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Yeşil Üretim Uygulamaları 

Green Production Practices 

Asst. Prof. Dr. Nevin Aydın (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan) 

Abstract 

Green production is a method developed for manufacturing, which leads to the greatest reduction in waste and 

pollution through process design. Creating sustainable products that become an increasingly popular trend for the 

conservation of natural resources that will remain in future generations, such as making the product reusable, 

making it appealing for producers, increasing sales, lowering operating costs, and providing collective benefit. The 

legal requirements of green production are supported by consumers in many countries around the world. While 

these changes encourage companies in different sectors to offer products and services with an environmentally 

sensitive approach, green applications are emerging, focusing on creating economic and ecological values in every 

process of the product. In this study, we discuss the benefits and examples provided by the firm and gathering of 

green production. 

 1  Giriş 

1970'lerin sonlarından itibaren sanayileşme devrimiyle hızlı gelişimi ve nüfus artışı, çevre kirliliğini artarak hem 

canlılar hem de doğal kaynaklar üzerinde geri dönülemez olumsuz etkiler yaratmıştır. Bunun sonuçunda, çevreyi 

koruma için yasal düzenlemeler yapılmış, uluslararası sözleşmeler imzalanmıştır. Son zamanlarda su, enerji ve 

malzeme gibi kaynakların en az kullanımını ve atıkların en aza indirimini amaçlayan yeşil üretim uygulamaları 

başlamıştır. Uluslararası düzeyde ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı sosyal ve ekonomik hayatı etkilemiş. 

İşletmeler, çevreye duyarlı üretim süreçlerinde, çevreye olumsuz etkileri en aza indirerek maliyetlerde azalma 

yaratmışlardır. 

Weismann, et.al, çevreye duyarlı üretimin, çevre yasalarına uyumun ilerisine giderek, kirliliğin önlenmesi 

felsefesini desteklediğini açıklamışlardır.  

Yeşil üretimle temiz çevre oluşturmak ve ekonomik kalkınmayı destekleyerek toplum gereksinimlerini en az 

malzeme ile sağlamdır. 

Yeşil üretim planını ve mümkün olan en az çevresel kirliliği, daha az kaynak ve enerji tüketimi üretim teknolojisi 

programını ve proses rotalarına ekleyerek uygulamalarıdır. Yeşil imalata ulaşmak için güvenlik problemleri, ürün 

kullanıcıları için çevre sağlık tehditleri ve mümkün olduğunca üretim sürecinde sıfır çevresel kirlilik, atık geri 

dönüşümü ve atık bertarafını içermektedir (Gao, 2009). 

Son yıllarda Yeşil ve Sürdürülebilirlik arasında farklar çıkmasına ragmen, "Yeşil" ve "Sürdürülebilirlik" 

kavramları genellikle birbirlerinin yerine kullanılır. Sürdürülebilir ürünler ya tamamen yenilenebilir ya da 

sürdürülebilir hasat edilen, sorumlu kaynaklı ürünler kullanarak çevre üzerindeki etkilerini azaltırlar. 

Sürdürülebilir hasat ile elde edilen ürün, çevreyi, havayı kirletmeyecek ve kaynağı kalıcı bir şekilde azaltmayacak 

şekilde toplanmaktadır (Yeşil1). 

 2  Yeşil Üretim 

Yeşil imalat, 1990'lı yılların bir ürünü olarak görülebilecek yeni bir kavramdır. Yeşil üretim, ekonomik olarak 

yönlendirilen, sistem çapında ve entegre bir yaklaşım olarak tanımlanmıştır. Tasarım, üretim, kullanma ve / veya 

kullanma ile ilgili tüm atıkların azaltılması ve ortadan kaldırılması, Ürünlerin ve malzemelerin elden çıkarılması 

(Handfield, 1997).  

Yeşil" terimi, günlük yaşamda belirsizlik diye tanımlanır (Elsayed, 2006). Yeşil üretim, üretim süreçlerinin 

yenilenmesi ve üretim alanında çevre dostu süreçlerin oluşturulmasıdır. İş gücünün daha az doğal kaynak 

kullanması, kirliliği ve atıkları azaltılması, materyalleri geri dönüşümü yeniden kullanımı ve bertaraf edilmesi 

şeklindedir. 

Yenilenebilir kaynaklardan gelen enerji. Çalışanlar, kuruluşları dahilindeki enerji verimliliğini artırmak için 

belirli teknolojileri ve uygulamaları kullanırlar; yenilenebilir kaynaklardan elektrik, ısı veya yakıt üretebilir. Bu 

kaynaklar rüzgar, biyokütle, jeotermal, güneş, okyanus, hidroelektrik, depolama gazı ve katı atıklarını içerebilir. 

Firmalar çevresel duyarlılıgı gözönüne alırken, üretim süreci boyunca oluşacak artıkların geri dönüşümünü 

maksimize etmektir.  

Yeşil üretim farklı yöntemlerle ürünlerin tekrar kullanımını sağlayarak hammadde kullanımını azalmak ve 

canlıların sağlılığına olan zararlı etkileri minimum seviyeye düşürmektir. 

Yeşil üretim süreçlerinin özellikleri şu şekilde belirtilebilir (KTO) 

- Daha az doğal kaynak tüketir 
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- Üretim için daha az enerjiye gereksinim duyar 

- Küresel iklim değişikliğine yol açan zararlı gazlardan daha az ortaya çıkarır 

- Daha az toksik materyal kullanır ve ortaya çıkarır 

- Daha az atık meydana getirir 

 3  Yeşil Üretim Yaklaşımı 

Yeşil üretim, çevre etkileri düşük girdiler kullanan, yüksek verimliliğe sahip olan ve çok az veya sıfır atık içeren 

ve kirlilik oluşturmayan üretim süreçlerini kapsar (Atlas, 1999). Bu tanımıyla yeşil üretim atık ve kirliliğin 

engellenmesi veya azaltılmasını, geri dönüşümü ve yeşil ürün tasarımını içeren faaliyetler çerçevesinde ele 

alınabilir. Tasarımıyla, bileşimiyle ve kullanımıyla çevreye olan etkileri yaşam döngüsü süresince en aza indirilmiş 

ürünlerin yaratılması süreci yeşil ürün tasarımını ifade etmektedir. Mark Atlas ve Richard Florida yeşil üretim 

alternatiflerini beş başlık altında incelemişlerdir (Atlas, 1999): Ürün değişikliği, üretim süreçlerinde değişiklik, 

üretim girdilerinde değişiklik, atıkların dahili kullanımı ve daha iyi yönetim. Çevreye etkileri minimum veya az 

olan ürünlerin üretilmesi yeşil üretim için en basit yaklaşımdır. Fakat mevcut üretim süreçlerinde değişiklik 

yapmak; en başta insana dayalı süreçlerden kurtulmayı, grup üretim süreçleri yerine sürekli süreçlerin 

kullanılmasını, üretim sürecinde izlenen adımların sırasını değiştirmeyi ve sayısını azaltmayı, son olarak da 

temizleme işlemlerinde değişiklik yapmayı gerektirmektedir. Öte yandan, üretim girdilerinde değişiklik yapmak, 

yeşil üretim için önemli kazançlar sunmaktadır. Bunun için, üretime katkı sağlayan fakat sonuçta üretilen ürünün 

içinde yer almayan büyük küçük her türlü malzeme ve girdinin değiştirilmesi iyi bir strateji olacaktır (Yavuz, 

2010). 

 4  Yeşil Ergonomi 

Ergonomi bilimi tüm bu işlevleri yerine getirirken hedeflediği verimlilik, yeterlilik, sağlık, güvenlik ve 

kullanılabilirlik gibi unsurlar çevresel sürdürülebilirliğin hedefleriyle örtüşmektedir (Thatcher, 2013). 

Ekolojik çevreye duyarlı olmak, işletmelerin kendi iç çevrelerindeki ergonomik ve sosyal koşulları da, yeşil 

anlayış çerçevesinde geliştirmeyi gerekli kılmaktadır. Toplam ekoloji, çalışma ortamlarının ve çalışma 

alışkanlıklarının, ekolojik anlamda iyileştirilmesini de kapsamaktadır. Çalışılan mekanlarında kullanılan araç-

gereç ve büro malzemelerinin çevreye duyarlı, tekrar kullanılabilen ve geri kazanıma müsait, bilgisayar ve benzeri 

donanımın çevreyi ve insan sağlığını tehdit etmeyecek kalitede ve düzenlemesi, yeşil ergonominin başlıca 

dayanaklarıdır (Hawkins, 2001). 

Martin, et.al ergonomi ve sürdürülebilirliğin tasarımcıların çalışmalarında teşvik edilmesi gerektiğini vurgulamış 

ve ergonomi ve insan faktörleri uygulayıcılarının kalite ve verimliliğin geliştirilebilmesi için bu çalışmalara dâhil 

edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Sürdürülebilir ürün tasarımı ve ergonominin buluştuğu noktada yeşil ürünler “green products” olarak 

adlandırılır. Çevresel koruma amacıyla yapılan çalışmalarda ergonomi ve tasarım alanında bütünleştirilmiş yeşil 

ürünler tasarlama olanaşı doğmuştur. 

 4.1  Yeşil Üretimin Avantajları 

1. Havaya zararlı hiçbir atık yayılamaz 

2. Bazı durumlarda ekonomik yararlar sağlayabilir. 

3. Az kaynakla üretim bunun sonuçunda maliyetlerlerde azalma saglanabilir 

4. Yenilenebilir alternatifler, bitmeyen kaynak demektir. 

5. CO2 sara gazını azaltarak küresel ısınmanın etkilerini yavaşlatabilir. 

6. Verimli enerji kullanımı sağlanabilir 

7. Maliyetlerin azalması 

 4.2  Yeşil Üretim Uygulamaları 

Unilever, 190’dan fazla ülkede satılan ürünleri ile her gün 2.5 milyar tüketiciye ulaşan, Gıda, Ev Bakım, Kişisel 

Bakım ve İçecek Ürünleri konusunda dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biridir. Dünya genelinde 169.000 

çalışanı olan Unilever, 2016 yılında 52.7 milyar Avroluk yıllık satış hacmine ulaşmıştır. Unilever, 2025 yılına kadar 

ürünlerinde kullandığı plastik ambalajların yüzde 100’ünün yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir olacağını 

açıkladı. Bu kapsamda Unilever, hızlı tüketim ürünleri endüstrisini, “al-kullan-çöpe” at şeklinde olan tüketim 

modelinden ürünlerin ve üretim süreçlerinin ürünlerin yaşam döngüleri sonunda kolaylıkla yeniden 

kullanımlarının ve geri kazanımlarının gerçekleştirmektedir. 

Depolama atıklarının yaklaşık % 30'u ambalajlardan oluştuğu için, ambalajlama sürdürülebilir ürün imalatının 

önemli bir bileşenidir. Birçok şirket ambalajlarını küçültmekte veya geri dönüştürülebilir malzemelerle 

yapmaktadır. Ambalajın azaltılması, ürünün kullanım sonundaki atık kalıntılarını ortadan kaldırmakla kalmaz aynı 
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zamanda imalat, kaynak maliyetleri, Atıklardan enerjiye üretimdeki artış eğilimi. Üreticiler, atıklarını, temiz, 

yenilenebilir enerji kaynağı olan buhar haline getirmek için yanmayı kullanan bir bitkiye atıklarını gönderebilirler. 

Yerel ham maddelerin tedarik edilmesi ve ürünlerin mümkün olduğunca yerel olarak satılması bir imalat tesisinin 

çevresel etkisini azaltmasına yardımcı olabilir. Nakliye masrafları çok daha düşük olacak ve yerel ekonomiyi 

artırmaya yardımcı olabilir. Depoların veya ana müşteri tabanının yakınında bir üretim tesisi bulunması, maliyet 

ve enerji kullanımını azaltan ulaşım mesafelerini önemli ölçüde azaltabilir (Unilever). 

Coca Cola, Sürdürülebilirlik İşinin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için çevrenin korunmasında 

proaktif ve yenilikçi davranarak, tüm paydaşlarımızın gözünde en sorumlu kurumsal vatandaşlardan biri olarak 

kabul görmek. 

2013’te yürüttüğü OE projeleri ile Türkiye, Kazakistan, Ürdün, Azerbaycan ve Pakistan’daki fabrikalarımızda 

toplam yaklaşık 56 milyon MJ enerji tasarrufu sağlayarak. Sadece Türkiye’de yaklaşık 47 milyon MJ enerji 

tasarrufu sağlarken yürüttüğümüz çeşitli projeler sayesinde sera gazı emisyonumuzu da 170 bin ton azaltmiştır. 

Çevre dostu soğutucularımız sayesinde 2013’te 13,8 milyon ağacın bir yıl içinde emdiği CO2 tutarında emisyonu 

önlerken, 2013 itibariyle Lightweight Projeleri sayesinde Türkiye’de 2 bin 500 tondan fazla PET malzeme 

tasarrufu yapmayı başarmıştır. CCI 2013 yılından beri UNGC 100 Sürdürülebilirlik Endeksinde 

Türkiye’den katılan ilk ve tek şirket olarak yer alıyor. Pakistan’da WWF ile ortak yürüttüğümüz Paani Temiz Su 

projemizi büyütmeye devam ettik. Proje kapsamında kurduğumuz sekiz su filtreleme tesisi ile 160.000 kişiye temiz 

içme suyu sağlıyoruz. Soğutucularımıza % 42 enerji tasarrufu sağlayan EYC (enerji yönetim cihazı) kurulumu 

yapmaya devam ettik ve bu sayede bir yıl içinde yaklaşık 184.000 ton CO2 emisyon azalımı sağladık. Türkiye, 

Pakistan, Azerbaycan, Ürdün ve Kazakistan fabrikalarımızda yıllık su tüketimimizi %5,1 azalttık. Yerel su 

programları sayesinde Türkiye’de üretimde kullandığımız her litre su için, 1,5 litre suyu yerine koyuyoruz. Bu 

miktar, yaklaşık 363.000 evin günlük tüketimine eşdeğer. CCI, Borsa Istanbul’un (BIST 50) yeni kurulan 

Sürdürülebilirlik Endeksine kabul edilen 29 şirketten biri oldu ve bu yıl ilk defa olarak Euronext Vigeo Emerging 

70 Endeksinde yer aldı (CCI). 

Apple, Düşük Karbonlu Üretim ve Yeşil Büyümeyi Desteklemek için Çin'de Yeni Temiz Enerji Programları 

Başlatıyor. Apple Şimdi Çin'deki Operasyonlarının yüzde 100’ü için Temiz Enerji Üretiyor. Çin'deki üretim 

ortaklarının karbon ayak izini azaltmayı amaçlayan iki yeni program geliştirerek. Bu programlar ülkede bugünden 

2020'ye kadar 20 milyon metrik ton sera gazı kirliliğin önüne geçmeyi planlıyor. Bu bir yılda neredeyse 4 milyon 

yolcu taşıma aracını trafikten çekmeyle eşdeğer bir azalma. Apple Çin'deki temiz enerji yatırımlarını önemli 

oranda genişletiyor. Apple Çin'in kuzey, doğu ve güney bölgelerinde toplam kapasitesi 200 megavatın üzerine 

çıkacak güneş enerjisi tesisleri kurmayı planlıyor. Bu tesisler 265.000'den fazla Çinli ailenin bir yılda kullandığı 

enerjiye eşdeğer bir üretim yapacak ve Apple'ın tedarik zincirinde kullanılan enerjiyi karşılamaya başlayacak. 

Apple, fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçerek çevreyi koruma yolunda önemli adımlar attı. Şirket bugün Çin'deki 

ve ABD'deki operasyonlarının %100'ünü ve tüm dünyadaki operasyonlarının yüzde 87'den fazlasını yenilenebilir 

enerjiyle besliyor (Apple). 

 Eczacıbaşı Topluluğu, sürdürülebilir kalkınma alanında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla, daha yeşil ve 

sürdürülebilir iş ve yaşam pratiklerini özendiriyor, uyguluyor ve yaygınlaştırıyor. Eczacıbaşılılar’ın, sürdürülebilir 

bir gelecek için doğal kaynakların aşırı tüketimine yol açmayan, doğa dostu, etik kaygılarla üretilen ürün ve 

hizmetleri tercih etmelerini, geri dönüşüm, ekolojik ve güvenli gıdaların seçimi gibi “yeşil” alışkanlıklar 

edinmelerini özendiriyor. Eczacıbaşı Topluluğu, sürdürülebilir kalkınma alanında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla, 

daha yeşil ve sürdürülebilir iş ve yaşam pratiklerini özendiriyor, uyguluyor ve yaygınlaştırıyor (Eczacibaşı). 

BMW, Şirketi İmalat başladığı andan bitmiş taşıtın sahibine gönderilmesine kadar üretim kalitesinin asla 

çevremizin bütünlüğünü bozmamasını sağlıyor. Düzenli depolama ihtiyacını azaltacak katı bir atık geri dönüşüm 

programı ve her yıl 9.5 milyon galon su tasarrufu yapmaya yardımcı olan bir su tasarrufu girişimi gibi birçok 

formda. Aynı zamanda, yeşil çabalarımızın birçoğu daha küçük, ancak daha az önemli olmayan bir ölçekte yer 

almaktadır (BMW-green). 

Ford Motor Company, İmalâtçılar, kuru işleme, süreç veya atık su geri kazanım ve yeniden kullanma gibi 

stratejileri kullanabilir, mümkün olduğunda içilebilir olmayan suyu kullanarak ve su tasarrufu için boyayı veya 

durulama oranını düşürebilir. Ford Motor Company, bu stratejilerin bir kısmını kullandı ve yılda 883 milyon galon 

azalttı ve Green Manufacturer'a göre şirketin yılda 22 milyon avro tasarruf sağladığını belirtti (Poplar). 

Starbucks En çok dikkat çeken kampanyalardan biri de Starbucks'un karton bardaklarını plastik bardağa 

dönüştürme projesidir. 1.2 milyon Starbucks müşterisinden 47.127 müşteri plastik kahve kabı kullanmak istemiştir. 

Hakkında ulusal TV’lerde 20, yerelde ise 265 haber gerçekleşti. 12 ulusal basılı medyada kampanyanın hikayesi 

yer aldı. Sadece bu kampanya ile yılda 16000 ağacın kurtulduğu tespit edildi (Gülçin, 2015). 

Garanti Bankası Çevreye duyarlılık yalnızca imalat sanayi şirketleri için değil perakende, finans gibi hizmet 

sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda firma için de önemli bir değer. WWF Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma 

Vakfı) ana sponsoru Garanti Bankası ve Türkiye'nin doğasının korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik 

çalışmalarını destekliyor. Banka, kendi bünyesinde bu amaç doğrultusunda ürünler de geliştiriyor. Garanti 

Bankası’nın “Çevreye duyarlı Bonus Card” projesi buna örnek verilebilecek bir ürün. Bu kartın yapımında 
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mümkün olan en az seviyede PVC kullanılıyor. Böylece kartın kısa zamanda doğada yok olması sağlanıyor 

(Gülçin, 2015). 

Temsa, Türkiye’nin ilk hibrid otobüsü Hybrid Avenue ile hayat buldu. TEMSA, Avenue’nin hibrid versiyonunda 

Siemens’in tüm dünyada beğeniyle karşılanan ELFA Hibrid Sistemleri’ni kullanılıyor. Çevreci oto, düşük 

karbondioksit salınımı, sıfır emisyon gibi kavramlardan biri de hibrid sistemler. Hibrid teknolojisi, tamamen 

elektrik enerjisiyle çalışan sıfır emisyonlu araçlara geçiş öncesinde yaşanan bir ara dönemi temsil ediyor. Hem 

geleneksel motor teknolojilerini hem de elektrik enerjisi kullanımını kapsayan bir teknoloji olan hibrid, mevcut 

akü teknolojilerinin uzun mesafeli yolculuklarda ihtiyacı tam karşılayamaması nedeniyle tercih sıralamasında 

yerini koruyor. TEMSA tarafından üretilen şehir içi toplu ulaşım aracı Avenue, Siemens’in ELFA Hibrid Sistemleri 

aracılığıyla Hibrid Avenue olarak da hazırlandı. TEMSA Hybrid Avenue’de frenleme esnasında oluşan enerji, 

elektrik motorlarının yardımıyla depolanıyor ve aracın tekrar hareketi esnasında kullanılıyor. Elektriğin 

depolandığı ultra kapasitörlerde yeterli enerji olduğu müddetçe araç bunu kullanarak dizel motora gelen ek 

yüklenmeleri karşılıyor, dolayısıyla dizel otobüslere kıyasla yakıt tüketiminde ve karbondioksit emisyonunda 

yüzde 25’e varan tasarruf sağlıyor (Yeşil). 

Türk Telekom, Ofislerdeki sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında bina/salon optimizasyon projeleri ile alan 

tasarrufu ve buna bağlı olarak soğutmada harcanan enerji tüketiminde ciddi azalma sağlanmaktadır. Bunların yanı 

sıra tasarruflu ampul kullanımı, koridor ve tuvaletlerde sensörlü aydınlatma kullanımı, ısı yalıtımı ve mantolama, 

çalışanlara servis hizmeti sağlanması, musluklarda su tasarruf aparatı kullanımı, sensörlü musluk kullanımı, bina 

otomasyonları, çevre dostu araç filosu, atıkların ayrıştırılması, atık geri dönüşümü, elektronik belge ve 

dokümantasyon sistemi (EDİTT), merkezi baskı sistemleri, e-öğrenme, telepresence ve video konferans kullanımı 

ile geri dönüşüm, enerji ve su tasarrufunda artış, karbon salınımında azalma sağlanmaktadır. Çevreci ürünler 

kapsamında e-fatura uygulaması da müşterilerin karbon ayak izini azaltmaya yönelik fayda sunmaktadır (Türk 

Telekom). 

Arçelik A.Ş’de üretim süreçleri, doğal kaynakları az tüketen yüksek verimliliğe sahiptir. Temiz ve sağlıklı bir 

çevrenin gelecek nesillere aktarılması için ARÇELİK A.Ş, çevre etkilerini kontrol altına almaya ve kaynak 

kullanımını azaltmaya yönelik çevre amaç ve hedeflerini belirleyerek, çevresel performansını düzenli olarak takip 

etmektedir. Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması, Enerji ve doğal kaynakların verimli 

kullanılması, Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması, 

Kirliliğin kaynağında önlenmesi, Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılmasıdır (Arçelik). 

Firma Adı Üretim Alanı  Nerede Faaliyet 

Gösteriyor 

Yeşil Üretim Uygulaması 

Apple Bilgisayar Dünya da Enerji Tasarrufu 

Temsa  Hibrit Otomobil Türkiye de  CO2 Karbon yayılımı 

BMW Otomobil üretimi Almanya Su, CO2 Karbon yayılımı  

Ford Otosan Otomotiv 

Sanayi Anonim 

Şirketi/ Gölcük 

Otomobil Üretimi Gölcük Çok Katmanlı Üretim İle Hurda ve Boya 

Maddesi Tasarrufu 

Asaş Alüminyum 

Sanayi ve Ticaret A. Ş. 

Alüminyum 

profil sistemleri 

Sakarya Tüketilen enerjiden %90 tasarruf 

Coca-Cola İçecek Üretimi Çeşitli Ülkelerde  Ambalaj, su ve enerji kullanımımızı 

azaltma yoluyla karbon ve sudaki ayak 

izimizi asgari düzeye indirmek 

Nuh Çimento Sanayi 

A.Ş 

Çimento İzmit Sera gazı azaltımı 

Starbucks Hizmet Üretimi Dünya da Karton bardaklarını plastik bardağa 

dönüştürme 

Türk Telekom Hizmet Üretimi Türkiye Enerji Tasarrufu 

Garanti Bankası Hizmet Üretimi Türkiye Bonus Kartta en az PVC kullanımı 

Tablo 1. Sürdürülebilir Bazı Firmalar 

 5  Sonuç  

Yeşil imalata stratejilerinde yer veren firmalar gelecek nesiller için doğal kaynakları korumalıdır. 

Yeşil üretim, belirli bir makine ile değil, süreçlerle geliştirilir. Hammadde kullanımını en üst düzeye çıkarır ve 

atıkları en aza indirir. Günümüzde yeşil imalatı firmalar programlarında uygulamaya koymaya çalışmaktadırlar. 

Yeşil yaklaşım ile uzun vadede, işletmenin imajının geliştirilmesi, maliyetlerin azaltılması, kalıcı müşteri 

kitlesine oluşturulması, müşteri sadakatinin sağlanması, verimliliğin arttırılması, çalışanların motivasyonun 

yükseltilmesi ve firmaya olan bağlılıklarının arttırılması ile rekabet üstünlüğü ön plana çıkarılabilir. 
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Depolama atıklarının yaklaşık %30'u ambalajlardan oluştuğu için, ambalajlama sürdürülebilir ürün imalatının 

önemli bir bileşenidir. Birçok firma ambalajlarını küçültmekte veya geri dönüştürülebilir malzemeler 

kullanmaktadır.  

İşletmeler, daha çok üreterek, ekonomik kalkınmayı sağlarken, üretim sonucu ortaya çıkan atıkları azaltmak için 

yeni süreçler geliştirmelidirler. Dünya’da Yeşil Üretim konusunda çalışmalar devam etmesine rağmen, henüz 

yeterli düzeye ulaşamamıştır. Bu nedenle konu ile ilgili kuruluşların ve halkın yeterli şekilde bilgilendirilmemesi 

ve bu konuya önem verilmesi gerekmektedir. Toplumun çevre dostu ürünlere yönelmesi üretim felsefelerini 

değiştirmelerini sağlayacaktır. Aynı zamanda firmalar ve tüketiciler bu konuda bilgilendirilerek yeşil pazarlama 

stratejileriyle desteklenmelidir. Bu nedenle yeşil pazarlama uygulamaları maliyetlerin düşmesini, az malzeme 

kullanımına, daha az atık oluşturmaya sebebiyet verir. Hızla gelişen teknoloji ve değişen dünya koşullarında 

çevrenin atıklardan korunması, kirletilmemesi için çevreye dost yeşil ürünlerin üretilmesinde firmalara önemli 

işler düşmektedir. Bu işleri başarı ile gerçekleştiren işletmeler gelecekte ayakta kalabilen ve devamlılıklarını 

sağlayan işletmeler olacaktır. 

 Hızla gelişen teknoloji ve değişen dünya koşulları işletmeleri yeşil ürün üretmeye zorlamaktadır. 
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