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ÖZET 
 
2000’li yıllarda karĢılaĢılan temel küresel zorluklar, ekonomi, toplum, çevre ve 
teknolojinin çok boyutluluğu içinde ele alınmaktadır. Bu çok boyutluluk içinde, 
çevre ve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi konuların son yıllarda daha da ön plana 
çıktığı görülmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilirlik kavramının üzerinde oldukça 
fazla durulmakta ve iĢletmecilik anlamında bu kavrama verilen önem de gittikçe 
artmaktadır.  
 
ĠĢletmelerin bu konulara yönelik olarak, özellikle üretim yöntem ve süreçlerine 
iliĢkin yeni arayıĢlar içinde oldukları görülmektedir. Bunun gerçekleĢtirilmesi için 
ürünün tasarımından baĢlayarak bütünleĢtirilmiĢ sistem yaklaĢımı çerçevesinde 
hareket edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çalıĢma kapsamında ele alınan 
ve yeni bir paradigma olarak değerlendirilen sürdürülebilir üretimin, süreç ve 
yöntemleri çerçevesinde iĢletmeleri bu yönde destekleyen bir yapı sergilediği 
görülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Üretim / ĠĢlemler Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir 
Üretim 
 

ABSTRACT 
  
In 2000s, the global difficulties that the businesses encounter are handled within 
the multidimensionality of economics, society, environment and technology. In 
the recent years, subjects such as environment and prevention of environmental 
pollution have come into prominence within this multidimensionality. In this 
context, the concept of sustainability is emphasized quite well and has become 
increasingly important in the field of management. 
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It has been seen that businesses are in a search especially for new approaches 
in production methods and processes. For this to be realized, it is required to act 
within the framework of integrated system approach. In this context, it is seen 
that the sustainable production, which is discussed and considered as a new 
paradigm within this study, exhibits a structure that supports the businesses in 
this direction within the framework of its processes and methods. 
 
Key Words: Operations Management, Sustainability, Sustainable Production. 
 

1. GİRİŞ 
 
YaĢanan teknolojik geliĢmeler, pazarların uluslararası hatta küresel boyutlara 
ulaĢması ve artan çeĢitlilik ile beraber müĢteri istek ve beklentilerinin sahip 
olduğu dinamik yapı rekabet koĢullarının da değiĢmesine neden olmuĢtur. Bu 
değiĢimlerden etkilenen iĢletmeler ortaya çıkan koĢullar çerçevesinde farklı 
üretim yöntemlerine yönelmek zorunda kalmıĢlardır. Bu da üretim / iĢlemler 
yönetimi alanında var olan paradigmaların yetersiz kalmasına ve yeni arayıĢlar 
oluĢturulmasına neden olmuĢtur. 
 
Bu noktadan hareketle oluĢturulan çalıĢma ile üretim / iĢlemler yönetimi 
alanında yaĢanan paradigmal değiĢimin incelenmesi ve bu değiĢim 
çerçevesinde bugün gelinen noktada sürdürülebilirliğin ve sürdürülebilir üretimin 
irdelenmesi amaçlanmaktadır. ÇalıĢmada öncelikle iĢletmelerde ve üretim / 
iĢlemler yönetimi alanında önemli etkilere neden olan değiĢim süreci köĢe 
taĢları da ortaya konarak incelenmeye çalıĢılmıĢtır. Ardından üretim / iĢlemler 
yönetimi alanında etkili olan ve 21.yüzyılda üretim / iĢlemler yönetiminde geçerli 
paradigma olarak görülen sürdürülebilir üretim kavramı ve alt unsurları ayrıntılı 
olarak ele alınmıĢtır. 
 

2. İŞLETME YÖNETİMİ ALANINDA YAŞANAN DEĞİŞİM 
SÜRECİ 
 
Günümüzde, geliĢmiĢlik düzeyine bağlı olmaksızın tüm ülkeleri ve ekonomileri 
önemli derecede etkileyen ve politik ve endüstriyel alanda Dünya dengelerinin 
yeniden tanımlanmasını gerektiren köklü bir dönüĢüm ve değiĢim süreci 
yaĢanmaktadır (Soyuer, 2000: 1). Bu süreçten ilk etkilenen kesimlerden biri hiç 
kuĢkusuz ki iĢletmeler olmaktadır. ĠĢletmeler ortaya çıkan koĢullar çerçevesinde 
varlıklarını devam ettirebilmek ve rekabet avantajı kazanabilmek adına bu 
geliĢme ve değiĢimlere hızlı bir Ģekilde adapte olmak durumunda kalmaktadırlar. 
Bu adaptasyonu gerçekleĢtiremedikleri takdirde iĢletmeler ortaya çıkan pazar 
koĢullarında müĢteri istek ve beklentilerini karĢılayamayacak, rekabette geri 
planlara düĢecek ve sonuç olarak da yok olma tehlikesi ile karĢı karĢıya 
kalacaklardır.   
 

ĠĢletme yönetimiyle ilgili ilk ciddi geliĢmelerin 17. yüzyıl sonlarında (1789) 
―Sanayi Devrimi‖ ile baĢladığı kabul edilmektedir (Erol, 1995: 2). Bu dönemde 
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insangücünün yerini makine gücü almaya baĢlamıĢtır. Bu dönemde 
makineleĢmenin ağırlıkta olduğu yeni iĢletme yaklaĢımları ortaya çıkmıĢtır.  
GeliĢim sürecinin bir diğer yapıtaĢı ise, II. Dünya SavaĢı sonrası dönemde 
ortaya konmuĢtur. Bu dönemde ise artan üretim miktarının beraberinde gelen 
sermaye birikiminin yeni yatırımlara dönüĢtürülmeye baĢlandığı görülmektedir. 
FabrikalaĢma ile beraber ortaya çıkan standart ürünlerin yüksek miktarlarda ve 
düĢük maliyetlerle üretimi yetersiz kalmaya baĢlamıĢtır. Sanayi Devrimi ile 
beraber daha arka plana itilen müĢteri istek ve ihtiyaçları bu dönemde yeniden 
önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Ancak bu yönelim günümüzdeki müĢteri odaklılık 
kavramından farklı olarak daha çok müĢteri istek ve ihtiyaçlarının 
sayısallaĢtırılması olarak tanımlanabilecek bir yönelimdir.  
 
Diğer taraftan bu dönemi takip eden, bir kuram olmaktan ve modeller ve 
kuramlar önermekten çok eleĢtirel ve relativist bir yaklaĢımı temel alan post – 
modernizm ise genelde anlaĢılması zor ve sadece entelektüel kaygıyla ortaya 
atılmıĢ bir kavram olarak görülmektedir. Ancak koĢulları incelendiğinde özellikle 
geliĢmiĢ ülkeler baĢta olmak üzere, Türkiye gibi geçiĢteki ülkelerin büyük 
Ģehirlerinde de yaĢanan bir olgu olduğu ifade edilebilir (Dedeoğlu, 2004: 41). 
Post modern yaklaĢımlara bağlı olarak günümüzde pazarlar çok daha küçük 
parçalara ayrılmıĢ hatta birey boyutuna inmiĢtir.  
 
Özet olarak modern dönem ile beraber ortaya çıkan ölçek ekonomisine ve satıĢ 
hacminin arttırılmasına bağlı olarak karlılık sağlama yaklaĢımı, post – modern 
dönemle beraber yerini müĢteri istek ve ihtiyaçlarını karĢılama ve müĢteri ile 
uzun süreli iliĢkiler kurma temeline dayalı bir iĢletmecilik anlayıĢına bırakmıĢtır.   
Yoğun rekabet koĢulları ile beraber iĢletmeler kısa dönemde kar odaklı 
yapılanmalar yerine uzun dönemli müĢteri iliĢkileri odaklı yapılanmalar içerisine 
girmeye baĢlamıĢlardır. Buna bağlı olarak iĢletmeler, kalite, verimlilik, tüketici 
istek ve ihtiyaçlarına hızlı ve kabul edilebilir maliyetlerle yanıt verebilme gibi 
kavramlara yönelmeye baĢlamıĢlardır. Bu noktada iĢletme stratejisi açısından 
üretim fonksiyonunun ön plana çıktığı görülmektedir. Üretim fonksiyonu, 
maliyetler, kalite, ürünün hızlı ve zamanında teslimatı konularında belirleyici 
fonksiyondur; dolayısıyla üretim sisteminin güçlü ve zayıf yönleri, iĢletme 
stratejisinin baĢarısı üzerinde oldukça etkili olmaktadır (Üreten, 2002: 64).  
 
Zaman içinde müĢterinin, sadece ürün ve hizmette aradığı özellikler, kalite ve 
maliyet unsurları ile ilgili beklentilerine odaklanmanın da yetersiz kalmaya 
baĢladığı görülmektedir. Tüketicilerin, bugün baĢta çevre olmak üzere pek çok 
farklı konuda duyarlılık gösterdikleri ve iĢletmelerden de sorumlulukları 
kapsamında bu yönde uygulamalar bekledikleri görülmektedir. Bu da yine 
iĢletmenin üretim / iĢlemler yönetimi karar ve uygulamalarını yakından 
etkilemektedir.  
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3. ÜRETİM / İŞLEMLER YÖNETİMİ ALANINDA YAŞANAN 
PARADİGMAL DEĞİŞİMLER 
 
Kuhn, bilim adamları tarafından kabul görmüĢ olan inançlar bütününü veya 
problemlerin nasıl anlaĢılması gerektiği konusunda üzerinde hemfikir olunan 
gelenekleri paradigma olarak tanımlanmaktadır (GüneĢ, 2003: 26) . Yine Kuhn’a 
göre paradigmal değiĢim, birikimsel olarak değil devrimsel olarak 
gerçekleĢmektedir. Yani mevcut durumda meydana gelen değiĢimlerle beraber 
geçerli olan paradigma zaman içinde olgu ve olaylar karĢısında gücünü 
yitirmeye baĢlar. Bu da aykırılık ve uyuĢmazlıkları beraberinde getirir. Ortaya 
çıkan bunalım neticesinde yeni paradigma arayıĢlarına yönelim gerçekleĢir. 
Ancak bu eski paradigmanın tamamen yok sayıldığı anlamına gelmez. Üretim / 
iĢlemler yönetiminde meydana gelen değiĢimin de benzer nitelikler taĢıdığı 
görülmektedir.  
 
Tarım toplumdan sanayi toplumuna geçiĢ ve günümüzde sanayi toplumundan 
bilgi toplumuna geçiĢ süreçleri ile beraber stratejik açıdan önemli değiĢimler 
yaĢanmaktadır. Günümüzün son derece dinamik, küreselleĢen ekonomik yapısı 
ve rekabetçi pazar ortamında iĢletmelerin baĢarısı, üretim süreçlerini sürekli 
iyileĢtirme yeteneklerine bağlıdır (Soyuer, 1997: 204). Bu bağlamda iĢletmelerin 
de yaĢanan geliĢmelere ve değiĢen koĢullara bağlı olarak, üretim / iĢlemler 
yönetimi alanında uyguladıkları strateji, yöntem ve teknikleri de zaman içinde 
değiĢtirdikleri görülmektedir. Diğer bir deyiĢle, zaman içinde geçerli üretim 
paradigması değiĢime uğramaktadır.  
 
1700’lere kadar koĢullar doğrultusunda geçerli olan paradigma,  zanaatkarlığa 
dayalı üretim paradigmasıdır. Bu dönemde koĢulların paralelinde beceri seviyesi 
yüksek çalıĢanlar tarafından genel amaçlı makinelerde, müĢteri istek ve 
ihtiyaçları doğrultusunda üretimin söz konusu olduğu görülmektedir. Sanayi 
Devrimi sonrasında buhar gücüne dayalı makinelerin kullanımı ile beraber insan 
gücünün yerini makine gücünün aldığı ve ürünlerin daha hızlı ve kolay 
üretilmesine olanak sağlayan ilk fabrikaların kurulduğu görülmektedir (Üreten, 
1999: 30). Olgu ve kavramlarda yaĢanan değiĢimler, yeni paradigma ihtiyacını 
da beraberinde getirmiĢtir.  
 
Kitlesel üretim paradigmasının ortaya çıktığı dönem aynı zamanda yönetimde 
bilimsel yöntemlerin ağırlık kazandığı bir dönemdir. Bilimsel yönetimin yükseliĢi 
genellikle 19. yüzyılın sonlarında ve 20.yüzyılın baĢlarında Frederick Taylor, 
Frank ve Lillien Gilberth ve diğerlerinin çalıĢmaları ile iliĢkilendirilmektedir 
(Chopra ve diğerleri, 2004: 8). Bu dönemde üretim / iĢlemler yönetimi alanında 
temel odak noktasının iĢgücü verimliliğinin arttırılması olduğu ve baĢta zaman ve 
hareket etüdü gibi çalıĢmaları olmak üzere bu bağlamda farklı çalıĢmalar 
yapıldığı görülmektedir (Bayraktar ve diğerleri, 2007:846). Bu dönemde 
paradigma iĢ bölümü, değiĢtirilebilir parçalar ve makineleĢme Ģeklinde üç temel 
kavram üzerine kurulmuĢtur. Verimliliğin arttırılması noktasında bilimsel 
yöntemlere baĢvurulmuĢtur. Yine 1913 yılında Ford tarafından montaj hatlarının 
bulunması da paradigmanın güç kazanmasında etkili olmuĢtur. Ortaya çıkan 
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koĢullar çerçevesinde ele alındığında kitlesel üretim paradigmasının içerdiği 
yöntem, olgu ve kavramlarla o dönemin ihtiyaçlarına net bir Ģekilde yanıt 
verebildiği görülebilmektedir.  
 
Kitlesel üretim paradigmasında 1960’lı yıllarda baĢlayan gerileme, 1970’lerde 
ivme kazanmıĢtır. 1980’lerin baĢında temel odak noktası maliyetlerin azaltılması 
olsa da Japonya’nın ekonomideki artan gücüyle beraber maliyet, kalite ve hız 
kavramlarının birlikte ele alınmaya baĢlandığı görülmektedir (Bayraktar ve 
diğerleri, 2007: 847). Sanayi üretimi, koĢullardaki değiĢimin, teknolojik 
ilerlemenin ve geliĢen alt yapıların sonucunda önemli bir değiĢim geçirmektedir. 
AlıĢılmıĢ olan kitle üretim, yalın üretimin sonuçlarının baskısıyla beraber 
sınırlarına ulaĢmıĢtır. Sınırlayıcıların azalması, pazarlarda meydana gelen hızlı 
geliĢim ve teknolojinin yayılımı kitle üretimin temel varsayımlarını değiĢtirmiĢtir 
ve sonuçta bilimsel paradigma değiĢime uğramıĢtır (Kuehnlen, 2007: 1023).  
Diğer bir deyiĢle iĢletmeler, giderek küreselleĢen, teknoloji ağırlıklı rekabetçi bir 
dünya ekonomisinde varlıklarını devam ettirebilmek için üretim sistemlerinde de 
yeni yöntem ve teknikleri kullanmaya yönelmiĢlerdir. Bu nedenle pek çok 
iĢletme kitle üretimiyle oluĢan ölçek ekonomilerinden uzaklaĢarak düĢük 
maliyetlerle mal ve hizmetlerle çeĢitlilik sağlayan müĢteri istekleri doğrultusunda 
üretim tekniklerini benimsemiĢlerdir. Ortaya çıkan yeni sistemlerde ana ilke 
üretim esnekliğidir. Bundan anlaĢılan sadece bir ürün değil birçok ürünü 
üretebilecek teknolojilerin kullanılmasıdır. Esnek üretim, tam zamanında üretim, 
vb. uygulamalar bu geliĢmeler sonucu ortaya çıkmıĢtır (Eleren ve diğerleri, 2003: 
43). 
 
Kitlesel üretimle doyuma ulaĢan pazarda tüketiciler artık daha fazla çeĢitte ürün 
talep etmeye baĢlamıĢlardır. Özellikle 1970’lerle birlikte tasarım sürecinin 
bilgisayar destekli hale gelmesi ve üretim sürecinde otomasyonun ağırlık 
kazanmasıyla birlikte iĢletmelerin ürün çeĢidi ve üretim hacmi itibariyle daha 
esnek hale geldikleri ve bu sistemler sayesinde ürün çeĢitliliğini arttırarak, 
kaliteli ve düĢük maliyetlerle üretim yapabildikleri görülmektedir. Duguay ve 
arkadaĢları (1997), değiĢimin hızla yaĢandığı endüstriyel sektörlerde, 1980’lerin 
sonlarında baskın paradigma olarak esnek / çevik üretim paradigmasının ortaya 
çıkıĢı ile kitlesel üretim paradigmasının baskınlığının sona erdiğini 
düĢünmektedirler. Yeni paradigma olan esnek / çevik üretim paradigması, 
dünyanın en iyi iĢletmeleri tarafından benimsenmiĢ olan TQM ya da JIT gibi 
tamamı ile yeni yaklaĢımlara dayanan bir inançlar bütünüdür. Yoksa üretim 
süreçleri anlamında kitle üretimin sonu Ģeklinde bir iddia öne sürülemez (Soyuer 
ve Aracıoğlu, 2007: 313). 
 
Esnek üretim paradigması ile beraber ürün çeĢitliliği, müĢteri odaklılık, sürekli 
iyileĢtirme, kısalan ürün yaĢam eğrileri, veri tabanları, bilgisayarla bütünleĢik 
üretim ve hızlı tepkisellik gibi kavramlar ortaya çıkmıĢ ve hızlı bir geliĢim 
göstermiĢtir. Ancak zaman içinde bu kavramlarla beraber tüketici ihtiyaçlarının 
da giderek daha fazla çeĢitlendiği görülmüĢtür ve mevcut paradigmada değiĢim 
arayıĢları ortaya çıkmıĢtır. Maliyet ve kalite odaklılıktan sonra üretim / iĢlemler 
uygulayıcıları tüketici odaklı bir pazarda tüketici ihtiyaçlarının artan çeĢitliliğini 
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karĢılayabilmede de bir yol olarak kitlesel kiĢiye özel üretime yönelmiĢlerdir 
(Bayraktar ve diğerleri, 2007: 850).  Kitlesel kiĢiye özel üretim, kiĢiselleĢtirilmiĢ 
ürün çeĢidinin kitlesel üretim maliyetleri ile üretilmesi anlamına gelmektedir. 
Jovane ve diğerleri (2003) bu paradigmanın ortaya çıkıĢında toplumun ürünlerde 
daha fazla çeĢit arayıĢının itici güç konumunda olduğu belirtmektedirler (Jovane 
ve diğerleri, 2003: 547).  
 
Kitlesel kiĢiye özel üretim, sürekli değiĢen benzersiz müĢteri isteklerini 
karĢılayacak ürünlerin hızlı ve düĢük maliyetlerle üretimidir (Heizer ve Render, 
1999: 234).  Kitlesel kiĢiye özel üretim paradigmasında öne çıkan kavramlar 
esneklik, tam zamanlılık ve çeĢittir. KiĢiselleĢtirmenin özünde, sadece ve tam 
olarak her bir müĢterinin isteğini doğru zamanda sunma düĢüncesi 
bulunmaktadır. Bu bağlamda müĢterinin istek ve ihtiyaçlarını en iyi bilen olarak 
ürünün tasarım aĢamasına katılımı oldukça önemlidir (Du ve diğerleri, 2003: 
387). Kitlesel üretim ve küresel pazarlamada amaç belli bir pazar bölümünün 
memnuniyetini sağlamak iken kiĢiye özel üretimde amaç her seferinde tek bir 
müĢteri memnuniyeti sağlamaktır. Bu nedenle, olası çok sayıdaki müĢteriye, 
sınırlı sayıda ihtiyacını karĢılayarak ulaĢmaya dayanan geleneksel tekniklerin 
aksine kitlesel kiĢiye özel üretim yaklaĢımı her bireyin mümkün olduğunca çok 
ihtiyacının karĢılanmasını hedeflemektedir (Bardakçı ve Whitelock, 2004: 1397). 
Bu paradigmanın geçerli olduğu koĢullara incelenecek olursa; pazar artık iyice 
doyuma ulaĢmıĢtır ve ürün ve hizmet arzı talep edilen miktarın oldukça üzerinde 
gerçekleĢmektedir. Bu durumda var olabilme koĢulu da tüketiciyi daha iyi 
anlayarak istek ve ihtiyaçlarını tam olarak karĢılayacak ürünü, rakiplerden 
farklılaĢtırarak, zamanında ve kabul edilebilir maliyetlerle sunabilmektir.  
 
Ancak zaman ilerledikçe bilgiye daha kolay ulaĢan tüketicilerin ürün 
tercihlerinde ve satın alma davranıĢlarında da farklı faktörlerin de etkili olmaya 
baĢladığı görülmektedir. Özellikle sanayileĢme ve sanayileĢme sonrası 
dönemin, gerek üreticiler gerekse tüketiciler boyutunda sağladığı avantajlar 
nedeniyle göz ardı edilen çevre sorunları günümüzde giderek daha fazla önem 
kazanmaktadır. Angell (2000) yaptığı çalıĢmada üretim / iĢlemler yönetimi 
alanında geleneksel yaklaĢımda çevrenin dıĢsal bir kısıt olarak görüldüğünü 
belirtmektedir. Bununla beraber aynı çalıĢmada üretim / iĢlemler yöneticilerinin 
son yıllarda gerek içsel gerekse dıĢsal kaynaklardan günlük faaliyetleri ile 
çevrede yarattıkların etkinin azaltılması yönünde bir baskı ile karĢı karĢıya 
bulunduklarına değinilmektedir. Burada dıĢsal baskı kaynakları olarak yasal 
düzenlemeler, yerel komiteler, rakipler, yeĢil tüketiciler, hammadde 
kaynaklarındaki kısıtlar ve atıkların yok edilme maliyetleri gösterilmektedir. Ġçsel 
baskıların ise, çalıĢanlar arasında artan çevresel farkındalık, atıkların ve 
maliyetlerin azaltılması yönünde algılanan fırsatlar ve benzeri faktörlerden 
kaynaklandığı belirtilmektedir (Wilkinson ve diğerleri, 2001: 1495). Gerek ulusal 
ve uluslararası boyutta artan düzenlemelerle hükümetlerin ve çevresel örgütlerin 
gerekse bireylerin çevre konusunda gösterdikleri duyarlılığın artmasıyla beraber 
iĢletmeler de ürün ve hizmet üretim süreçlerinde yeni yaklaĢımlara yönelmek 
zorunluluğunda kalmıĢlardır. Bu yeni yaklaĢımlar, literatürde yapılan belli 
çalıĢmalarda, üretim / iĢlemler alanında yeni bir paradigmanın ortaya çıkıĢı 
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olarak nitelendirilmektedir (O’Brien, 1999: 1; Gutberlet, 2000: 226; Jovane ve 
diğerleri, 2003: 548). Yeni paradigma olarak ele alınan sürdürülebilir üretim, 
endüstriyel ekoloji kapsamında ele alınanlar ile aynı doğrultuda olarak 
görülmektedir. Bu süreç odaklı yaklaĢımdan ziyade sistem odaklı bir 
yaklaĢımdır. Bu perspektiften bir işletme, süreçleri geliştirme, daha etkin bir 
şekilde üretim yapma, atıklarından yararlanma ve ortakları ve tedarikçileri ile 
ortak çalışma alanlarındaki örgütsel ve teknik yetenekleri açısından 
incelenmektedir (Gutberlet, 2000: 234).  
 
Toplumun daha iyi bir çevreye ve dolayısıyla temiz ürünlere olan ihtiyacına 
dayanan ve üretim / iĢlemler yönetimi alanında yeni bir paradigmal yaklaĢım 
olarak ele alınan sürdürülebilir üretim kavramının, toplumun çevre konusunda 
bilgilenmesi, farkındalıklarının arttırılması ve oluĢturdukları bilinci satın alma 
davranıĢlarına yansıtmaları ile önümüzdeki dönemlerde hızlı bir Ģekilde 
geliĢeceği öngörülmektedir. Endüstride 19. yüzyılda buhar, 20. yüzyılda 
otomasyon itici güç olurken 21. yüzyılda endüstride itici gücün sürdürülebilirlik 
olacağı düĢünülmektedir (O’Brien, 1999: 7). 
 
Sonuç olarak ortaya çıkıĢları ve özelliklerini bu Ģekilde ele alabileceğimiz üretim 
/ iĢlemler yönetimi paradigmaları üzerine çalıĢma yapan Jovane ve diğerleri 
tarafından her bir paradigmanın toplumsal ihtiyaçlardan veya pazar 
koĢullarından kaynaklanan farklı itici güçlere sahip olduğu belirtilmektedir 
(Jovane ve diğerleri, 2003: 547). Jovane ve diğerleri (2003) tarafından 
hazırlanan ve sürdürülebilir üretim paradigması da dahil olmak üzere tüm üretim 
paradigmalarına yönelik değerlendirme sunan tabloda da bunlar ayrıntılı olarak 
görülebilmektedir (Jovane ve diğerleri, 2003: 547) (Bkz. Tablo1). 
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Tablo1: Üretim /iĢlemler Yönetimi Alanında Ortaya Çıkan Paradigmaların Değerlendirilmesi 
 

PARADĠGMA 
ZANAATKARLIĞA 
DAYALI ÜRETĠM 

KĠTLESEL 
ÜRETĠM 

ESNEK 
ÜRETĠM 

KĠTLESEL 
KĠġĠYE ÖZEL 

ÜRETĠM  
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR 

ÜRETĠM 

Paradigmanın 
baĢla02ngıcı ~ 1850 1913 ~1980 2000 2020? 

Toplum 
Ġhtiyaçları 

KiĢiselleĢtirilmiĢ 
ürünler 

DüĢük maliyetli 
ürünler 

Ürün çeĢitliliği 
KiĢiselleĢtirilmiĢ 

ürünler 
Temiz ürünler 

Pazar 

Ürün baĢına düĢük 
miktarlar 

Talep > arz Arz > Talep KüreselleĢme Çevre 

 Sürekli talep 
Ürün baĢına 

düĢük 
miktarlar 

DeğiĢken talep  

ĠĢ Modeli 

Çekme Ġtme Ġtme – Çekme Çekme Çekme 

Sat-Tasarla- Üret- 
Monte et 

Tasarla-Üret-
Monte et- Sat 

Tasarla-Üret-
Sat-Monte et 

Tasarla- Sat-Üret- 
Monte et 

Çevre için tasarla-Sat 
Üret- Monte et 

Teknolojiyi 
Mümkün Kılan 

Elektrik 
DeğiĢtirilebilir 

parçalar 
Bilgisayarlar Bilgi Teknolojileri 

Nano/Bio/Madde 
Teknolojileri 

Süreci 
Mümkün Kılan 

Ġmalat tezgahları 
Hareketli 

montaj hatları 
FMS Robotlar 

Yeniden 
ayarlanabilir 

üretim sistemleri 
Üretim artıĢı 

Kaynak: F. Jovane,Y. Koren, C.R. Boren (2003): ―Present and Future of Flexible Automation: Towards New Paradigms‖, 
CIRP Annals, Cilt:52, No:2, s.547.  
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4. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE ALT UNSURLARI 
 
Sanayi devrimi sonrası dönemde oluĢan çok sayıda üretme ve toplumsal refahın 
üretimin arttırılması yoluyla sağlanması Ģeklindeki eğilim, kaynakların aĢırı 
tüketimine ve çevresel kirliliğe neden olmuĢtur. Ekonomi biliminin en temel 
varsayımlarından biri insan ihtiyaçlarının sınırsız olmasına karĢılık, bunları 
karĢılayacak doğal kaynakların sınırlı olmasıdır. Bu bakıĢ açısıyla ele alındığında, 
20. yüzyılın sonlarından itibaren daha sıklıkla konuĢulmaya baĢlanan 
sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir üretim gibi kavramların 
ihtiyaçların karĢılanabilirliğinin devamı için yaĢamsal önem taĢıdığı ortaya 
çıkmaktadır (Topoyan, 2005: 259). Tanımı itibariyle hem aktif hem de proaktif bir 
yapıya sahip olan sürdürülebilirlik, bir toplumun, ekosistemin ya da sürekliliği 
olan herhangi bir sistemin iĢlerini kesintisiz, bozulmadan ya da sistemin hayati 
bağı olan ana kaynaklara aĢırı yüklenmeden devam ettirebilme yeteneği olarak 
tanımlanmaktadır (Sarıkaya ve Kara, 2007: 222). 
 
Sürdürülebilir kalkınma ise, Ģu andaki ihtiyaçları gelecek nesillerin kendi 
ihtiyaçlarını karĢılama yeterliğini riske atmadan karĢılayan bir kalkınma olarak 
tanımlanmaktadır (Esquer – Peralta ve diğerleri, 2008: 1027). Selici ve diğerleri 
(2005), sürdürülebilir kalkınmanın temel parametrelerini; nüfus artıĢı, eğitim, 
ekonomi, toplumun duyarlılığı ve tüketilen enerji miktarı ve çeĢitliliği, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanılabilirliği, geri kazanımların uygulanabilirliği, çevreyi 
kirleten emisyonların etkinliği, enerji verimliliği, kaynak kullanımında tasarruf 
olanakları ve kaynakların planlı olarak kullanılması olarak sıralamaktadırlar 
(Selici ve diğerleri, 2005: 3). Bu parametrelerden de anlaĢılabileceği gibi 
özellikle üretim sürecinin bu anlayıĢa uygun olarak biçimlendirilmesi büyük 
önem taĢımaktadır. Üretim sürecinde ortaya çıkan kaynak kullanımını azaltan ve 
çevreye daha az zarar veren yaklaĢımlara yönelinmesi gerekmektedir.   
 
Bu bağlamda ele alınan bir diğer önemli kavram da sürdürülebilir üretim 
kavramıdır. Sürdürülebilir kalkınma kavramı ile yakından iliĢkili olan 
sürdürülebilir üretim kavramı, 1992 yılında BirleĢmiĢ Milletler Çevre ve Kalkınma 
Konferansı’nda ortaya çıkmıĢtır. Konferansta, özellikle sanayileĢmiĢ ülkelerde 
küresel çevrenin sürekli bozulmasının temel nedeninin sürdürülebilir olmayan 
üretim ve tüketim Ģekilleri olduğu sonucuna varılmıĢtır (Veleva ve Ellenbecker, 
2001: 99).  Genel olarak literatürde üzerinde durulan noktalardan biri de, 
özellikle Sanayi Devrimi sonrası dönemde ortaya çıkan endüstrilerin doğal 
kaynakları bilinçsiz bir Ģekilde tükettikleri ve bu nedenle de sürdürülebilir 
olmadıklarıdır. Özellikle toplumsal ve ekonomik refahın arttırılması amacıyla 
sanayileĢmeye yönelinmesi ve böyle bir dönemde doğal kaynakların ve çevrenin 
ikinci plana itilmesi bu noktada oldukça etkili olmuĢtur. Ancak özellikle son 
yıllarda baĢta batı ülkeleri olmak üzere ülkelerin çevre stratejilerinde önemli 
değiĢimler olduğu görülmektedir. Hanssen (1999), bu değiĢimlerin üç temel 
elemanını Ģu Ģekilde sıralamaktadır (Hanssen, 1999: 27) :  
 
 Endüstriyel süreçlerde daha temiz üretim yoluyla akıĢ sonu 

çözümlerden önleyici çözümlere doğru değiĢim, 



Burcu ARACIOĞLU 

150 

 
 Süreç odaklı çevresel hareketlerden daha ürün odaklı yaklaĢımlara 

doğru değiĢim,  
 
 BeĢikten mezara Ģeklinde tarif edilen açık yaĢam döngüsü 

yaklaĢımından, beĢikten beĢiğe Ģeklinde tarif edilebilecek kapalı 
materyal ve enerji döngüleri yaklaĢımına doğru değiĢim. 

 
Tüm değiĢimler sonucunda daha önce de değinildiği gibi üretim süreçlerinde 
yeni bir paradigma olan sürdürülebilir üretim paradigmasına yönelim baĢlamıĢtır. 
Sürdürülebilir üretim ile yalnızca temiz bir çevre oluĢturmak değil, aynı zamanda 
sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı destekleyecek bir Ģekilde, imalat 
endüstrisinin geliĢmesi ve toplum ihtiyaçlarının karĢılanma yeteneği ifade 
edilmektedir (Gülenç, 2004: 2). Ron (1999) sürdürülebilir kalkınma tanımına da 
atıfta bulunarak sürdürülebilir üretimi, gelecek nesillerin kendi ihtiyaç ve 
isteklerini karĢılama yeteneğini tehlikeye atmadan Ģimdiki toplumun istek ve 
ihtiyaçlarını karĢılayacak ürünlerle sonuçlanan endüstriyel faaliyetler olarak 
tanımlamaktadır (Ron, 1999: 100). Lowell Sürdürülebilir Üretim Merkezi 
tarafından yapılan  tanım da ise sürdürülebilir üretim; mal ve hizmet üretmek için 
kullanılan, kirletici olmayan, enerji ve doğal kaynakları koruyan, ekonomik 
bakımdan verimli, çalıĢanlar, toplum ve tüketiciler için sağlıklı ve güvenli, tüm 
çalıĢan kesimi ödüllendiren süreç ve sistemler olarak tanımlanmaktadır 
(Marshall ve Harry, 2005: 186). Bununla beraber Lowell Sürdürülebilir Üretim 
Merkezi sürdürülebilir üretimin iĢletmeler arasında daha net anlaĢılabilmesi 
açısından ürün ve hizmet tasarımından atıkların değerlendirilmesi, iĢyeri 
yerleĢimi ve iĢ güvenliğine kadar farklı alanlarla ilgili dokuz temel ilke 
belirlemiĢtir (Veleva ve Ellenbecker, 2001: 520). 
 
Sürdürülebilir üretim, ihtiyaçlarının yerine getirilmesi, maliyet ve zaman etkinliği, 
ürün ve süreç kalitesi, verimlilik ve doğal hammadde ve enerji kaynakları 
kullanımı ile ilgili endüstriyel faaliyetlerin sürekli geliĢtirilmesiyle mümkün olabilir. 
Sürdürülebilir üretime tam anlamıyla ulaĢılabilmesi için zincirin her aĢamasında 
gerçekleĢtirilen faaliyetlerin sürdürülebilir olması gerekmektedir. Bu da ürün 
tasarımı, dönüĢtürme ve geri kazanım Ģeklindeki zincirin üç temel faaliyetinin 
optimize edilmesi anlamına gelmektedir (Ron, 1999, 100).  
 
Bununla beraber sürdürülebilirlik amaçlarına ulaĢılması için ilgili tüm kesimlerin 
tutum ve davranıĢlarında da bu yönde değiĢimler oluĢturulmalıdır. Çünkü 
sürdürülebilirliğe tam olarak ulaĢılması için öncelikle toplumun ve toplumu 
oluĢturan bireylerin davranıĢlarında sonra ise tasarımdan üretime ve hatta 
kullanım sürecine kadarki tüm aĢamalarda bu yönde entegre yaklaĢımlar 
sergilenmesi gerekmektedir. Bu konuda gerek sosyal kuruluĢlar gerekse 
hükümetler gerçekleĢtirecekleri teĢvik ve yönlendirmelerle sürdürülebilirlik adına 
önemli rol üstlenebilmektedirler. O’Brien bu bağlamda aĢağıda verilen üç temel 
sorunun altını çizmektedir (O’Brien, 1999: 3): 
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 Sürdürülebilir üretimi gerçekleĢtirmek için endüstrinin ne yapması 
gerekiyor?  

 
 Bu konuda kimler anahtar rol oynamaktadır ve bunlar sürdürülebilir 

üretime ulaĢmak için ne yapmalıdırlar?  
 
 Hükümetler sürdürülebilir üretim için gereken değiĢiklikleri desteklemek 

amacıyla nasıl politikalar geliĢtirmeli ve ne gibi düzenlemeler 
yapmalıdırlar?  

 
Tüm bu yönleriyle ele alınan sürdürülebilir üretim yaklaĢımının yaygınlaĢmasıyla 
beraber endüstriler için yeni rekabet alanı ve aracı ortaya çıkmıĢtır. O’Brien 
(1999) tarafından yapılan çalıĢmada, sektörel bazda sürdürülebilir üretim 
sistemlerinin yapısının değiĢiklik göstereceği belirtilmekle beraber herhangi bir 
sürdürülebilir üretim sisteminde olması beklenebilecek genel özellikler Ģu 
Ģekilde sıralanmaktadır (O’Brien, 1999:4): 
 
 Bütün organizasyonların kültüründe çevresel bilinç yayılmalıdır.  

 Ürün ve süreç tasarımının her ikisi de sürdürülebilir olmalı ve bunlar 
temel tasarım prosedürlerinde bütünleĢtirilmelidir. 

 Geri dönüĢtürülebilir parça ve malzeme kullanımı maksimize edilmelidir. 

 Ürün yaĢam döngüsü kavramı tüm imalat sistemine uygulanabilmelidir. 

 Organizasyon temiz olduğu kadar yalın da olmalıdır. 

 Yeniden yapılanma, çevresel ve sürdürülebilir unsurları temel almalıdır. 

 Kaizen çevresel konular üzerinde yapılmalıdır. 

 ĠĢletmenin sayısal ölçümleri sürdürülebilirlik göstergeleriyle ifade 
edilmelidir. 

 Ġmalatçılar ürün yaĢam süresinin uzamasını desteklemelidir. 

 Temiz teknolojiler kullanılmalıdır. 

 
Bu genel özellikleriyle beraber sürdürülebilir üretim ile tasarımdan kullanım 
aĢamasına kadar değer zincirinin tümünde sürdürülebilirlik ilkeleri yerleĢtirilmiĢ 
olacaktır. Bunun kullanılan teknolojilerle de desteklenmesiyle süreç sonunda 
ortaya çıkan kirliliğin temizlenmesi yaklaĢımı yerini kirliliğin önlenmesi 
yaklaĢımına bırakacaktır.  
 
GeliĢimi, desteleyici unsurları ve genel özellikleri bu Ģekilde sıralanabilen 
sürdürülebilir üretim kavramının iĢletmelerde daha yaygın olarak uygulanmasıyla 
beraber ilerleme dereceleri ve hedefleri anlamında çeĢitli göstergelere ihtiyaç 
duyulmuĢtur. Sürdürülebilirlik göstergeleri, sürdürülebilir amaçlara doğru 
ilerlemeyi motive etme ve ölçmede kullanılan bilgiler olarak tanımlanabilir (Baki, 
2002: 4). Sürdürülebilir üretimin göstergeleri, sürdürülebilirlik göstergeleriyle 
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yakından iliĢkilidir. Çünkü sürdürülebilir büyümenin üç temel boyutu olan 
çevresel, sosyal ve ekonomik boyutu esas almaktadır (Veleva ve Ellenbecker, 
2001:521). Bu göstergeler ile amaç, iĢletmelerin sürdürülebilir üretim kavramını 
daha iyi anlamasını sağlamak ve pratik uygulamaları geliĢtirmektir (Gülenç, 
2004: 6). BeĢ düzeyde aktarılan göstergeler evrimsel aĢamalarla ilgilidir. Bu 
göstergeler Ģu Ģekilde sıralanabilir (Veleva ve Ellenbecker, 2001:523; Veleva ve 
diğerleri, 2001: 449; Veleva ve diğerleri, 2003: 110) : 

 
1. AĢama: Tesisin Uyum / Uygunluk Göstergeleri: Bir tesisin yasalar ve 

düzenlemeler açısından uygunluğu değerlendirilir. 
 

2. AĢama: Tesis Malzeme Kullanım ve Performans Göstergeleri: Emisyon, 
atıklar ve mesleki zararlar gibi tesis/Ģirket girdileri, çıktıları ve 
performansın ölçütlerini kapsar.  
 

3. AĢama: Tesis Etkileri Göstergeleri: Göstergeler bir adım daha ilerler ve 
tesisin, çevre, çalıĢanlar, halk sağlığı, toplumsal geliĢme ve ekonomik 
uygulanabilirlik üzerindeki potansiyel etkisini ölçer. 
 

4. AĢama: Tedarik Zinciri ve Ürün YaĢam Eğrisi Göstergeleri: Ölçümler 
tesis süreç sınırlarının ötesine giderek tedarik zinciri, ürün dağıtımı, 
kullanım ve en son atıkların elden çıkarılması gibi konular üzerine 
odaklanır. 
  

5. AĢama: Sürdürülebilir Sistemler Göstergeleri: Bir iĢletmenin üretim 
sürecinin sürdürülebilir topluma nasıl uyacağına iliĢkin göstergeleri 
kapsamaktadır. Sürdürülebilir üretim izole edilmiĢ bir faaliyet değildir. Bir 
toplumun en büyük ekonomik, sosyal ve çevre sisteminin bir parçasıdır.  

 
Bunun sonucu olarak da üst düzeylerde göstergelere sahip olarak baĢlayan 
iĢletmelere daha önceki aĢamalara gerilememesi önerilir. 
 
Sürdürülebilir üretim ile sürdürülebilir büyüme göstergeleri arasındaki fark ise 
sürdürülebilir üretim göstergelerinin özellikle üretim faaliyetleri için geliĢtirilmiĢ 
ve enerji ve malzeme kullanımı, doğal çevre, toplumsal geliĢme, sosyal adalet, 
ekonomik performans, çalıĢanlar ve ürünlerle ilgili olmasıdır (Veleva ve 
Ellenbecker, 2001:521). Bu çerçevede (Veleva ve diğerleri, 2001: 449):  
 
 Üretimde, sürdürülebilir sistemlerin büyümesinin, amaç 

tanımlamalarının ve performans ölçümlerinin yapıldığı sürekli ve 
evrimsel bir süreç olduğu,  

 Farklı iĢletmelerin ve farklı endüstrilerin geliĢim sürecine farklı 
konumlardan baĢlayabilecekleri, 

 ĠĢletmelerin sürdürülebilir üretimi tek baĢlarına baĢaramayacakları ve bu 
nedenle iĢletmeler, toplumsal gruplar ve hükümetler arasında çok farklı 
düzeylerde daha çok iĢbirliği ve koordinasyon olması gerekliliği Ģeklinde 
sıralanabilecek üç temel varsayım üzerinde durulmaktadır.  
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Tüm bunlar ıĢığında sürdürülebilir üretimin sağladığı avantajlara ulaĢılması için 
iĢletme sistem ve yaklaĢımlarının tasarım aĢamasından itibaren sürdürülebilirlik 
çerçevesinde değiĢtirilmesi ve değer zinciri boyunca entegre bir Ģekilde 
sürdürülebilirliğin sağlaması gerekmektedir.  
 

5. SONUÇ 
 
1700’lü yıllardan günümüze kadar geçen dönemde iĢletmeleri ve iĢletmelerin 
üretim sistem ve özelliklerini etkileyen önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Bu 
geliĢmeler paralelinde üretim / iĢlemler yönetimi alanında geçerli olan 
yaklaĢımlar diğer bir deyiĢle paradigmalar da pazar koĢulları ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda değiĢim göstermiĢtir. ÇalıĢma kapsamında ayrıntılı olarak ele 
alınan bilimsel paradigmalardaki değiĢim genel olarak zanaatkarlığa dayalı 
üretim paradigması ile baĢlamakta ve önümüzdeki dönemin hakim paradigması 
olacağı düĢünülen sürdürülebilir üretim paradigmasına doğru değiĢim 
göstermektedir.  
 
Özellikle son on yıl içinde çevreye karĢı gösterilen duyarlılığın artmasıyla 
beraber iĢletmeler gerek sosyal sorumluluklarının göstergesi olarak gerekse 
tüketiciler baĢta olmak üzere dıĢsal kaynaklardan bu yönde gelen baskı ve 
talepleri karĢılamak amacıyla çevresel faktörlerin ön planda tutulduğu üretim 
sistem ve yaklaĢımlarına yönelmektedirler. Günümüzde gelinen nokta, doğal 
kaynakların ve çevrenin korunması konusunda iĢletmeler açısından belli 
açılımları zorunlu kılmaktadır. Tüketim ve paralelinde artan üretim ile birlikte 
ortaya çıkarılan etkilerin göz ardı edilmek yerine paydaĢlar tarafından ortak 
çözüm arayıĢlarına gidilmesi gerekmektedir. Bu aĢamada yapılan çalıĢmalar 
tüketicilerin bu konuda daha fazla bilinçlendiğini ve satın alma davranıĢına 
bunun yansımalarının olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda iĢletmelerin de 
gelecekte var olabilmek ve rekabet avantajı sağlayabilmek için sürdürülebilir 
üretim paradigmasını benimseyebilmeleri ve tasarımdan itibaren ürün zincirinin 
tüm aĢamalarında bunun uygulanabilirliliğini sağlamaları gerekmektedir.    
 
Özellikle ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalıĢmalar iĢletmeleri 
sürdürülebilir yöntemlere uyum konusunda zorlamaktadır. Gerek iĢletmelerin 
gerekse tüketicilerin çevre konusunda daha da bilinçlendirilmeleriyle bu 
çalıĢmaların olumlu sonuçlara ulaĢacağı düĢünülmektedir. 
 
Ülkemiz gibi geliĢmekte olan ülkeler de henüz, bu konuların baĢlangıç 
aĢamalarındaki uygulamalarla ilgili tartıĢmalar söz konusu iken sürdürülebilir 
üretim kavramına hızla bir geçiĢ olamayacağı öne sürülebilir. Bununla birlikte 
yapılan çalıĢmalarda, özellikle ihracat yapan özel iĢletmelerin uluslararası 
standartların da etkisi ile çevre konusunda daha duyarlı ürün ve üretim 
süreçlerine yöneldikleri görülmektedir. Ancak bu tek baĢına yeterli olmamakta 
ve kısa dönemde bu konuda hızlı bir atılım gerçekleĢmesi beklenmemektedir. 
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Bu aĢamada sürecin hızlandırılması ve teĢvik edilmesi için kamu kurum ve 
kuruluĢları tarafından çeĢitli düzenlemelerle iĢletmelerin bilinçlendirilmesi, teĢvik 
edilmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir. 
 
Bunun gerçekleĢtirilebilmesi için de paradigma ve bu paradigmanın yöntem ve 
metotlarının uygulanması ile elde edilecek faydaların daha net bir Ģekilde 
görülebilmesi gerekmektedir. Ürün ve hizmetlerin tasarım aĢamasından itibaren 
baĢta maliyetlerin düĢürülmesi, kaynak israflarının azaltılması ve atıkların 
minimuma indirilmesi gibi avantajlar yaratması ile sistem ülkemiz sanayisinin 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaĢılmasını da sağlayacaktır. 
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