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Surdurulebilir kalkrnma anlay~g~, ilk olarak 1972 ylllnda Stockholm'de yapllan 
Birlegmig Milletler insan ve Cevresi Konferansl'nda ele allnrn~g, kaynaklar~ tahrip 
etmeyen, Gevreyi on plana Grkararak kalkrnmay~ hedefleyen bir anlay~g olarak gun- 
deme gelmigtir. 1984 y~ l~nda Dunya Cevre ve Kalk~nma Komisyonu taraflndan yayrn- 
lanan bildiride tum uluslarln surdurulebilir kalk~nrnay~ arna~larr arasrna alrnalarr ve 
benirnsernelerin gerektigi belirtilrnigtir. 1992'de Rio, 1997'de Rio+5 ve 2002 
Johannesburg Dunya Surdurulebilir Kalklnrna Zirvesi sonunda allnan kararlar dogrul- 
tusunda surdurulebilir kalk~nrna kavrarn~ on plana ~lkrnlg ve igletrnelerin de bu anlayrgl 
be-nirnserneleri ve uygularnalarl gerektigi uzerinde durulmugtur. 

Surdurulebilir kalklnma ile ilgili olarak oncelikle bu kavrarnln tanlrn~ yapllrnrg, 
yapllan konferanslardan yola ~rkllarak surdurulebilir kalk~nrna ilkeleri a~lklanmlg ve 
igletrnelerin bu anlay~g~ bagar~yla uygulayabilmeleri i ~ i n  hangi faaliyetlerde bulunrnalar~ 
gerektigi belirtilrnigtir. 

Surdurulebilir kalkrnma, ~evrenin korunrnas~ ile ekonomik kalk~nrna kavrarn- 
larrnrn uzun donemli ve birlikte dugunulmesi esaslna dayan~r. Surdurulebilirlik, 
dogadaki kaynaklarln korunarak, insan yagarnlnln kalitesinin artt~rrlrnasr anlarnlndad~r. 
Sosyal, ekonornik ve ekolojik ama~larln birlikte ele allnarak degerlendirilmesi ve her 
birinin yararlna olacak gekilde faaliyetlerin duzenlenmesi surdurulebilir kalklnrnaya 
yardlrncl olurl. 

Surdurulebilir kalklnrna; herkesin ternel gereksinimlerini kargrlayabilmeyi ve 
kaynaklarln kullanrm~, yatrrrmlarln yijnlendirilmesi, teknolojinin yonunijn belirlenrnesi 
ve kururnsal degigiklikler yagan~rken insanl~gln beklentilerinin dikkate allnrnaslnl 
ama~layan bir .degigim surecidir. 

Surdurulebilir kalk~nma, buyurne ve kalklnma olanaklar~nln Gevre kalitesinin 
iyilegtirilrnesi uzerine kullan~lmas~ anlarnlna gelrnektedir. Bu ama~la surdijrijlebilir 
kalklnrnanln saglanrnas~ a~lslndan Gevre ve kalkrnrna araslnda bir denge olugturul- 
rnaya ~allgllrnaktadlr2. 
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Cegitli tanlmlarr bulunan surdurulebilir kalklnma fikrinin ortaya ~lkmaslyla birlik- 
te, dunya surekli uretip tuketmeye dayall ekonomik toplumdan, Cevre sorunlarlna 
neden olacak faktorleri ortadan kaldrracak sosyo - ekonomik topluma g e ~ i g  sureci 
yagamaktadlr. Bu dogrultuda hazrrlanan stratejiler, gelecek kugaklarrn yararlna kay- 
naklarl ve ~evreyi korurken, toplum yararrna bir ekonomik kalklnma ger~eklegtirmeyi 
ama~lamaktadrr. 

Surdurulebilirlik, gimdiki ve gelecekteki nesillere, guvenlik ve saglrk alanlarlnda 
memnuniyet verici olanaklar sunarak, yagam kalitesinin yukselmesini sqglar. 
Surdurulebilirlik, igletmeler i ~ i n  bir vizyon yaratlr. Bu vizyon, tum kaynaklarln kullanll- 
maslnda tedbirli olunmaslnl ve ihtiyatlr davran~lrnastn~ gerektirir. Dolaylslyle igletme- 
ler, gelecekte de bu vizyonu devam ettirerek kendilerinden sonraki nesillere 
surdurulebilir bir Cevre yaratmlg olurlar3. 

igletmelerin bu vizyon dogrultusunda geligtirdikleri korumacl stratejilerin 
ama~larl agagrda belirlenmigtird. 

-Urunlerin yuksek standartlara sahip ortamlarda yetigtirilmesi ve saklanmasr, 
-Verimli alanlarln, orman arazilerinin korunmas!nl saglayacak politikalar 

geligtirilmesi 
-Cevre kirliliginin surekii kontrol altlnda tutulmasl, 
-Nesli tukenmekte olan hayvan ve bitkiler i ~ i n  koruma saglanmasl 
-Farkll ulkelerde uygulanan bagarlll olmug Cevre koruma programlarlnln ogre- 

nilmesi ve uygulanmasl, 
-Tum kaynaklarln optimum qktl  elde edecek gekilde kullan~lmasl ve uzun 

donemde verimliliginin; saglanmasl, 
-Clkabilecek aksaklrklara kargl onceden tedbir alrnmasl ve ~lkabilecek sorun- 

larln azaltllmasldlr. 

Dogal kaynaklarln etkin kullanlml, yatrrlmlarln bagarrsl, toplumda yagayanlarln 
refah ve huzurunun saglanmasl ve iyi bir eko - sistemin kurulmasl i ~ i n  surdurulebilirlik 
kavrarnlnln uygulanmasl gereklidir. Bu dogrultuda gerek hukumetler, gerekse igletme- 
ler ticaret ve Gevre politikalarlnda Gevre korumanln saglanmasl a~lsrndan bir butunluk 
olugturmaktad~r. 
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lgletmelerin ~evresel performanslarrnr arttrrmak ve ~evresel sorumluluklar~nr 
geligtirmek i ~ i n  yo1 gosterici nitelikte bazr ilkeler olugturulmugtur. 

Bunlardan ilki Eylul 1989 yll~nda olugturulan CERES ( Cevreye Kargr Sorumlu 
Gruplar Toplulugu ) prensipleridir. Akademisyenler, ~evreciler, ig adamlarr ve tuketici- 
lerden olugan bu topluluk CERES ilkelerini bir rapor halinde sunmugtur. Amaq, iglet- 
meleri surdurulebilir kalkrnma anlayrg~ dogtultusunda Gevre yonetirn sistemlerini uygu- 
lamaya tegvik etmektirs. Bu prensipler girketlere Gevre konusunda rehber olmayr 
amaqlayan on maddeden olugmaktadrr. CERES ilkeleri goyledir:6 

1 .Biyosferin Korunmasr: Faaliyetlerimizin etkiledigi tum yagam alanlarrnr ve 
dogal guzellikleri korumalryrz. 

2.Dogal Kaynaklarrn Surdurulebilir Kullanrm~: Yenilenemeyen dogal kaynaklarr 
dikkatli bir planlama yaparak kullanmal~yrz. 

3.Atrklarrn Azaltrlmasr ve Yok Edilmesi: Atrklarr mumkijn oldugunca azaltmalr 
ve yok etmeliyiz. 

4.Enerji Tasarrufu: Faaliyetlerimizi enerji tasarrufu yapacak gekilde duzenlemeli 
ve enerjinin etkin kullanrlmasr iqin gayret gostermeliyiz. 

5.Risk Azaltma: Toplumun yagadrg~, ~alrganlarrmrzrn faaliyette bulundugu alan- 
larln Gevre sagllgr ve guvenligi aqrsrndan riskini azaltmalryrz. 

6.Mal ve Hizrnetlerin Guvenirliligi: Cevreye zarar verecek ma1 ve hizmetlerin 
uretimini ve satlgrn~ durdurrnal~ ve tuketicilerimizi rnal ve hizmetlerin qevreye etkileri 
konusunda bilgilendirmeliyiz. 

7.Cevrenin Yenilenmesi: 5imdiye kadar Gevre saglrgr ve guvenligi konusunda 
verilen zararlarr duzeltmeli ve qevreyi yenilemeliyiz. 

8.Kamuyu Bilgilendirme: Faaliyetlerimiz dolaylsryla zarar gorebilecek kigi ve 
kurumlarr uyarmalr ve Gevre konusunda onlarrn da fikir ve onerilerini dikkate alnialryrz. 

9.Yonetirn Taahutleri: Cevreyle ilgili faaliyetlerden ust yonetimi haberdar etmeli 
ve Gevreye kary duyarlr olmalarrnr saglamalryrz. 

10.Denetim ve Raporlar~n Haz~rlanmasr: Her yll faaliyetlerimizi bu prensiplere 
uygunlugu aqrslndan degerlendirmeli ve bu dogrultuda hazrrladrgrmrz raporu 
kamuoyuna sunmalryrz. 

lgletmelerin CERES prensipleri dogrultusunda faaliyetlerini surdurmeleri, hem 
sijrdurulebilir kalkrnma anlay~grnrn benimsenmesini hem de igletrne kazancrn~n art- 
masrnr sa jlayacaktrr. 
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CERES prensiplerini takiben Uluslararasl Ticaret Odaslnln geligtirdigi ig pren- 
sipleri bulunmaktadlr. Geligtirilen surdurulebilir kalklnma ig prensipleri, urun dizaynl, 
faaliyetlerin yonetimi, iggoren ve mugteri egitimi, teknoloji transferi konularlnl iqerir. Bu 
prensipler, ilk olarak qevre yonetimi uzerine 2. Dunya Sanayi konferanslnda Nisan 
1991'de sunulmugtur. ig prensipleri, igletmelere kalklnma ve ekolojik dugunmeyi butun- 
legtirme yonijnde oneriler sunmaktadlr. 16 maddeden olugan surdurulebilir ig prensip- 
leri gunlardlr7. 

1 .igletme Onceligi: Cevre yonetimi en onemli igletme onceligi olarak belirlemek 
ve politika, program ve uygulamalar~ surdurulebilir kalklnmayl temel alarak geligtirmek. 

2.Butunciil Yonetim: Cevreyle ilgili tum politika, program ve uygulamalar~, tum 
yonetim fonksiyonlarl ve diger birimlerle uyumlagtlrmak. 

3.Geligme Sureci: Teknolojik geligmeleri, Bilimsel bilgi bil-ikimini, mugteri istek- 
lerini ve toplumsal beklentileri gijz onunde bulundurarak, yasal duzenlemeler 
qerqevesinde igletme politika, program ve qevresel performans~n~ surekli geligtirmek. 

4.Callganlarln Egitimi: Callganlarl, faaliyetlerini qevresel sorumluluk alacak 
gekilde yerine getirmeleri iqin egitmek ve motive etmek. 

5.0n Degerlendirme: Yeni bir faaliyete ve projeye baglamadan once, ortaya 
qlkabilecek qevresel etkileri degerlendirmek. 

6.iJrunler ve Hizmetler: Cevreye zararll etkisi olmayan, guvenli bir gekilde kul- 
lanllabilen, etkin enerji ve dogal kaynak tuketimi olan ve yeniden kullanllma ozelligi 
olan urun ve hizrnetler uretmek. 

7.Mugterilerin Bilgilendirilmesi: Miigterileri, daQltlcllan, toplumu, urunlerin 
guvenli kullanlml, dagltlrn~, depolanmasl ve atllmasl konusunda egitmek ve bil- 
gilendirmek. 

8.0lanaklar ve Faaliyetler: Enerji ve malzemelerin etkin kullanlml, yenilenebilir 
kaynaklarln siirdurulebilir kullanlml, Gevreye zararll etkilerin ve atlklarln azaltrlmasl 
goz onunde bulundurularak igletme faaliyetlerini tasarlamak ve geligtirmek. 

9. Aragtlrma: lgletme faaliyetleri ile ilgili olarak hammaddelerin, urunlerin, 
sure~lerin, emisyonlarln ve atlklar~n qevreye etkileri ve bu etkilerin azaltrlmasl ile ilgili 
aragtlrmalar yapmak .ve yapllmakta olan aragtlrmalarl desteklemek. 

10. Onleyici Yaklag~m: Urun ve hizmetlerin uretim ve pazarlama faaliyetlerinin, 
bilirnsel bilgi birikimiyle qevreye tutarll bir gekilde yapllmas:nl saglamak ve qevresel 
etkileri onlemek. 

11. Tedarikqiler ve lgbirligi Yapllan Firmalar: Cevreyle ilgili prensiplerin 
tedarikqiler ve igbirligi yapllan firmalar taraflndan benimsenmesini saglamak ve onlarln 
uygulamalar~ ile igletme uygularnalar~n~ uyurnlu hale getirmek. 

12. Acil Durumlara Hazlrllkll Olma: Cevreye zarar verecedi dusunulen riskli 
durumlarl bilmek ve bunlara kargl yetkili birimlerle ve qevre halklyla iligki i ~ i nde  olarak 
acil durum planlarl yapmak. 

7Rogene A.Buchholz, Principles of Environmental Management, Second Edition,Amerika,I998,~.356-357 



13. Teknoloji Transferi: Cevreye duyarll teknolojilerin ve yonetim metodlarlnln 
sanayiye ve devlet sektorune yayllmaslna katklda bulunmak. 

14. Ortak Cabalara Katklda Bulunmak: Cevre korumayl arttlracak gekilde 
devlet politikalarlnln, hukumet programlarlnln ve egitim qallgmalannln geligtirilmesine 
katklda bulunmak. 

15. Sorunlara Aqlk Olmak: Callganlarla aqlk iletigim kurmak, faaliyetlerin, urun- 
lerin, atlklarln ve hizmetlerin etkileri ve zararlarlnl onceden tahmin ederek cevaplandlr- 
mak. 

16. Uyum ve Raporlama: Cevresel performans1 olqmek, duzenli qevre denetim- 
leri yapmak, faaliyetlerin yasalara uygunlugunu degerlendirmek ve sonuqlarla ilgili 
olarak yonetim kuruluna, ortaklara, qallganlara ve topluma duzenli olarak bilgi vermek. 

lg prensipleri, igletmelerin surduriilebilir kalklnmayl bagarlyla uygulayabilmeleri 
iqin geligtirilmigtir. Bu prensipleri uygulayan igletmeler, amaqlarlna ulagmada daha 
bagarlll olacaklardlr. /g prensiplerinin yanlslra bir igletmenin surdurulebilir kalklnma 
anlaylgl dogrultusunda bagarlya ulagabilmesi iqin uygulamasl gereken surdurulebilirlik 
ilkelerini beg bagllk altlnda inceleyebiliriz.8 

1.Surdurulebilirlik Dogrultusunda Stratejik Yatlrlmlar~n Planlanmasl: Bu bagllk 
altlnda; geri donugumun yayglnlagtlr~lmasl, esnek organizasyon yaplsl olugturulmas~, 
dogru ve geri donijgum oranl yiiksek yatlrlm prograrnlarlnln seqilmesi ve onleyici 
olmasl aqlslndan tedbirlerin allnmasl gibi konular yer almaktadlr. 

2.Sosyal ilkelerin Uygulanmasl: lletigime aqlk ve qallganlarl qevre konusunda 
duyarll olmaya tegvik edici bir yap1 olugturulmas~ ve igletme iqinde guven ortamlnln 
yaratllmas~ konularlndan olugmaktadlr. 

3.Politik ilkelerin Takip Edilmesi: Politik ilkelerin takip edilmesi iqin; qevre 
konusunda uygulanan vergiler hakklnda bilgi sahibi olunmasl, qevre konusunda veri- 
len devlet desteklerinin aragt~rllmasr, qevre konusunda qlkartlan yasalarln takip 
edilmesi, qevreyle ilgili olarak yapllan uluslar arasl sozlegmelerin iqeriklerinin bilinmesi 
ve qevre konusundaki standartlarln incelenmesi ve gerekenlerin yapllmasl gereklidir. 

4.1gletme iqinde Cevreyle (Igili Olarak Yapllabilecek Faaliyetlerin Belirlenmesi: 
Yenilenebilir enerji kaynaklarlnln kullanlmlnln saolanmasl, uretilen urunlerin geri 
donugurnlu olmasl ve yeniden kullanlmlna imkan verilecek gekilde uretilmesi ve kay- 
naklarln etkin kullanllacak gekilde duzenlenmesi igletme iqinde qevreyle ilgili olarak 
yapllmasl gerekli faaliyetlerdir. 

5.igletmenin Cevreyle llgili Olarak Kullanabilecegi Araqlarl Tanrmas~: Yagam 
dongusu analizin bilinmesi ve uygulanmasr, toplam malzeme aklglnln saglanmasl ve 
ISO- 14000 Standartlarr ve EMAS hakktnda igletmenin bilgi sahibi olmasl igletmelerin 
kullanacaklarl araqlart tanlmasl aqlslndan onemlidir. 

8K-H.Robert, f3.Schmidt-Bleek, J.Aloisi de Larderel,G.Basile,J.L.Jansen, R.Kuehr,P.Price Thomas, M. 
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Of Applied Tools" , Journal Of Cleaner Production, Vol 10, 2002,s.197-214 



tgletmelerin surdurijlebilir kalk~nma anlayrgln~ benirnsemeleri iqin surdurulebilir- 
lik ilkeleri dogrultusunda igletme amaqlarln~ olugturmalar~'ve faaliyetlerini surdurmeleri 
gerekmektedir. 

Bunlarln yanlslra 142 ulkenin ~evresel sisternler, etkilerin azalt~lmas~, insan 
yaralanma olasl l~g~n~n azaltllmas~, sosyal ve kurumsal kapasite ve global yonetim 
bagl~klar~ olmak uzere 5 ana bilegen, 20 gosterge ve 68 degigken bazinda mevcut 
durumlarlnln incelenmesiyle olugturulmug qevresel surdurulebilirlik indeksi bulunmak- 
tadlr. Cevresel surdurulebili~lik indeksi agag~daki bagl~klardan olugmaktadlP. 

A. Cevresel Sistemler ( Hava kalitesi, su rniktan, su kalitesi, biyoqegitlilik, 
toprak) 

B. Etkilerin Azalt~lmasr ( Hava kirliliginin azalt~lmas~, su etkilerinin azaltllmas~, 
ekosistem etkilerinin azaltllmas~, a t ~ k  ve tuketim etkilerinin azalt~lmasl) 

C. insan Yaralanmalarlnln Azaltllmasl ( Ternel insan besinleri, qevre sagllg~) 
D. Sosyal ve Kurumsal Kapasite ( Bilim ve teknoloji, muzakere kapasitesi, 

qevresel yonetim, ozel sektor sorurnlulugu, ekoverimlilik.) 
E. Global Yonetim ( Uluslar arasl igbirligi hedeflerine katrl~m, sera gazl emis- 

yonlar~, slnlrlar otesi taglnabilen ~evresel etkilerin azaltllmas~) 

Cevresel sijrdurulebilirlik indeksi, qevresel surdurulebilirligin Gapraz ulusal 
karg~lagt~rmas~n~n sistematik ve miktarsal anlamda yapllmasln~ saglar. Cevresel plan- 
lamada daha analitik duzeyde veri to plan mas^ yaklag~m~n~ destekler. Cevresel 
surdurulebilirlik indeksi, surdurulebilirli~in farkl~ boyutundaki b i r~ok bilgiyi entegre eder. 

Bir igletmede surdurulebilirligin uygulanabilmesi ve bagar~ll olunabilmesi i ~ i n  
amaqlarln ayrlntll~ olarak belirlenmesi ve bu dogrultuda planlar yapllmasl gerekmekte- 
dir. Surdurulebilir kalklnmanln igletmelerde bagar~labilmesi iqin fosil yak~tlara bagllllgin 
ciddi olqude azaltllmas~, bakir bolgelerde madenciligin ve ormanc~l~gln kls~tlanmas~, 
ulaglm ve elektrik sektorlerinin yeniden yapllandlr~lmas~ ve atlk uretimin asgariye 
indirilmesi iqin sanayi sureqlerinin degigtirilmesi gerekmektedirlo. 

Surdurulebilirligin bagan11 olmas~ iqin; fosil yak~t kullanlrnln~n azaltllarak turn 
malzemelerin etkin kullanlmln~n saQlanmalsl, dogal olmayan bilegimlerin ayr~gtlrllrnasl 
ve dogaya uygun hale getirilmesi, dogadaki her qegit kaynagln etkin kullan~larak iglet- 
menin daha verimli olmaslnln saglanmas~, insanlar~n gelecekteki ihtiyaqlar~ da 
dugunulerek mevcut kaynaklarln insan ihtiya~larlnl kargllayacak ve israfa kaqmayacak 
gekilde tuketilmesi onemli bir rol oynamaktadlrll. 

~www.sustainability-index.com Er i~ im tarihi:30.10.2002 
loMichael Renner, "Cevreyi Koruyarak lstihdam Yaratmak" , Dijnyan~n Durumu, WorldWatch Enstitiisu 
Raporu, Tema Vakf~ Yay1n1,~stanbu1,2000,~.220 
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igletmelerde surdijrulebilir kalklnmanln bagarllabilmesi i ~ i n  dort k o ~ u l  belirlen- 
migtir. 

Bu kogullarlz; 

' ~inansal Surdurulebilirligin Saglanmas~ 

igletmeler cevreyle ilgili iyile~tirme faaliyetleri i ~ i n  fona iht iya~ duymakla 
beraber, surdurulebilirlik yaklaglrt-II Ger~evesinde fon yaratabilen ve mali kaynaga daha 
az gereksinim duyan Gevre politikalarl geligtirerek daha bagart11 olacaklardlr. 

'~onetsel Surdurulebilirligin Genipletilmesi 

Cevre yonetiminde bagarlll olmak i ~ i n  herkesin igbirligine iht iya~ vardlr. 
Yonetimde yalln, burokratik sureci az, yonetsel maliyeti duguk politikalarln uygulan- 
mas1 surdurulebilirligin bagarlslnl arttlracaktlr. 

' 
Butunlugun Saglanmas~ 

igletmelerin Gevre ile ilgili faaliyetlerinde klsa sureli uygulamalarl be- 
nimsemeleri bagarl ganslnt azaltacaktlr. Dogal kaynaklarln slnlrslz kullanlml, aglrl 
kirlilik insan sagllglnl tehlike altrna aldlgl gibi, ekonomik kaybl da arttlracaktlr. 

'uygun Gosterge Sepimi 

Surduriilebilirlikte uygulanan politikalarln performans ol~iimijnun yaprlmasr ve 
uygulanmalarln izlenmesi gerekmektedir. Dolaylslyla politikalarln hem nasll 
i~lendiginin hem de sonu$larlnln gozlemlenmesi i ~ i n  uygun gostergeler setjlmelidir. Bu 
gostergeler ol~ulebilir, anlaglllr, kargllagtlrtlabilir ve kolayllkla gozlemlenebilir olmalldlr. 
Aksi takdirde uygulamaya konulan politikalarda meydana gelebilecek sapmalar goz- 
den kaqrllacaktir. 

igletmelerde finansal ve yonetsel surdurulebilirligin genigletilmesi, butunlugun 
saglanmasl ve uygun gosterge se~ imi  sayesinde surdurulebilir kalklnma anlaylgl 
bagarlll bir gekilde uygulama alanl bulacaktlr. 

For Sustainable Development and To Each Other?" , The Journal Of Cleaner Production, Vol 8, 
N0:3,~.243-253 
12yvww.dtm.aov&/DTDERG/IOC~~ 2001/~olitika [cevrimici 78.06 7002) 



Bunun yanlslra surdurulebilir organizasyon yaratrnak i ~ i n  gerekli olan 
unsurlar~; ekolojiye iligkin, ig yaplslna iligkin, orgutsel, politik - ekonornik ve sosyo - 
kijlturel unsurlar olarak ele alabilirizlJ. 

Ekolojiye i l i~k in  Unsurlar Aqs~ndan : Harnrnadde kaynaklarlndan 
surdurulebilir kalklnrna anlaylgl dogrultusunda en etkin gekilde faydalanllrnasl, slnlrll 
dogal kaynaklarln dikkatli kullanllrnas~ i ~ i n  yeni sure~lerin olugturulrnas~ ve atlklarln 
rninirnizasyonu, kaynaklarln surdurulebilirlik boyutunda etkin kullanlrnlnln ve geri 
donijgurnun saglanabilrnesi i ~ i n  rnal ve hizrnetlerin yeniden tasarlanrnasl, atlklarln 
yararll bir hale getirilebilrnesi i ~ i n  yeni rnakinalarln geligtirilrnesi, geri donugumu 
saglanabilrnesi i ~ i n  etkili yonternlerin kullan~lrnasl, Gevre korurna ve Gevre performan- 
st degerlerinin organizasyonda yerlegtirilrnesi, ekosisterne iligkin uygularnalar, strateji- 
ler ve ilkeler geligtirilrnesi. 

/S Yap~s~na iligkin Unsurlar A~lslndan : igletrnelerde ig dizaynl, personel 
temini ve egitirni faaliyetlerinde surdurulebilirlik ilkelerinin goz onune al~nrnasl, igletrne- 
lerde yenilik~i bir sisternin kurulrnasl ve yaplnln olugturulrnas~nda surdurulebilirlik 
kavrarnlnln dikkate allnrnasl, insan emeginin yogun oldugu kulturel urunlerin 
surdijriilebilirlik ilkeleriyle desteklenmesi. 

Orgutsel Unsurlar A~lslndan : Cevreyle ilgili konularda diger igletmelerle 
igbirligi yapllmasl, igletrne arna~larl belirlenirken Gevreye iligkin konularln da dikkate 
allnrnasl, Gevre korurnaslna iligkin ~ o z i j m  onerilerinin degerlendirilrnesi ve uygulan- 
mast, atlk degigirn prograrr~lar~na katlllmrn saglanrnasl ve boylelikle at~klarln deger- 
lendirilrnesi, ekolojiik faaliyetlere iligkin konularda kaynaklarln igletmenin turn bolumleri 
taraflndan paylagllrnasl. 

Politik - Ekonomik Unsurlar A~lslndan : Surdurulebilir kalk~nma anlayly 
dogrultusunda yap~lan turn duzenlernelerin tegvik edilrnesi, cevreyle ilgili rnaliyetlerin 
dikkate allnrnasl, organizasyonlarin surdurulebilir devlet politikalarlnl desteklernesi, 
organi-zasyonlar~n surdurulebilir kalklnrna anlayrgl dogrultusunda plan ve prograrnlar 
geligtirrnesi, 

Sosyo - Kulturel Unsurlar A~lslndan : Surdurulebilirlik ilkelerinin sosyo- 
kulturel faaliyetlerde de dikkate allnrnasl, rnedya araclllglyla ~evreyle ilgili tum 
geligrnelerde haberdar olunmas~, surdurulebilirlik kavrarnlndan ve ilkelerinden turn 
ortaklarln haberdar edilmesi, igletrne Gallganlarlnln ~evreyle ilgili faaliyetlerde sorurn- 
luluk ustlenrnesi ve faaliyetlerinde ~evreyi  dikkate alrnalan. 

13Mark Starik ve Gordon P. Rands, "V!eaving an Integrated Web: Multile:.el and Multisystem Perspectives 
of Ecologica!ly Sustainable Organizations" Academy of Management Review, Vol 20, No:4, S. 916 



isletmelerin surdurulebilir kalkinma anlayiyn~ benimseyebilmeleri i ~ i n  bu 
kavramln ortaya ~ikrnasinda etkili olan organizasyonlarda allnan kararlarl dikkatlice 
incelemeleri, surdurulebilir kalkinma kavrarnlnl ve ilkelerini uygulamalari, orgut 
yaplsini bu anlayis, dogrultusunda olusturmalarl gerekmektedir. lgletmelerin 
surdurulebilirlik dogrultusunda stratejik yatlr~mlarinr planlamalarl, sosyal ilkeleri uygu- 
lamalarl, politik ilkeleri takip etmeleri, ~evreyle ilgili olarak yapllacak faaliyetleri belir- 
lerneleri ve bu faaliyetlerde kullanacaklari ara~larl tanlmalari basariya ulasmalar~ i ~ i n  
onemli bir faktordur. 

lsletrnelerin, surdurulebilir bir organizasyon yaratmak i ~ i n  gerekli olan ekolojiye 
iliskin, is yaplsina iliskin, orgutsel, politik-ekonornik ve sosyo-kulturel unsurlarl 
dikkatlice incelerneleri ve her bir bolurn faaliyeti i ~ i n  uygulamaya ge~irrneleri basarlli 
olmalarlnda buyuk onern tasimaktadlr. 

Surdurulebilir bir Cevre yaratrnaya ve surdurulebilir bir dunya kurrnaya dogru 
atilacak ilk adlm, boyle bir dunyayi hayal edebilmektir. Surdurulebilir kalkinrna tum 
ulkelerin terniz ve saglikli bir toplum yaratrnak i ~ i n  her alanda uygu!amalarr gereken bir 
anlaylstlr. 
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