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TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Tedarik Zinciri Yönetimi;

hammaddelerin mamul ya da hizmete 
dönüştürülerek son kullanıcıya ulaştırıldığı bu 
lojistik sistemde, malzeme ve bilgi akışının 
tedarikçi, üretici, dağıtıcı, perakendeci ve 
müşteriler arasında etkin bir şekilde sağlandığı 
yönetsel görevler olarak tanımlanabilir. Tedarik 
zinciri ise, tedarikçi, üretici, dağıtıcılar ve 
perakendecilerden oluşan tedarik zinciri günümüz 
ekonomi dünyasının en önemli sistemlerindendir.



YEŞİL TEDARİK 
ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Teknolojinin gelişimi, küreselleşme, işletmeler arası 
rekabetin zorlaşması, tedarik zincirlerindeki ağların 
karmaşıklaşması, ürün yaşam döngüsünün 
kısalması gibi pek çok gelişme; işletmelerin tedarik 
zinciri stratejilerini yeniden değerlendirmesine 
sebep olmuştur. Bu değerlendirme sürecinde 
işletmeler, tedarik zincirini geliştirebilmek için doğal 
kaynakların doğru kullanımı ve tedarik zincirlerinin 
etkin yönetilmesi düşüncesini, yeşil tedarik zinciri 
yönetimi anlayışını, benimsemişlerdir.



YEŞİL TEDARİK 
ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Yeşil tedarik zinciri yönetimi, firmaların kar ve 
pazar payı hedeflerine çevresel risklerini ve 
etkilerini azaltarak ve ekolojik verimliliklerini 
artırarak ulaşabilmelerini sağlayacak “kazan‐
kazan” stratejileri geliştirmelerine yardımcı 
olan yeni geniş tabanlı bir değişimdir.
Bir başka tanıma göre ise; çevresel kaygıların 
geleneksel tedarik zinciri içerisine entegre 
edilmesi şeklinde tanımlanabilir. 
Yeşil tedarik zincirinin temel amacı, 
işletmelerin tedarik zincirinde değer katarken 
çevrenin önemini de vurgulamaktır.



Yeşil Satın Alma
Satın alma, ürün ya da hizmetlerin tedarik edilmesidir. Yeşil satın alma ise, satın
alma sürecinin çevresel kaygılar güdülerek gerçekleştirilmesidir. Yani; satın
alınan malzemelerin geri dönüştürülebilir, yeniden kullanıma uygun ve çevreye
duyarlı olarak tercih edilmesidir. Yeşil satın alma faaliyeti, yeşil tedarik zinciri
yönetimindeki en önemli faaliyettir.
Yeşil Üretim
Yeşil üretim, atık ya da kirliliğin minimum tutulduğu, etkinliği fazla olan ve çevre
bilinciyle gerçekleştirilen üretim sürecidir. Yeşil üretimin amacı; ürünlerin
tasarım aşamasından itibaren geri dönüşüm, yeniden üretim ve tekrar kullanım
imkanlarının değerlendirilmesidir.



Yeşil Pazarlama
Yeşil pazarlama, kirlilik üzerine yapılan pazarlama çalışmalarını, enerji tüketimiyle
ilgili konuları ve yenilenemeyen kaynakların tüketiminin olumlu ve olumsuz
yanlarını inceleyen bilim dalıdır. Bir başka tanıma göre; tüketicilerin ihtiyaç ve
isteklerini yerine getirirken işletmenin de hedeflerine ulaşmasını sağlayacak doğa ile
dost ürünlerin üretilmesini, fiyatlandırılmasını, dağıtılmasını ve tutundurulmasını
içeren ve ürünün kullanım sonrasını da kapsayan pazarlama faaliyetleridir.
Yeşil Paketleme
Yeşil paketleme, ürünler paketlenirken çevre dostu malzemelerin kullanıldığı,
paketlerin çeşit ve boyutlarına dikkat edildiği paketleme faaliyetleridir.
Tersine lojistik; hammadde, yarı mamul, nihai ürün ve bunlara ilişkin bilgilerin
tüketiciden üreticiye doğru, değer kazanımı ya da uygun şekilde yok edilmesini
sağlamak amacıyla etkin akışını planlama, uygulama ve kontrol etme faaliyetleridir.



YEŞİL TEDARİK 
ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminin Avantajları:
• İşlem, malzeme, depolama ve imha maliyetleri azalır.
• Pazara ulaşım ve pazar payı artar.
• Enerji tüketimi ve atık üretimi azalır.
• Ses ve radyasyon azalır.
• Müşteri memnuniyeti ve işletme güvenilirliği artar.
• Hammadde tüketimi ve çevresel olaylarda risk azalır.
• Teknoloji gelişimi ve rekabet artar.
• Ürün ve hizmet kalitesi artar.
• Çevresel ve işlemsel performans artar.
• Çalışan ve toplum sağlığında iyileşmeler gerçekleşir.



YEŞİL TEDARİK 
ZİNCİRİ 
YÖNETİMİ

TZY’DE YEŞİL DALGA ALANLARI:

• Kapalı alanlar (depolar) 
• Yeşil binalar 
• Bina ve alan yönetimi 
• Tersine Lojistik Yönetimi 
• Talep Dalgalanmalarının Yönetimi 
• Ambalajlama ve Etiketleme 
• İzleme sistemleri 
• Stok Yönetimi 
• Müşteri Yönetimi (Bilinçlendirme) 
• Dağıtım Yönetimi 
• İşbirlikleri (tasarım, dağıtım vb.)
“Bir ürünün tasarım süreci bittiğinde, ayak izinin yâni 
enerji, su, kimyasal madde, atık madde ve diğer her türlü 
konuda çevreye yapacağı etkinin %90’ı da belirlenmiş olur.”



YEŞİL TEDARİK 
ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TZY’DE ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ (KPI)
Bildiklerimiz
• Teslim Performansı
• Stok Devir Hızı
• Sipariş Karşılama Oranı
• Talep Tahmin Başarısı
• Tedarik Çevrim Süresi
• Lojistik Masrafları
• Verimlilik ve Kapasite Kullanımı
Sürdürebilirlik KPI’ları
• Enerji Tüketim Oranı
• COx Emisyonu
• Trafik Verimliliği
• Su Tüketimi



YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi İçin Yönetmelikler ve protokoller:
Yasa:2872 sayılı Çevre yasası
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: 14/03/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan yönetmelik
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: 14/03/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan yönetmelik
Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği: 30/07/2004 tarihli ve 25538 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik 



YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Kyoto protokolü(Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde):
Türkiye tarafından imzalanma tarihi:05.2.2009
İlk olarak 1997’de imzalanan protokol, 2005 de devreye alınabilmiştir. Çünkü,
protokolün yürürlüğe girebilmesi için koşul olan, onaylayan ülkelerin 1990’daki
emisyonların (atmosfere saldıkları karbon miktarının) yeryüzündeki toplam
emisyonun %55 ine ulaşması, ancak 2005 de Rusya nın katılımıyla olanaklı
olabilmiştir.



YEŞİL SATINALMA
Yeşil satın alma, satın alma sürecine çevresel konuların
bütünleştirilmesidir.

Yeşil satın almada, insan sağlığı ve çevreye daha duyarlı 
ürünlerin ve hizmetlerin tedarik edilmesi esas alınır. 1990’lı 
yılların öncesinde, satın alma sadece finansal faktörlerle 
beraber düşünülen bir fonksiyondu. 1990’lı yıllardan sonra, 
stratejik satın alma için profesyonelleri işin içine dahil 
olmaya başladı. Sosyal, ekonomik ve çevresel süreçlerin de 
satın alma üzerindeki etkileri araştırılarak çevre birimleriyle 
satın alma bağlanmaya çalışıldı.

Yeşil satın alma için farklı adlandırmalar da bulunuyor. 
Çevreye duyarlı satın alma, olumlu satın alma, 
sürdürülebilir satin alma ve eko‐satın alma gibi 
isimlendirmeler kullanılıyor. Gelişen çevreye ve insan
sağlığına saygı bilinci ile doğal kaynakları koruma, kirliliği 
en aza inme, su ve enerji kullanımını azaltma ve yine aynı 
duyarlılığı tedarikçilerden de isteme gündeme oturmuş
durumda.



YEŞİL SATINALMA

• Günümüzde herhangi bir malzeme, ürün ya
da hizmetin değerlendirilmesinde yalnızca
ürün performansı, kalite ve fiyata ilişkin
parametreler göz önünde
bulundurulmamakta; aynı zamanda çevre
üzerindeki etkiler de dikkate alınmaktadır.

• İşletmeler, çevresel etki bakımından güçlü
bir sorumluluk üstlenmekte ve bu sayede
söz konusu yaklaşım çevreyi ve şirketi
korumayı ve mevcut pazarda markalarını
güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Elde edilen
sonuç ise hem yaşam tarzı koşullarının
iyileştirilmesi hem de yaşam çevrimi
maliyetlerinin azaltılması, maddi
tasarruflarda bulunulması ve yeşil marka
farkındalığının arttırılmasıdır.



YEŞİL SATINALMA
• Çevresel sorumluluk artık yalnızca bir mevzuat
konusu olmaktan çıkmış ve bir işletme zorunluluğu
halini almıştır. Enerji ve ürün maliyetlerindeki artış,
şirketleri, maliyetleri azaltacak seçenek ve
faaliyetlere yöneltmiştir; bu bağlamda “yeşil kaynak
kullanımı” enerjinin, suyun ve atığın ilgili faaliyetler
üzerinde çarpan etkisi bırakacak şekilde
korunmasına olanak tanıyan birçok ürün ve çözüm
sunmaktadır

• Konu bu açıdan ele alındığında yeşil kaynak
kullanımı şirketlerin finansal kazançlarını
arttırmalarına ve gelirlerini pekiştirirken maliyet
azaltma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı
olmaktadır. Aynı zamanda şirketin kamuoyu
nezdinde daha prestijli olmasına ve paydaşlarının
itibarlarına da katkıda bulunmaktadır.



NEDEN YEŞİL TEDARİK
• Yeşil tedarik uygulamaları, kuruluşların maliyet
tasarrufu sağlamasına yardımcı olabilir . Bir bakışta, yeşil
tedarikin maliyeti daha yüksek görünebilir, ancak
malzeme ve enerji maliyetlerindeki tasarruflar, azalan
israf, kirlilik ve ürün yaşam döngüsü boyunca kalite
iyileştirme göz önüne alındığında, önemli maliyet
tasarrufları elde edilebilir.
• Yeşil tedarik uygulamalarına bağlı kalmak, bir PR
felaketini önleyerek tedarik zinciri risklerini en aza
indirir . Tüketiciler kullandıkları ürün ve sağlık üzerindeki
etkileri konusunda daha bilinçlidir. Birçok şirket, çevre
standartlarına uymadıklarında satış rakamları düşmeye
başladı.
• Yeşil tedariki savunan ve aktif olarak çevre dostu
olmanın yollarını arayan şirketler tüketicilerden güven ve
kabul görmektedir. Tüketiciler, hükümet ve diğer
paydaşlar yeşil hareketi destekliyor ve bu da marka
imajını güçlendiriyor
• Tedarik zincirini sürdürülebilir hale getirme ve yeşil
ürün sunma çabaları, endüstride yeniliği teşvik eder. Bu
yenilik, daha fazla maliyet tasarrufuna yol açabilecek
enerji verimli ürünlere yer açıyor.



NEDEN YEŞİL TEDARİK

İşletmelerin neden yeşil satın almaya ihtiyaç 
duydukları iki şekilde açıklanıyor: 

• Birinci görüş, yeşil satın almanın sosyal sorumluluk 
davranışının bir sonucu olduğunu savunur. Bu 
görüşe göre yeşil satın alma, kurucuların 
amaçlarının genişlemesidir. 

• İkinci görüşte yeşil satın alma, işletme misyonunun 
sembolüdür. Bu ikinci görüş yeşil satın almanın 
işletmenin temel varlık nedenleri ile motive 
edildiğini savunur. 

• Birinci görüşü benimseyen işletmeler vaktinde yeşil 
satın almayı görebilirken, ikinci görüşü benimseyen 
işletmeler dışsal baskılardan dolayı yeşil satın 
almaya yönelir



Neden mi?
Nasıl mı?

2006 yılından sonra firmalar “neden 
yeşil” sorusunu sormayı bir kenara 
bırakıp, “nasıl yeşil” sorusunu sormaya 
başlamışlardır.



YEŞİL SATINALMA FAYDALARI
Sürdürülebilir tedarik, birçok işletme için temel bir hedef olmaya
devam ediyor.
• Yeşil tedarik, tedarik zincirini değerlendirmeyi ve ürünlerin nereden
geldiğine, hammaddesinin ne olduğuna ve kullanıldıktan sonra nasıl
değerlendirileceğine ya da bertaraf edileceğine bakmayı da
içerir. Günümüzde en önemli husus, satın alma işleminin yapılması
gerekip gerekmediğini düşünmek ve ‐ eğer yapılacaksa ‐ miktarların
doğru olmasını ve çok az israf olmasını sağlamaktır.

• Yaygın bir yanılgı, yeşil tedarikin pahalı olduğudur. Maliyetlerin
düşürülmesi elde edilecek önemli faydalardandır.

• Uzun vadeli maliyet avantajlarına ek olarak, çoğu müşteri artık
işletmelerin sorumlu bir şekilde hareket etmesini ve çevrenin
korumasını bekler. Böylelikle yeşil satınalma marka imajınızı
kuvvetlendirmenize yardımcı olur.

• Uzun vadeli sürdürülebilir stratejiler, daha fazla tasarruf sağlamanıza
ve gelecekteki maliyetleri daha doğru tahmin etmenize yardımcı
olur.



YEŞİL TEDARİKÇİ SEÇİMİ
Özellikle son 25 yılda artan
rekabet, üreticileri rekabetçi
olmak için yeni yollar aramaya
itmiştir. Birçok üretici tedarik
zinciri yapılanmalarını daha yalın
hale getirmiş ve tedarikçileri ile
olan ilişkilerine eskisinden daha
çok önem verir hale gelmiştir.
Şirketler, tedarikçilerini,
kapasitelerini en yüksek düzeyde
kullanmaya yönlendirerek,
ürünlerinin kalitesini artırmaya,
yeni ürün geliştirme sürelerini
kısaltmaya ve teknolojik
gelişmeleri yakından takip etmeye
zorlamışlardır. Fakat son yıllarda
artan çevre duyarlılığı tedarikçi
seçimi ve değerlendirmesine
bambaşka bir boyut kazandırmıştır

Yeşil Yetenekler

Yeşil
Teknoloji

Çevreci
Hammadde
kullanımı

Mevcut Çevresel
Etkinlik

Gaz 
Emisyonları

Katı Atıklar

Atık Su

Enerji
Tüketimi

Tedarikçinin Yeşil
İmajı

Tedarikçinin
tercih
edilirliği

Paydaş
İlişkileri

Yeşil Pazar
Payı

Ürün Yaşam
Döngüsü
Maliyeti

Ürün
Maliyeti

Atık Maliyeti

Yatırım
Maliyeti



YEŞİL TEDARİKÇİ SEÇİMİ
Yapılan bir araştırmada, yeşil tedarikçi değerlendirme sürecinde önemli olabileceğini düşündükleri 
tüm kriterleri bir listede toplayarak, bu listeyi Fortune 500 sıralamasında yer alan bazı şirketlerin 
tedarik zinciri yöneticilerinden oluşan bir gruba sunmuşlar ve bu kriterler arasından en önemlilerini 
seçmek üzere uzlaşmaya varana kadar tartışmalarını istemişlerdir. Bu çalışmanın sonucunda en 
önemli ölçülebilir kriterler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

 ISO 14000 sertifikasyonu 

 Ozon tabakasına zarar verici maddelerin bulup bulunmaması 

 Geri dönüşüm 

 Uçucu organik bileşiklerin bulunup bulunmaması 

 Vizyon ve misyonlarında Çevre Koruma Örgütü (EPA: Environmental Protection Agency) listesinde 
yer alan 17 maddenin bulunup bulunmaması , 

BM Küresel İlkeler Sözleşmesine aktif üye olmaları

Yeniden üretim/kullanım imkânı 

 Ambalaj malzemelerinin yeniden kullanım imkânı 

 Tersine lojistik faaliyetleri 

EPA programlarında gönüllü olarak yer alma 

Çevre ile ilgili kayıtların halka açık olması



GELENEKSEL TEDARİKÇİ
• Birim fiyat 
• Talepleri zamanında karşılayabilme 
• Kalite beklentisini karşılama 
• Dürüst iletişim 
• Endüstriyel bilgi ve tecrübe 
• Esneklik, ani taleplere cevap verme 
hızı 

• Finansal durum 
• Etik standartlara uyum 
• Referanslar 
• Tedarikçinin büyüklüğü 
• Üretici ile tedarikçi arasındaki kültür 
uyumu

YEŞİL TEDARİKÇİ
• Yeşil Tedarikçi seçiminde ,geleneksel
tedarikçi seçim kriterlerine
aşağıdakiler de eklenmiştir.;
• Çevresel verimlilik
• Çevre ve kalite sistemleri
• Yeşil tasarım
• Yeşil imaj
• Yeşil yetkinlikler
• Yeşil ürün maliyeti
• Kriterlerden en önemli olanının 
“çevre dostu hammadde 
kullanımı” olduğu bilinmektedir.

SEÇİM KRİTERİ FARKLILIKLARI


