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İSO, 23 Nisan’da tarihinde ilk kez Çocuk Meclisi düzenleyerek  

gelecek kuşaklara söz verdi: 
  

“Sürdürülebilir sanayiyi için  
var gücümüzle çalışıyoruz” 

  
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayiciler olarak çocuklara daha 

yaşanabilir bir dünya bırakma sözü vererek “Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Bu 

kötü gidişe artık ne siz müsaade edeceksiniz ne de biz! Geleceğimizi inşa edecek 

sürdürülebilir bir sanayiyi size bırakmak zorunda olduğumuzu biliyor ve o doğrultuda 

çalışıyoruz” dedi.   
  

İSO Çocuk Meclisi Başkanı Alp Tamay: “Bizler çocuklar olarak, nesilden nesile 

aktarılacak sürdürülebilir üretim ve gelişme bilincinin yaşam tarzımız haline 

gelebilmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, çevre bilincinin tüm topluma ve 

dünyaya yaygınlaştırılabilmesi ve Türkiyemiz’in sürdürülebilir büyümesi ve Dünyanın 

En Gelişmiş 10 Ekonomisi içinde yer alması için yılmadan çalışacağımıza söz 

veriyoruz.” 
  

İSO Çocuk Yönetim Kurulu Başkanı Melike Görçeker: “Bugünkü karar alıcılar; iklim 

değişikliği, kaynakların verimli kullanılması, toplumların refah içerisinde yaşayabilmesi 

ve sürdürülebilir üretimin sağlanması gibi önemli başlıklarda toplumsal farkındalığın 

oluşturulması üzerinde dikkatle durmalılar. İSO’nun değerli yöneticilerinden 

geleceğimiz için yol gösterici adımlar bekliyoruz.” 

  
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

kapsamında oda tarihinde ilk kez Çocuk Meclisi toplantısı gerçekleştirdi. “Sürdürülebilir 

Gelecek İçin İSO’nun Çocuklara Taahhüdü” ana gündemi ile düzenlenen İSO Çocuk Meclisi 

toplantısı, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde Meclis ve Meslek 

Komiteleri Üyelerinin çocuk ve torunlarının katılımıyla video konferans üzerinden 

gerçekleştirildi. Toplantıda İSO Çocuk Meclis Başkanlığını 12 yaşındaki SEV Ortaokulu 6. 

Sınıf öğrencisi Alp Tamay üstlenirken, açılış konuşmasını ise İSO Meclisi Çocuk Yönetim 

Kurulu Başkanı olarak 11 yaşındaki Bahçeşehir Koleji 5. Sınıf Öğrencisi Melike Berra 

Görçeker gerçekleştirdi. Toplantıya İSO Meclisi ve MK Üyeleri de katılarak gündeme ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu. 
  
Bahçıvan: “Bundan sonra daha dikkatli olacağız” 



İSO Çocuk Meclisinde sembolik olarak kısa bir açılış konuşması yapan ve 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 

sanayiciler olarak çocuklara daha yaşanabilir bir dünya bırakma sözü verdi. Sonrasında sözü 

çocuklara bırakan Erdal Bahçıvan’ın mesajları şu şekilde gerçekleşti: “Sevgili çocuklar, 

bugün gezegenimizin çok önemli küresel sorunları var; iklim değişikliği, doğal kaynakların 

tükenmesi, nüfus artışı gibi... Bu noktada büyükleriniz olarak, size karşı sorumlu olduğumuzu 

düşünüyoruz. Biz büyükler dünyayı, doğal kaynakları biraz hor kullandık; bugünü yaşarken 

geleceği pek fazla dikkate almadık. Ama inanın artık bu konudaki farkındalığımız arttı! 

Ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı; bugün doğal kaynakları kullanırken, gelecek nesillerin 

ihtiyaçlarını da gözetmek, onların hayatını daha şimdiden riske atmamak demek. Doğaya, 

çevreye ve siz gelecek kuşaklara söz veriyoruz: Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Bu kötü 

gidişe artık ne siz müsaade edeceksiniz ne de biz! Bu gidişi yönlendirmekte, elbette sanayiye 

büyük görev düşüyor. Geleceğimizi inşa edecek sürdürülebilir bir sanayiyi size bırakmak 

zorunda olduğumuzu biliyor ve o doğrultuda çalışıyoruz.”  
  

Alp Tamay: “Türkiyemizin sürdürülebilir büyümesi için çalışacağız” 
Bahçıvan’dan sonra toplantıyı başlatan İSO Çocuk Meclisi Başkanı Alp Tamay, 

konuşmasında şunları söyledi: “Bu çok özel günde Türkiyemiz Sanayisinin en önemli lider 

örgütü olan İSO Çocuk Meclisi’ne Başkanlık etmekten onur duyuyorum. Günümüzde öne 

çıkan en önemli unsur olan Sürdürülebilirlik deyince, akla ilk Doğanın Sürdürülebilirliği 

geliyor. Biz çocuklar olarak, Üretimin ve Sürdürülebilir Büyümenin Sağlanmasını, 

Sürdürülebilirliğin Sağlanabilmesi için Kurumsal Yönetimin yaygınlaştırılmasını, İklim 

Değişikliği konusunda daha fazla farkındalık yaratılmasını, dünyanın gelişmiş ülkelerinin 

2050 yılı Sıfır Karbon hedefinin gerçekleşmesini istiyoruz. Bütün bunların gerçekleşmesi için 

Bugünün Sanayicilerine ve biz çocuklara büyük sorumluluk düşüyor. Bizler, bu 

sorumluluğumuzun bilincinde olan çocuklar olarak, Nesilden Nesile Aktarılacak 

Sürdürülebilir Üretim ve Gelişme Bilincinin yaşam tarzımız haline gelebilmesi için, 

Kaynakların Daha Verimli Kullanılması için, Çevre Bilincinin Tüm Topluma ve Dünya’ya 

Yaygınlaştırılabilmesi için, Türkiyemiz’in Sürdürülebilir Büyümesi ve Dünyanın En Gelişmiş 

10 Ekonomisi İçinde Yer Alması için yılmadan çalışacağımıza söz veriyoruz” dedi. 
  

Melike Görçeker: “Bizlere nasıl bir Türkiye bırakacaksınız?” 

İSO Çocuk Yönetim Kurulu Başkanı Melike Görçeker ise açılış konuşmasında şunları 

söyledi: “Bizlerin geleceğini şekillendirmede karar verici olan siz değerli büyüklerimiz, 

yarının Türkiye’sinin mimarlarısınız. Peki bizlere nasıl bir Yarının Türkiye’si bırakmayı hayal 

ediyorsunuz? Bu sorunun cevabı bizim için çok önemli. İklim değişikliği, kaynakların verimli 

kullanılması, toplumların refah içerisinde yaşayabilmesi için sürdürülebilir üretimin 

sağlanması gibi önemli konularda toplumsal farkındalığın oluşturulması, bugünkü karar 

alıcıların, üzerinde dikkatle durması gereken başlıklar olarak karşımızda. Ancak sadece başlık 

olarak değil bu konular üzerinde biz çocuklardan başlamak üzere toplumda kapsamlı bir 

farkındalık kampanyası başlatılmasını yarının dünyası için çok önemli görüyorum. Siz değerli 

sanayici büyüklerimin, bu konuda öncü olabileceğinizi düşünüyorum. İSO’nun değerli 

yöneticilerinden geleceğimiz için yol gösterici olacak adımlar bekliyoruz. Çok daha güzel 23 

Nisanlar için, yarınlarımızı ellerimizden almayın.” 

Toplantıda söz alan Çocuk Meclis Üyeleri, iklim değişikliği konusunda daha fazla farkındalık 

yaratılması, suyun ve havanın temiz kalması, atıkların çevreye zarar vermemesi ve 

yeteneklerini geliştirebilecekleri işlerde çalışmak gibi taleplerde bulundu. İSO, günün anlam 

ve önemine ithafen Meclis toplantısına katılan tüm çocuklar adına İSO 20 bin Üye 

Ormanı’nda birer fidan dikerek sertifikalarını kendilerine takdim etti. 
 


