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YEŞİL LOJİSTİK
1980'li yılların başından itibaren Lojistik hizmet üreten firmalar çevre bilincine
duyarlı ve çevre dostu politikalar üretmeye başlamışlardır. Bu çalışma ile hizmet
alıcıları da eş zamanlı olarak lojistik politikalarla birlikte yeşil lojistik uygulamalarına
başlamışlardır.,
1990'lı yıllardan itibaren sektörler ve işletmeler arasında tedarik zinciri yönetiminin
öneminin artması ile birlikte çevre konuları artık lojistik ve tedarik zinciri
süreçlerinin içinde yoğun olarak yer almaya başlamıştır.
Bugün, (2010‐2020) yeşil lojistik ve yeşil tedarik zinciri, artık sektörlerin,
fabrikaların, işletmelerin ve firmaların olmazsa olmazı haline gelmiştir.
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YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARI
• Üretim ve sevkiyat için alternatif, çevre dostu yakıtlı araçların kullanılması (LPG, 
CNG vb.),

• EURO 5 veya ötesi  sahip araçların kullanılması (çevre dostu motorlu araçlar),
• Araçlara gürültü ve ses önleyicilerin takılması,
• Çevre dostu verimli ulaşım ve dağıtım sistemlerinin kullanılması,
• Genel paketleme işlemlerinin ve kullanılan malzemelerin azaltılması,
• Paketlemelerde plastik malzeme yerine geri dönüşümlü malzemelerin kullanılması,
• Sürdürülebilir bir şekilde saf ürünlerin kullanılması
• Çevre dostu geri dönüşüm planlaması,
• Personelin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi
• Müşterinin bilinçlendirilmesi,
• Tersine lojistik programlarının teşvik edilmesi.
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YEŞİL LOJİSTİK

Karayolu Taşımacılığında Yeşil Lojistik:
• Karayolu taşımacılığı, küresel petrol talebindeki artışın yaklaşık %40’ını 
oluşturmaktadır.

• Karayolu taşımacılığından kaynaklanan emisyonların hızlı  bir artış 
trendinde olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle dünya genelinde sera gazı salınımına en fazla etkisi olan 
sektörlerin başında karayolu taşımacılık sektörü gelmektedir. Sektörde 
var olmak isteyen işletmeler, çevre duyarlılıklarını ön planda tutarak 
ekosistemi tehdit eden ve ekonomik anlamda negatif etkilerini 
minimize edecek ve hizmet kalitelerini artırabilecekleri stratejiler 
uygulamaya yönelmiştir.
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YEŞİL LOJİSTİK

ALTERNATİF YAKITLAR
• Elektrikli araçlar
• Biodizel ( Bitkisel yağlardan elde edilen )
• Bioetanol ( Şeker bazlı bitkilerden elde edilen )
• Hidrojen
• Sıvılaştırılmış Petrol Gazı LPG
• Sıkıştırılmış Doğal Gaz CNG
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YEŞİL LOJİSTİK

Yük Konsolidasyonu
Araç kapasitesinden en iyi şekilde yararlanmak, kullanılan araç sayısını azaltmak ve bir
seferde daha çok ürünün sevk edilmesi için kullanılır.
Aerodinamik Tasarımlar
Hava direncini düşürerek daha dengeli bir sürüş ve kaza risklerini en aza indirmeye olanak
veren aerodinamik tasarımlar da, araçların % 7 ‐ 10 oranında daha az yakıt tüketmesini
sağlamaktadır.
Düşük Dönme Direncine Sahip Lastikler
Daha düşük yakıt tüketimi ve daha uzun kilometre performansı özelliğine sahiptir. Sürüş
sırasında enerji tüketimini azaltmaktadır.
Ekonomik Sürüş Eğitimleri
Sürücülerin mümkün olan en düşük seviyelerde akaryakıt tüketmelerini, kaynakların verimli
kullanımını ve işletme giderlerinin azaltılmasına olanak sağlayan bir uygulamadır.
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YEŞİL LOJİSTİK

Hibrit Araçlar
Bir içten yanmalı motor (ya da başka bir yakıtlı güç kaynağı) ile bir
elektrik motoru ve bataryasından oluşan hibrit elektrikli araçlar da şehir
içi kullanımında, uzun süreli düşük hızlarda yüksek yakıt ekonomisi
sağlamaktadır.

7



YEŞİL LOJİSTİK

Vergiler ve Finansal Teşvikler
Yük taşımacılığının çevresel etkilerini azaltmak için gelişmiş ülkeler
tarafından araç ağırlıklarının vergilendirmesi ve finansal teşvik
politikaları uygulanmaktadır.
Lojistik hizmet üreten işletmeler, taşıma faaliyetlerinden doğan vergi
yükü miktarının azaltılması kapsamında araç ağırlığını minimize edecek
yeşil teknolojiler kullanmaya yönelmiştir. Örneğin, alüminyum jantlar
kullanılarak, araç ağırlığı 200 kg’a kadar azaltılabilmektedir.
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YEŞİL LOJİSTİK

Tıkanıklık Fiyatlandırması
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde meydana gelen tıkanıklıkla birlikte
artan akaryakıt tüketiminin, kirlenmenin, kazaların, zaman kayıplarının,
karayolu bozulmalarının, işletme ve denetim masraflarının bedelinin
karayolu kullanıcılarından temin edilmesinde kullanılan uygulamalardan
bir diğeri ise tıkanıklık fiyatlandırmasıdır. Trafiğin yoğun olduğu
bölgelere ücretli giriş yapılması
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YEŞİL‐ TERSİNE LOJİSTİK FARKI

• Tersine lojistik, ürünlerin geri kazanımı için bulundukları konumlardan
nakliyesi için yapılan süreçleri ifade etmektedir.

• Yeşil lojistik ise lojistiğin çevresel, ekonomik etkilerini anlamak ve bu
etkileri en aza indirmektir.

• Bazı yeşil lojistik etkinlikleri, tersine lojistik olarak kabul edilmektedir.
Örneğin yeniden kullanılabilir taşıma kaplarının kullanılması ve
yeniden üretim, hem tersine hem yeşil lojistik etkinlikleridir.
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YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARININ YARARLARI

• Yeşil lojistik sayesinde tedarik, dağıtım gibi birçok operasyon
müşterilerin sağlığı için uygun şartlar altında yapılmış olmaktadır.

• Yeşil lojistik sayesinde tüm kontrolleri doğa ve insan sağlığı adına
yapılan ürünler kanserojen maddeler içermedikleri için herhangi bir
hastalığa sebep olmamaktadır.

• Yeşil lojistik sayesinde doğaya salınan CO2 miktarı en az seviyeye
inmektedir. Bu anlamda üretim alanında da iş yapan lojistik firmalar
fabrikalarının bacalarına taktıkları filtreler sayesinde bu seviye büyük
ölçüde inmektedir.
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YEŞİL LOJİSTİKTE DÜNYA UYGULAMALARI
1)DHL Lojistik’te Yeşil Lojistik Uygulaması:
Sürdürülebilirlik uzun zamandır en önemli konulardan biri haline 
gelmiştir. Dünya çapında daha fazla sürdürülebilirliğe katkı yeşil 
lojistiktir. Yeni iklim koruma hedefi, lojistikle ilgili tüm emisyonları 2050 
yılına kadar sıfıra düşürmektir.

.
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YEŞİL LOJİSTİKTE DÜNYA UYGULAMALARI
2)LKWWalter Yeşil Lojistik Uygulaması:
LKW WALTER şirketi, çevreye karşı koruyucu nakliye çözümlerinde, yılda
indirgenen 360.000’m3 üzerinde CO2 ile Avrupa'da lider sunucular arasında
sayılmaktadır.
• Çevreye karşı duyarlı ekipmanlara (EURO 5/6) sahip nakliye ortaklarının daha
yoğun bir şekilde kullanılması.

• 1984 yılından bu yana tren/karayolu kombine nakliye ağının aralıksız
genişletilmesi.

• Nakliye planlamasının en uygun hale getirilmesi ‐ boş kilometrelerin azaltılmaya
devam edilmesi (ring sefer felsefesi)

• Karayolu taşımalarını kombine taşımacılık çerçevesinde raylı trafik ve deniz
trafiğine aktarma kararı
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YEŞİL LOJİSTİKTE TÜRKİYE UYGULAMALARI
1) Ekol Lojistik’de Yeşil Lojistik Uygulamaları:
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük entegre lojistik şirketlerinden Ekol
Lojistik, çevreye karşı sorumluluğunu yerine getirmek için özel projeler
üretmeye devam ediyor.
Kara, deniz ve demir yolu gibi ulaşım sistemlerini bir çatı altında

toplayan çevreci intermodal taşımacılık projesi hazırlamıştır.
Ekol Lojistik, 2008 yılında geliştirdiği blok tren projesiyle her seferde,
karayolu mesafesini 7.000 km‘den 2.000 km‘ye düşürerek araç
başına 1700 litre yakıt tasarrufu sağlamıştır .
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YEŞİL LOJİSTİKTE TÜRKİYE UYGULAMALARI

3) Türk Telekom’da Yeşil Lojistik Uygulamaları:
• İş süreçlerinin optimizasyonu sayesinde filosundaki araç sayısını
azaltmış, var olan araçlarını yeni kuşak araçlarla değiştirmiş, bu
araçlarda GPS uygulamasına geçmiştir. Bu sayede, ilk dokuz ayda
önceki yılının ilk dokuz ayına göre akaryakıttan 700 ton tasarruf
edilmiş, karbon salınımını 2.200 ton azaltmıştır.
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YEŞİL LOJİSTİKTE TÜRKİYE UYGULAMALARI

4) İnci Lojistik’te Yeşil Lojistik Uygulamaları:
• Avrupa’ya karayolu ile yapılan taşımaların büyük kısmı demiryoluna
kaydırılarak karbon salınımında %77 oranında tasarruf sağlanacağını
belirtmiştir.

• 7.800 TIR’lık karayolu taşımasının demiryoluna aktarılması sayesinde
4.95.000 litre yakıt tasarrufu sağlayacağı ve maliyetlerinde %40
oranında azalacağı ifade edilmiştir.

YEŞİL LOJİSTİKTE TÜRKİYE UYGULAMALARI
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SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER

• Lojistik sektörünün gelişmesi sonucu, çevre kirliliği ve sonuçlarının
insanlar tarafından görülmesinin yarattığı çevre bilinci ve tüketicilerde
çevresel duyarlığın artması sayesinde gelecekte yeşil lojistik daha fazla
gelişecek ve kullanılacaktır.

• Dünyada firma içi yapılan uygulamalar, genel itibariyle Türkiye deki
uygulamalardan daha kapsamlıdır.

• Yurtdışında yeşil lojistikle ilgili yapılan yasa düzenlemeler Türkiye den
daha kapsamlı ve daha caydırıcıdır.
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SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER

• Şirketlerin, tedarik zinciri yönetimi süreçlerini yeşil ve tersine lojistiği
katması ile şunlar elde edilebilir;

• Çevresel riskleri ve olumsuz etkilerini azaltacak şekilde ekolojik
etkinlik sağlanırken, aynı zamanda kar etmek ve Pazar paylarını
arttırmak için kazan‐kazan stratejisi geliştirilir.

• Maliyetler azaltılıp verimlilik arttırılabilir.
• Ürün kalitelerinde iyileşmeler sağlanabilir.
• Toplumla ilişkiler güçlenir.
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DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ
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