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7 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Sanayi Odası 
tarafından “Başka Türlü Mümkün: Sürdürülebilir 
Gelecek İçin Dönüşümü Birlikte Tasarlamak” 
başlığıyla düzenlenen 15. Sanayi Kongresi’nde bir 
araya gelen gençler olarak, kongrede paylaşılan 
iç görüleri oldukça değerli buluyoruz. İnsanların, 
toplumların ve gezegenimizin sağlığının sınandığı 
bir gerçeklik içerisindeyken küresel ekonomik 
düzenimizi yeniden ele alabileceğimiz yaklaşımlara 
ihtiyacımız var. Tam da bu noktada, ekosistemdeki 
tüm aktörlerin bir araya gelip değerlendirmeler 
sunduğu, trendleri ve megatrendleri küresel düzeyde 
tartıştığı bu tür etkinliklerin dönüşüm için önemli 
birer zemin hazırladığına inanıyoruz. 
Bugün de sanayicilerin, kamu ve sivil toplum ile 
medya temsilcilerinin, sürdürülebilirlik ve çevre 
konularında çalışmalar yürüten uzmanların, şirketlerin 

pazarlama ve finans yetkililerinin insanlığın 
sorunlarına dair yaptığı değerlendirmeleri dinledik. 
Kongre boyunca aldığımız notlardan hazırladığımız 
derlemeler ışığında “Yeni Neslin Çağrısı” adıyla bir 
sonuç bildirgesi yayınlıyor ve çağrımızı tarihe not 
düşüyoruz. Bu çağrı ile başta İstanbul Sanayi Odası 
bünyesindeki kurum ve kuruluşlar olmak üzere tüm iş 
ve finans dünyasıyla birlikte, daha iyi bir gelecek için 
beklentilerimizi paylaşıyoruz. 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı Pusula 
Edinin
Birleşmiş Milletler’in ilan ettiği Küresel Amaçlar, 
2030’da herkes için daha adil ve sürdürülebilir 
bir gelecek öngörüyor. Türkiye’nin sürdürülebilir 
kalkınma stratejisi kapsamında iklim kriziyle 
mücadele ederken ve bu krizden kaynaklanan riskleri 

Yeni Neslin Çağrısı



en aza indirmek konusundaki yaklaşımlarınız için 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı şirketinizde 
pusula edinin. Geleceğe yönelik bilinçli eylemler 
geliştirin. 

Sürdürülebilirlik Politikalarınızla İklim Krizinin 
Çözümü Olabilecek Yeni Ekonomik Düzene 
Uyum Gösterin
İklim krizinin yaşam alanlarımızdaki ve ekolojik 
sistemlerimizdeki etkilerini önlemek için, küresel 
ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırmak kritik bir 
öneme sahip. 2021 Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Konferansı’nda (COP26) da işaret edildiği 
üzere, 1,5 derece hedefini ulaşılabilir kılmak için 
ise emisyon azaltma planlarının gündemimizde yer 
alması gerekiyor. COP26’da toplam varlığı yaklaşık 
130 trilyon dolar olan finans kuruluşları da 2050’ye 
kadar net sıfır emisyon taahhüdü verdi. Karbon 
emisyonlarını sınırlandırma çabasının bir sonucu 
olarak uluslararası ticaret yeniden şekilleniyor. 
“Avrupa Yeşil Mutabakatı” ile yeni bir uluslararası 
ticaret sistemi ve iş bölümü anlayışı doğduğunu, 
buna uyumlu olmanın stratejik avantajına ek olarak; 

verimli ve rekabetçi bir ekonomide yer almanız 
anlamına geldiğini bilin. 

Temiz Üretime Geçin
Tüketici olarak tercihlerimizin, şirketlerin doğaya 
ve canlılara yönelik tutumuna göre şekillendiği 
günlerdeyiz. Üretim süreçlerinize bütünsel bakarak 
çevre için faydalı stratejik uygulamalar geliştirin. 
Ürün ve hizmetlerinizin insanlar ve çevre üzerindeki 
risklerini azaltın. Üretimde daha az su ve kimyasal 
kullanın, kirleticileri kaynağında önleyin ve enerji 
verimliliği sağlayın. Fosil yakıtlardan vazgeçin; petrol 
türevli ürünler yerine sanayide doğa temelli çözümler 
geliştirin. Çevresel tahribatı önlemek için yapacağınız 
harcamaların, çevreyi iyileştirmek ya da eski haline 
döndürmek için yapacağınız harcamalardan çok daha 
ucuz ve etkili olacağını aklınızdan çıkartmayın. 

Sürdürülebilir Finans Uygulamalarını 
Odağınıza Alın
Karbon nötr bir ekonomik düzene geçiş sürecinde 
sürdürülebilir finans kavramı ön planda olacak. 
Finansman ihtiyaçları, çevresel, sosyal ve 



yönetişimsel kriterler (ESG kriterleri) göz 
önüne alınarak tedarik edilecek ve yatırımcılar 
yatırım kararlarını bu çerçevede şekillendirecek. 
Yararlandığınız finansal hizmetler aracılığıyla, içinde 
bulunduğunuz topluma uzun vadeli fayda sağlamaya 
devam edebilirsiniz. Geleceğe yatırım yapın. 

Dijitalleşmeyi Önceliklendirin
Dijitalleşmeyi sadece bir iş çözümü olarak değil, 
sürdürülebilirliği besleyen bir damar olarak ele alın. 
Yeşil Bilgi Teknolojileri (Green IT), Akıllı Ulaşım 
Sistemleri (AUS), Endüstri 4.0, otomasyon sistemleri, 
sürdürülebilir şehirler gibi kavramları iş rutininiz 
içerisinde konumlandırın. Tüketicilerinizi en verimli 
ürünlere yönlendirin ve onların veri güvenliğini 
önemseyin. Dijital mecralar başta olmak üzere tüm 
medya alanlarında iletişim çalışmalarınızı yürütürken, 
hitap ettiğiniz kitle ile etkileşim kurun, “sorumlu 
üretim ve tüketim” perspektifini benimseyen bireylere 
ulaşın. 

Riskleri Yönetin, Fırsatları Yakalayın
İklim krizinin etkilerinin işinizin geleceği için 
birer risk olduğunun farkına varın. Bu krizi aşmak 
üzere geçilmesi öngörülen risk yönetimi anlayışını 

benimseyin ve yeni ekonomik düzene adapte olun; 
geride kalmayın. Dönüşüm sürecinde ortaya çıkacak 
yeni ticari faaliyetlere dayalı yenilikçi finansal 
ürünleri, yeşil ve sosyal tahvil piyasalarını işinizi 
sağlıklı bir şekilde büyütecek birer fırsat olarak 
görün. Gezegenimizin geleceğinde yeşil işler var ve 
siz de hem bakış açınızla hem eylemlerinizle yeni 
yeşil pazarların bir parçası olabilirsiniz. Atacağınız 
adımların aynı zamanda size “kaynak kullanımında 
verimlilik”, “üretim ve atık yönetimi maliyetlerinde 
azalma”, “çevresel yasa, yönetmelik ve ilgili ulusal 
stratejilere uyum”, “döngüsel ekonomi ile maliyet 
azaltma”, “marka değerinin artırılması”, “ulusal ve 
uluslararası finans kuruluşlarının ilgili olanaklarından 
yararlanabilme”, “Endüstri 4.0 ve dijitalleşme 
süreçlerine uyum” gibi kazanımlar sağlayacağını 
unutmayın. 

İşinize Etki Merceğinden Bakın
Yaptığınız işlerin topluma ve gezegene sağlamış 
olduğu sosyal değeri, değişimi ve faydayı bilin. 
Kararlarınızı şekillendiren bakış açınız ya da 
organizasyonunuzdaki politikalarınız, yaptığınız her 
işin dünyaya olan etkisini bildiğiniz bir noktadan 
gelişsin. Yaşadığınız coğrafyaya olumlu bir etki 
bırakacak yollardan gidin ve daimi olma becerisi 
gösterin. 

Herkes İçin Eşit, Adil, Erişilebilir ve Kapsayıcı 
Bir Dönüşüm Yaratın
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın da işaret ettiği 
“Kimseyi geride bırakma” mottosunu, dönüşüm 
yolculuğunuz boyunca işlerinizde ilke edinin. Adil 
ve refah seviyesi yüksek bir toplum ortaya çıkartmak 
için, yaş, cinsiyet, köken, inanç vb. konularda ayrım 
yapmamayı her zaman odağınızda tutun. Gençlerle 
beraber çalışın, onların sorunların çözümü için 
aldıkları sorumluluğu taşımalarına ve daha iyi bir 
gelecekte yaşamalarına yardımcı olun. Onların, 
gelecekte söz sahibi olabilmelerine izin verin. Kadın 
ve erkeğin eş bir şekilde ekonomiye dahil olmasını 
sağlayın. “Herkes için erişilebilirlik” perspektifini 
benimseyerek engellilere istihdam, sosyal hayata 



katılım ve hayat boyu öğrenme olanaklarını 
yaratın. Ekonomideki katma değerli büyümenin 
ve verimliliğin, bugüne kadar işgücü piyasasına 
dahil edilmeyen kişilerin gücünden, enerjisinden, 
fikrinden ve inovasyon yeteneğinden yararlanılarak 
sağlanabileceğini asla unutmayın.  

İş Dünyasını Yeni Nesil İş Hayatına Hazırlayın
Katıldığımız konuşma ve eğitimler ile “sorumlu 
bir şirket”te çalışmanın yaşıtlarımıza nasıl 
bir motivasyon sağladığını bir kez daha 
deneyimledik. Buradan hareketle, yetenekli genç 
profesyonellerin çalışmak istedikleri firmaların 
artık, “sürdürülebilirlik aktivitelerini tam anlamıyla 
sahiplenen” kurumlar olduğunu hatırlatıyoruz. 
Bizler, iş dünyasına adım attığımız noktada, 
yetkinlik ve becerilerimizi, çağrımızın karşılık 
bulduğu kurumlarda değerlendirmek istiyoruz. Siz 
de çalışma ortamınızı, insan kaynakları yönetiminizi 
ve işe alım süreçlerinizi buna uygun hale getirin. 
Kurum içinde takım, topluluk kurma ve girişimcilik 
çalışmalarıyla dünyanın gelişimini takip etmeye ve 
çalışanlarınızı bu yönde beslemeye özen gösterin. 
Üniversite öğrencilerine yönelik staj programlarını, 
meslek liselerindeki eğitim dahilinde yaptığınız iş 
birliklerini de tüm bunlardan ayrı düşünmeyin. Eğitim 
programlarınızı 21. yüzyıl yetkinliklerini sağlayan 
bir konumda tutun ve nitelikli eğitimin destekçisi 
olun. Unutmayın ki, yetenekli işgücüne sahip bireyler 
yetiştirmek, kalkınma politikalarına yönelik de bir 
potansiyel sağlıyor olacak. 

Kamuyu Harekete Geçirin
Birey olarak ya da içinde bulunduğunuz şirket olarak, 
kamudan da dönüşümde hızlandırıcı olmasını, hakları 
korumasını ve sorumlu hareket etmesini talep edin. 
Politika ve mevzuatların değişimi için aracı olun ve 
talep ettiğiniz değişiklikler ile beraber, dönüşüm için 
daha büyük bir etkinin doğmasını sağlayın. 

Dünyanın Geleceği İçin Birlikte Çalışın
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 17. maddesi 
olan “Amaçlar İçin Ortaklıklar”, çözümler inşa 
edilirken kurum ve kuruluşların iş birliği zemini 

içerisinde ortaklıklar kurmasına ve birlikteliğe işaret 
ediyor. Yapacağınız işlerde üreteceğiniz sosyal 
faydayı tüm paydaşlarınızla beraber inşa edin. 
Masada ve sahada farklı kişi, girişim, platform, 
kurum ve kuruluşlarla bir arada, iş birliği halinde 
çözümler geliştirin. 

Umudu Besleyin
İşlerimize dört elle sarılmamız için gerekli olan 
motivasyon, geleceğe umutla bakmaktan geçiyor. 
İklim adaletinin sağlandığı bir dünya, tam da hayal 
ettiğimiz gelecek olacak. Kışın “kış”, yazın “yaz” 
ve baharın “bahar” kalabilmesi için adil olmanız 
gerekiyor. Gözümüzü kapatıp kendimizi 2030 ya da 
2050 yılında düşündüğümüzde, umutsuz olmamamız 
için elinizden geleni yapın. İçinde bulunduğumuz 
dünyayı daha iyi bir hale getirebilmek için 
liderliğinizi gösterin. 

Sorunlarımızın Çözümünün Acil Olduğunu 
Unutmayın, Çözüm İçin Samimi Olun
Başta iklim krizi olmak üzere ekolojik ve 
toplumsal sorunların çözümüne yönelik bir aciliyet 
içerisindeyiz. Harekete geçmek için beklemeyin 
ve kararlarınızın uygulanmasını ertelemeyin. 2015 
yılında Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik 
Forumu’nda da belirtildiği gibi, iklim kriziyle 
mücadelede gecikmenin maliyeti çok ağır. İklim 
konusunda belirli bir hedefe ulaşmanın maliyetinin 
her 10 yılda yaklaşık yüzde 40 arttığını, bir 
gecikme yaşandığında ise bu bedelleri hep beraber 
ödeyeceğimizi hatırlayın. Oysa, yatırımlar ve 
analizler doğru yapıldığı sürece çevremizi korumak o 
kadar pahalı olmayacak ve doğa üzerindeki tahribatı, 
sorunları çözmedeki hızımız azaltacak. 

Yarın çok geç, adımlarınızı bugünden atın ve yarınlar 
için yenilikçi ve ileri görüşlü olun. 

Tüm söylediklerinizde samimi olun, verdiğiniz sözler 
söylemde kalmasın, yerine getirin. 

Unutmayın, biz gençler “Yeni Neslin Çağrısı” ile 
ilettiğimiz bu beklentilerimizin takipçisiyiz. 


