbirliği olanaklarından
yararlanmalarına destek olmak

Perf. Göstergesi

* Çeşitli konularda 1'er günlük Dış
Dış ticaret, gümrük, uluslararası pazarlar
Ticaret Eğitimleri
konularında eğitim ve seminer düzenlenmesi * 6 hafta sürecek Dış Ticaret Okulu
* Ülke günleri

35.000 TL

90.000 TL

1.250.000

Dış ticaret, gümrük, uluslararası pazarlar
konularında soru-cevap ve danışmanlık
hizmeti verilmesi

* Soru-cevap hizmeti sunulan firma
sayısı
* 150 firma
* Danışmanlık hizmeti sağlanan firma
* 10 firma
sayısı
* 75 firma
* ITC Trademap kullanarak ürün/Pazar
araştırması hazırlanan firma sayısı

* 150 firma
* 20 firma
* 76 firma

120.000 TL

Dış ticaret konularında yayın hazırlanması

* Yayın sayısı
* Basım adedi

* 2 yayın
* 2000 basım adedi

* 2 yayın
* 2000 basım adedi

37.000 TL

Dış Ticaret İhtisas Kurulu

Gerçekleştirilen toplantı sayısı

4 toplantı (3 ayda 1)

4 toplantı (3 ayda 1)

1.500 TL

Yabancı Misyon temsilcileri ile temasları
geliştirmek

Ortaklaşa düzenlenen etkinlik sayısı

4 etkinlik (heyet, yemek,
konferans vs.)

4 etkinlik (heyet, yemek,
konferans katılım vs.)

35.000 TL

Ziyaretler yoluyla firmaların dış ticaret
profillerinin oluşturulması

Gerçekleştirilen firma ziyareti sayısı

200

150

17.000 TL

AB mevzuatına uyum konulu bilgilendirme
seminerleri organize edilmesi

* Seminer sayısı
* Katılımcı sayısı

* 2 seminer
* 160 katılımcı

* 2 seminer
* 160 katılımcı

20.000 TL

AB müzakere sürecine ilişkin görüş
hazırlanması

Sunulan görüş sayısı

5 görüş

5 görüş

-

Müzakere süreci için diğer kurumlarla
işbirlikleri geliştirilmesi

* Yurtiçinde faaliyet gösteren STK'larla
ortak faaliyetler
* Yurtdışındaki Odalar ve kurumlar
nezdinde yerinde araştırma ve
bilgilenme ziyaretleri gerçekleştirilmesi

* 2 ortak etkinlik (seminer, atölye
çalışması, yayın vs.)
* 2 Oda ve Brüksel'de 2 düşünce
kuruluşunun ziyareti ve ziyaret
sonuçlarının raporlanması

* 2 ortak etkinlik (seminer,
atölye çalışması, yayın vs.)
* Ziyaret edilen kurumlarda
50.000 TL
tespit edilen 2 en iyi
uygulamanın hayata geçirilmesi
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ÖNCELİKL
STRATEJİK AMAÇ
ERİMİZ

ALT AMAÇLAR

Global ekonomide varolan ve
olası tehditlere karşı gerekli
önlemlerin alınmasına katkı
sağlamak
Üyelerle iletişimi güçlü ve sürekli
kılmak

Faaliyetler

İSO'nun İletişim Etkinliği

desteklenmesine
katkı sağlanması
İş Sağlığı ve Güvenliği
uygulamalarının gelişimine destek
olmak

Mesleki eğitim konusunda
sanayinin taleplerinin
belirlenmesine ve planlamaya
katkıda bulunmak

2015 yılı hedefi

2015 yılı faaliyetlerinin
maliyeti

2016 yılı hedefi

Dış ticaret ve gümrük mevzuatında iyileştirme
Sunulan görüş/rapor sayısı
amaçlı görüş ve rapor hazırlanması

10 görüş/rapor

10 görüş/rapor

-

Serbest Ticaret Anlaşmaları hakkında
bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmesi

* Seminer sayısı
* Katılımcı sayısı

* 2 seminer
* 100 katılımcı

* 2 seminer
* 100 katılımcı

5.000 TL

Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşmaları
müzakereleri konusunda görüş oluşturma
çalışması yürütülmesi

Sunulan görüş/rapor sayısı

3 görüş/rapor

3 görüş/rapor

-

AB Bülteni hazırlanması

Yayınlanan ve e-maille paylaşılan
bülten sayısı

40 Bülten (Haftada 1)

40 Bülten (Haftada 1)

-

* İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
kararları
* Araştırma sonuçları

* Araştırma sonuçlarına göre iş
gücü açığının tespiti
* Araştırma sonuçlarından da
faydalanarak istihdam ve niteliğini
artırıcı politika önerileirnin
Bakanlığa iletilmesi

İstihdam maliyet ve yüklerine ilişkin çalışma

* Rapor çalışması
* Girişim sayısı

* 1 Rapor
* Raporun Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı'na iletilmesi

-

İSO insan kaynağı

Kıdem tazminatı sorununa yönelik saha
araştırması

Araştırmaya katılan firma sayısı

* Üyelerin %20'si
* Araştırma sonuçlarının rapor
halinde Bakanlığa sunulması

-

İSO insan kaynağı
1.250.000
10.000 TL

* İstihdam ve netileğini artırıcı poplitikalar
geliştirilmesine katkı sağlanması
* Üye nezdinde işgücü talebi araştırması

Çalışma yaşamı, Çalışma yaşamının ve istihdamın
istihdam ve sosyal sağlıklı bir şekilde gelişmesine
İSO'nun
toplumda
güvenlik
destek olmak
ve üyeler
nezdinde
konularında
tanınırlığının
sanayinin ve
bilinirliğinin
rekabetçi
artırılması
gelişiminin

Perf. Göstergesi

Esnek çalışmanın yaygınlaştırılmasına yönelik * Kitapçık sayısı
çalışmalar
* Bilgilendirici toplantı sayısı

* Kamu spotu oluşturulması
* Bilgilendirme paket ve dosyalarının
hazırlanması
* Eğitim ve bilgilendirme toplantıları

* Spotun yayınlandığı kanal sayısı
* Bilgilendirme paket ve dosya sayısı
* Eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı
* Katılımcı sayısı
* Katılım memnuniyet oranı

* 1 kitapçık
* 1 toplantı
* 100 katılımcı
* 5 kanal
* 2 paket / dosya
* 3 eğitim / toplantı
* 170 katılımcı
* %80 memnuniyet oranı

* 1 toplantı
* 100 katılımcı

İSO insan kaynağı

30.000 TL

* 3 eğitim / toplantı
* 170 katılımcı
* %80 memnuniyet oranı

65.000 TL

İşgücü İhtiyaç Analizi Yapılması

*Tüm üyeye yılın son döneminde
anket düzenlenmesi
*Anket sonuçları bağlamında İl
* 1 anket
İstihdam ve Mesleki eğitim Kurulu'nda * 4 gündem maddesi
yönlendirme yapılması
** Mesleki eğitim ve sanayi özelinde bir
rapor hazırlatılması

* 1 anket
* 4 gündem maddesi
* 1 rapor

30.000 TL

Yerel Yönetimlerle İşbirliği Yaparak Mesleki
eğitim programları hayata geçirilmesi

* İşbirliği yapılacak Yerel Yönetim
Sayısı
* Mesleki eğitim programı adedi

* 2 Yerel Yönetim
* 2 Eğitim Programı

-

* 2 Yerel Yönetim
* 1 Eğitim Programı

Sanayinin
ihtiyaçlarını
karşılayacak
nitelikte işgücü
sağlanmasının
desteklenmesi
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ÖNCELİKL
STRATEJİK AMAÇ
ERİMİZ
Sanayinin
ihtiyaçlarını
karşılayacak
nitelikte işgücü
sağlanmasının
desteklenmesi

ALT AMAÇLAR

Yükseköğretim mezunlarının,
sanayinin ihtiyaçlarını
karşılayacak nitelikte olmasına
destek olmak
Üyelerle iletişimi
güçlü ve sürekli
kılmak

Faaliyetler

İSO'nun İletişim Etkinliği

2015 yılı hedefi

2015 yılı faaliyetlerinin
maliyeti

2016 yılı hedefi

Öğrencilerin mezun olmadan iş deneyimi elde *Pilot program kapsamında Firmalar
etmeleri amacıyla YÖK ile işbirliği halinde pilot ile eşleştirilen öğrenci sayısı
program oluşturulması

* 30 Öğrenci

* 30 Öğrenci

*Yeterlilikler ile uyumlu müfredatlar
olması noktasında Mesleki Yeterlilik
Mühendislik fakültelerin müfredatlarının
Kurumu (MYK) ile işbirliği
oluşturulmasında sanayi katkısının sağlanması * Belirli mühendisllik fakültelerin
müfredat belirleme kurullarına İSO
temsilcisi gönderilmesi

* 2 Mühendislik disiplininde
müfredat için MYK'ya girişimde
bulunulması
* 2 fakülteye temsilci
gönderilmesi

* 2 Mühendislik disiplininde
müfredat için MYK'ya girişimde
bulunulması
* 2 fakülteye temsilci
gönderilmesi

Arge mühendisliği eğitim programı hayata
geçirilmesi

Hayat boyu öğrenme kapsamında
öğrenme imkanlarının
çeşitlendirilmesi ve erişiminin
İSO'nun toplumda
kolaylaştırılmasına destek olmak
ve üyeler nezdinde
tanınırlığının ve
bilinirliğinin
artırılması
Sanayinin finansman sorunlarının
çözümüne katkı sağlamak
Para, maliye ve
finans
politikalarının
sanayinin
gelişimine destek
Sanayinin durumuna ilişkin
olacak ve
tespitleri kamuoyu faydasına
büyümenin sanayi
sunmak
yoluyla olmasını
sağlayacak şekilde
biçimlenmesine
katkı sağlanması
Sanayi yoluyla büyümeye katkıda
bulunacak teşvik sisteminin
oluşmasına destek olmak

Perf. Göstergesi

* Belirlenecek bir üniversite, enstitü,
danışmanlı firması vb. bir kurumla
* 1 eğitim programı
işbirliği halinde eğitim programı hayata
geçirilmesi

-

-

-

*1 Adet Eğitim Yönetim Sistemi
*-

**30 Kişi

30.000 TL

"İşletme Sermayesi Eğitim"leri organize
edilmesi

*Organize edilecek eğitim sayısı
*Eğitime katılan firma sayısı
*Katılım memnuniyet oranı

*2 eğitim
*20 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı

*2 eğitim
*20 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı

10.000 TL

Alternatif finansman yöntemleri seminerleri
düzenlenmesi

*Organize edilecek seminer sayısı
*Eğitime katılan firma sayısı
*Katılım memnuniyet oranı

* En az 1 seminer
* 80 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı

* En az 1 seminer
* 80 katılımcı
*%80 memnuniyet oranı

15.000 TL

* On-line ortamda Ankete katılan firma
sayısı
* On-line ortamda anket bilgileri
doğrulanan (sıralamaya girecek) firma
sayısı
* Etkinin ölçülmesi

* 2000
* 1000
* Basında yılda yaklaşık 1500
haber

* 2000
* 1000
* Basında yılda yaklaşık 1500
haber

*Online Ortama
Taşıma: 221.250 TL
*Hizmet Alımı: 100.000 TL
*Danışmanlık Hizmeti: 25.000 TL
*Baskı: 85.000 TL

* Sektör raporları hazırlanması

* Rapor sayısı

* Yılda 4

* Yılda 4

*Danışmanlık Hizmeti: 75.000 TL
*Baskı: 50.000 TL

* Mevcut devlet desteklerinin envanterinin
çıkartılması
* Sanayiye yönelik desteklerin daha etkin
kullanılmasına ilişkin önerilerde bulunulması

* Envanter raporunun tamamlanma
süresi
*Rapor sayısı

* 2015 Mart ayı sonuna kadar
* 1 rapor

-

10.000 TL

*Geliştirilecek Elektronik Tabanlı
*Merkezi Yerel ve Diğer paydaşlar ile bir hayat
Eğitim Yönetim Sistemi Sayısı
boyu öğrenme sisteminin geliştirilmesi ve
* Eğitim Yönetim Sisteminden
pilot uygulamasının yapılması
Yararlanacak Kullanıcı Sayısı

1.250.000

* 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasının
anket toplama ve veri doğrulama sürecinin
geliştirilmesi
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