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Geleceği değiştirmek 
için 2 Aralık’ta 
İstanbul’da buluşuyoruz. 
TÜSAYDER tarafından 
organize edilen VII. 
Türkiye Satınalma ve 
Tedarik Yönetimi Zirvesi 
(STZ’17), “Geleceği 
Değiştir” sloganı ve “Milli 
Satınalma 4.0” teması ile 
ülkenin her bölgesinden 
ve yurtdışından 
satınalma 
profesyonellerini 2 Aralık 
2017, Cumartesi günü 
İstanbul’da bir araya 
getirecek. Mesleğimiz ve 
ülkemiz için çok önemli 
olan bu zirvede, 
satınalma ve tedarik 
yönetimi konusunda 
ulusal ve uluslararası 
pek çok önemli isim bir 
araya gelecek ve 
Endüstri 4.0’ın Satınalma 
alanındaki uygulamaları 
her yönü ile ele alınacak.

GENEL GÖRÜNÜM OVERVIEW 
Değerli Satınalma Profesyonelleri,

Geleceği değiştirmek için 2 Aralık’ta İstanbul’da buluşuyoruz. TÜSAYDER tarafından 
organize edilen VII. Türkiye Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi (STZ’17), “Geleceği 
Değiştir” sloganı ve “Milli Satınalma 4.0” teması ile ülkenin her bölgesinden ve 
yurtdışından satınalma profesyonellerini 2 Aralık 2017, Cumartesi günü İstanbul’da bir 
araya getirecek. Mesleğimiz ve ülkemiz için çok önemli olan bu zirvede, satınalma ve 
tedarik yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası pek çok önemli isim bir araya gelecek 
ve Endüstri 4.0’ın Satınalma alanındaki uygulamaları her yönü ile ele alınacak. Mesleğine 
değer veren ve mesleğinde gelişmek istiyen tüm satınalma profesyonellerini bekliyoruz. 
2017 yılının sonlarına yaklaştığımızda, gelecek yıl fiyat tahminlerinin de ele alınacağı 
zirvede, dijital teknikler ile fiyat tahminleri uygulanacak. Gelecek yıl ile ilgili kasım ayı 
beklentilerine baktığımızda; Dünya Gazetesi’nin Reuters kaynaklı haberine göre, 
endüstriyel metal rallisinde sona geliniyor. Önümüzdeki yıl metal piyasaları düzeltme 
riski ile karşı karşıya. 2017 yılında Londra Metal Borsası’nın (LME) yıldızı parlayan 
metalleri alüminyum ve nikel oldu. Her iki metal yatırımcısına %25 kazandırdı. 
Alüminyum fiyatları ton başına 2.215 dolarla son 5 yılın zirvesini gördü. Ancak metal 
rallisinin önümüzdeki yıl fren yapabileceği öngörülüyor. Reuters’ın anketine katılan 29 
analist, 2017’deki elektrikli otomobil destekli yükseliş sonrası metal fiyat tahminlerini 
aşağı yönlü revize etti. Uzmanlar ayrıca 2018’de nikel fiyatlarının sert düşerek 10.904 
dolar seviyelerinde seyredeceğini ve bakır piyasasının gelecek yıl için 93 bin ton fazla 
verebileceğini belirtiliyor. Uzmanlar sanayi metallerinin geleceği hakkında önemli 
tespitlerde bulundu. Anket sonuçlarına göre 2018’de sanayideki iyileşmenin 
göstergelerinden biri olan bakır piyasalarında arz fazlası yaşanması kuvvetle muhtemel. 
Alüminyum ise şimdiden hava kirliliğiyle mücadele kapsamında Çinli eritme tesislerinin 
kapatılmasının etkisini absorbe etmeye çalışıyor. Ankete göre, son zamanlarda elektrikli 
taşıt üretimindeki artışla güçlenen nikel fiyatlarında da önümüzdeki yıl ciddi bir 
düzeltilme bekleniyor. JP Morgan Kasım 2018 Emtia Görünümü raporunda alüminyum 
için uzun pozisyonunu devam ettirirken, bakır ve nikelde gelecek yıl arzın artacağını ve 
bunun fiyatların düşmesine yol açacağını öngördü. Değerli metallerin ise 2018 ortasına 
kadar durağan bir seyir izleyeceklerini öngören JP Morgan, yılın ikinci yarısında ise 
ekonomik büyümede yavaşlama endişelerinin etsisiyle değerli metal fiyatlarının 
yükselmesini beklediklerini vurguladı.

Bloomberg’in sıralamasına göre bu yılın üçüncü çeyreği itibariyle en iyi euro/dolar 
tahmincisi olan Argentex, yılın sonuna doğru paritenin biraz gevşeyeceğini ancak 
önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde kritik eşik 1.20’ye ulaşacağını öngördü. Argentex’in 
tahminlerine göre 2018 yılı euro için yükseliş yılı olacak. Yılın ilk çeyreğinin sonunda euro/
dolar tarafında 1.20 seviyesini tahmin eden kurum, yılın ikinci çeyreğinin sonunda 
paritenin 1.23 eşiğine geleceğini öngörüyor. Kurumun tahminlerine göre 2018’in üçüncü 
çeyreğinin sonunda euro/dolar paritesi 1.25 seviyesine yükselecek.  

Bu koşullar altında, TÜSAYDER olarak maliyet düşürücü çalışma önerileri ile satınalma 
profeyonellerinin yanında olduğumuzu vurgulayarak, emtialar bazındaki analizler aşağıda 
paylaşıyoruz. 

Selamlarım ve Saygılarımla.

GÜRKAN HÜRYILMAZ
TÜSAYDER Yönetim Kurulu Başkanı

gurkan.huryilmaz@tusayder.org
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Akıllı teknolojiler ve 
algoritmalar, birçok 
heterojen kaynaktan çok 
büyük miktarda verinin 
toplanmasına, 
işlenmesine ve analiz 
edilmesine olanak tanır. 

SATINALMA 4.0:  
DIJITAL DEVRIMIN  
ESASLARI NELERDIR?

Geçen sayımızda “Dijital Tedarik Zinciri ve Tedarikçi Yönetimi” ile ilgili açıklamalarda 
bulunmuştuk. Bu sayımızda, Satınalma 4.0’ın esaslarını maddeler halinde ele almaya 
devam ederek, “Dijital Tedarik zinciri ve Tedarikçi Yönetimi “başlığını ele alıyoruz : 

YENILIKÇI SATINALMA VERI KULLANIMI

Veri analizi muhtemelen Tedarik 4.0 için en önemli etkinleştiricidir. Akıllı 
teknolojiler ve algoritmalar, birçok heterojen kaynaktan çok büyük miktarda 
verinin toplanmasına, işlenmesine ve analiz edilmesine olanak tanır. Ortaya çıkan 
analizler tedarikçileri, piyasaları ve müşterileri anlamak için kullanılabilir; Piyasa 
trendlerini tahmin et; Ve makine ve ürün arızalarına bakın. İşverenlerin daha iyi ve 
daha bilinçli kararlar almasını sağlayabilirler. Ve bazı durumlarda otomatik olarak 
satın alma kararlarını alabilirler.

Dolayısıyla, verilerin analiz edilmesi ve akıllıca kullanılması, Tedarik 4.0 
potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmak isteyen şirketler için önemli başarı 
faktörlerinden biridir. Daha önce belirtildiği gibi, örneğin, tedarikçilere, ürünlerinin 
tasarım ve performansını iyileştirmek için alan uygulaması veri analizi sağlanabilir. 
Bir sonraki başarısızlığın nerede ve ne zaman olacağını tahmin eden bilgiler, bakım 
servislerini ve yedek parçaların bulunabilirliğini optimize etme fırsatı sunacaktır.

Büyük verilerin analizi ile şirkete sunulan tüm fırsatların en üst düzeye 
çıkarılmasını, tedarik zinciri verimliliğinde ortaya çıkan gelişmelerden hem şirketin 
hem de tedarikçinin yararlanmasını sağlamak için tedarikçilerin birlikte 
çalışmasını sağlamak tedarik sorumluluğunda olacaktır. 

Big Data şirketlerin tam olarak büyük verilere odaklanmasını sağlayarak 
şirketlerin veri yığını arasında kaybolup, kontrolü kaybetmelerine ve kısa vadeli 
kararlar verme durumunda bırakmaz. Gartner şirketine göre dünya üzerindeki 
enformasyon her yıl %59’luk bir artış göstermektedir. Ancak asıl mücadele bu 
verilerin üç hali arasında yatmaktadır: hacim, hız, değişkenlik. Birçok şirket Big 
Data yönetimine girişmiş ve hız ve değişkenlik gibi boyutları çıkarıp sadece hacime 
yönelmişlerdir ve istenilen başarıyı elde edememişlerdir.

DR. SEVGİ YILMAZ 
ÖTKÜNÇ
TÜSAYDER  

Uluslararası İlişkiler Kom. Yön.
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Teknolojik gelişmelerin 
hemen hemen tamamı 
tedarik mekanizmalarını 
yok etmekten daha çok 
bu mekanizmaların daha 
efektif iş sonuçlarına 
ulaşabilmesinde katkılar 
sunacak şekilde 
çalışmaktadırlar

KLASIK SATINALMA ILE E-SATINALMA 
YÖNETIMI ARASINDAKI FARKLAR

Şirketler için tedarik zinciri faaliyet gösterilen mal veya hizmetin can damarını 
oluşturmaktadır. Bu noktada mevcut kullanılan yöntemlerin ne kadar verimli iş sonuçları 
ortaya koyduğunu iyi analiz etmek, revizyonlara mı yoksa e-satınalmada olacağı gibi 
köklü değişikliklere mi gidilmesi gerektiği doğru tespit edilerek bir sonraki aşamaya 
geçilmelidir. Klasik satınalma yöntem ve araçları ile oluşan fire ve iş kayıpları göz önünde 
bulundurularak doğru tercihler doğru zamanlamalar ile yapılmalıdır.   

Bir metoda göre, öncelikle operasyonların tüm alt yapıları ile birlikte tam ve eksiksiz bir 
şekilde analizlerinin yapılması gerektiği vurgulanır. Bu analizler neticesinde uygulanacak 
elektronik satınalma yazılım ve donanımına adaptasyonu zor olan birimler ayıklanmalıdır. 
Bu yeni yapı ile süreçler ilerletilmeli ve inşa edilmelidir (Kuyulu, 2001:21).

Teknolojik gelişmelerin hemen hemen tamamı tedarik mekanizmalarını yok etmekten 
daha çok bu mekanizmaların daha efektif iş sonuçlarına ulaşabilmesinde katkılar 
sunacak şekilde çalışmaktadırlar. Bu değişimlerin öcüsü her ne kadar özel yatırımcılarda 
olsa kamunun da aynı şekilde bu alandaki yeniliklere uyum sağlaması gerekmektedir. Bu 
noktada planlanan değişikliklerin özel şirketlerdeki kadar hızlı bir şekilde gerçekleşmesi 
bürokratik ve yasal engeller nedeni ile mümkün olamayabilir. Burada kamu otoritesinin 
bu yönde inisiyatif alması gereklidir. Ancak bu şekilde değişen Dünyaya ayak uydurmak 
mümkün olacaktır (Koçyönder, 2006:23).

Geleneksel satın alama ile web uygulamalı satınalma arasındaki farkların ortaya çıktığı 
konu başlıklarını plansız satınalma işlemleri, iskontolar, çalışan verimliliği, yönetsel 
aşamalar ve olası hata payları üzerinden değerlendiğimizde web uygulamalarına dayalı 
satınalma faaliyetlerinin tüm konu başlıklarında çok daha verimli olduğunu söylemek 
doğru olacaktır (www. Kobinet. org.tr).

MERİÇ BAYKAL
TÜSAYDER  

Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı
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Raporlar, satınalma 
yöneticilerinin yapılan 
hataları tekrarlamaması 
ve yeni stratejik kararlar 
alabilmesi için en kritik 
verilerdir. Satınalma 
yöneticilerinin gelişimi 
için, süreçlerini neden ve 
nasıl yaptığını 
sorguladığı ilk adımdır. 
İşimizi yaparken yol 
haritamızın doğru olup 
olmadığının büyük 
kanıtıdır.

“ODA YAKMAK”
Günümüzden 40-50 yıl öncesine kadar Ağın ve çevresindeki köylerde (Elazığ), hali vakti 
yerinde olan ailelerin evlerinde uzun kış gecelerinde mahalledeki ve köydeki erkeklerin 
bir araya gelmesi için büyük bir oda açılırdı. Buna “oda açmak” ya da “oda yakmak” 
denirdi. Bu odalara oturmaya gelenler, beyaz toprak sıvalı duvarları, tavanı döşemelerle 
(ağaç) ve ya tahtayla kaplı, tabanına döşenmiş kalın minderler ve duvarların üç tarafına 
birden dizilmiş yastıklara yaslanarak, sohbet eder, günlük işlerini konuşurlardı.

Ağın ve çevresi  “oda açmak “la  -günlük de olsa- işlerin raporlanması sağlanıyordu.

Başarılı bir iş çıkarttığımızı söyleyebilmenin en iyi yöntemi hedef koyup, onları ölçmektir. 
Ölçüm sonuçlarını açıkça raporlamaktır.

Raporlar, satınalma yöneticilerinin yapılan hataları tekrarlamaması ve yeni stratejik 
kararlar alabilmesi için en kritik verilerdir. Satınalma yöneticilerinin gelişimi için, 
süreçlerini neden ve nasıl yaptığını sorguladığı ilk adımdır. İşimizi yaparken yol 
haritamızın doğru olup olmadığının büyük kanıtıdır.

Raporlama geleceğe dönük gösterge analizidir.

Ölçülebilir, kontrol edilebilir ve kontrol altına alınabilir yol tarifidir.

Satınalmada beklenen başarıyı gerçekleştirmenin en kesin yoludur. 

Düzenli iletişim, zamanında aktarılan bilginin güncelliği, kalitesi ve anlaşılabilirliği 
Satınalmanın performansını gösterir. İşimizde yaratılan farklılığı ve hesap verilebilirliği 
artırır. Anlaşılması kolay, periodik raporlar satınalma performansını pozitif yönde tetikler 
ve satınalmacılara duyulan güveni artırır.

Raporlama, hem üst yönetime hem de kendi departmanımız bünyesinde yazılı bir iletişim 
mimarisidir. Karar vericilerin analizi için, verilerin toplanıp konsolide edilmesi anlamına gelir.

Günümüzde, kurum üst düzey yöneticileri, özellikle iş süreçlerini geliştirme ve iyileştirme, 
maliyet düşürme yöntemleri gibi önemli karar alma süreçlerinde rapor çıktılarını temel 
alır. Bu nedenle mimariyi doğru yapılandırmak zorundayız. Hedeflerimizin periyodik 
kontrolünü yapmamız ve elde edilen rakamsal değerleri yorumlayarak sunmamız gerekir. 
Doğru yapılandırılan ve doğru periyodlarla sunulan veriler, sadece sağlıklı bir iletişim ve 
raporlama mekanizması gibi çalışmaz. Bununla birlikte iş süreçlerimizi gözden geçirme 
ve hatalarımızı daha net görerek tedbir alma imkânı da yaratır. 

Cesaretimizle, tahminlerimizle ve ya içgüdülerimizle hedef koyamayız. Bu nedenle 
satınalma verimliliğimizi rakamsal denetleyip, kontrol altına almamız önemli bir aksiyon…

Kontrol altına alınan sonuçlar, iş zekâmızın gelişmesine, kararlı yeni hedefler koymamıza, 
eldeki verilerin doğru kullanılmasına yardımcı olur. Satınalma yöneticilerine, gelecek 
projeksiyonlarının ve satınalma risk analizi kontrollerinin yapılması yetkinliği kazandırır.  

Biliyoruz ki; günümüzün öldüren rekabetçi ortamında, firmamızın hayat eğrisinde büyük 
önem taşıyan fonksiyonuz. Kısa vadeli kârdan, uzun vadeli değer yaratma anlayışı ile 
bütüncül bir bakış açısı sağlamak stratejik görevimiz. Mevcut ve gelecekteki risk ve 
fırsatları daha iyi anlamalıyız ki bu da ancak raporlamalarla olabilecek bir yetkinliktir.

Teknolojinin gelişimi, artan rekabet koşulları satınalma yöneticilerini çok daha fazla ön 
plana çıkardı. Hayatta kalabilmek ve büyüyebilmek bir zorunluluk.

Bu nedenle, haydi,   odalar açalım, odalar yakalım… Hem de elimizdeki en büyük olanları…

Yakılacak odalar içinde olmanız temennisi ile…

SELDA YÜKSEKBAŞ
TÜSAYDER

Yönetim Kurulu Üyesi
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yeni yılda küresel 
ekonomi ve sanayide 
işlerin yolunda gittiğinin 
göstergelerinden biri 
olarak kabul edilen bakır 
fiyatlarında bir düzeltme 
yaşanabilir. Uzmanlar bu 
yıl spekülatörlerin 
ateşlediği bakır 
fiyatlarının düşmesini 
bekliyorlar.

BAKIR COPPER

LME Bakır stokları Ekim ayında 7.61’lik azalış gösterirken; bakır fiyatları %4.90 oranında 
artış göstererek 6.802 $/ton oldu. Kasım ayında Bakır fiyatları yukarı yönlü hareket 
ediyor. Dünya Gazetesi haberine göre, yeni yılda küresel ekonomi ve sanayide işlerin 
yolunda gittiğinin göstergelerinden biri olarak kabul edilen bakır fiyatlarında bir düzeltme 
yaşanabilir. Uzmanlar bu yıl spekülatörlerin ateşlediği bakır fiyatlarının düşmesini 
bekliyorlar. Bakır fiyatlarında önce Şili madenlerindeki grevler nedeniyle arz düşüklüğüne 
ilişkin endişeler son zamanlarda da elektrikli otomobil sektöründen daha fazla talep 
fiyatları belirleyici oldu. Analistler, önümüzdeki yıl bakır fiyatlarının ton başına ortalama 
6.315 dolar seviyelerinde seyredeceğini öngörüyor. Uzmanlar bakırda 2018 yılı için 93 bin 
tonluk arz fazlası bekliyor. Bakır fiyatları, bu yıl önceki yıla kıyasla %23 artış kaydederken 
Ekim ayı ortasında 7.177 dolar/ton ile son üç yılın zirvesini görmüştü. Şili Madencilik 
Bakanı, gelecek yıl bakır fiyatlarının ortalama 2,95 dolar/pound olmasını beklediklerini 
açıkladı. Londra’da toplanan LME Week kapamında değerlendirme yapan Şilili bakan, bu 
yıl piyasa açığının 60.000 ton olmasını beklediklerini ve açığın ikinci yarısında zirve 
yaparak 2018’de de devam etmesini tahmin ettiklerini söyledi. Bakır fiyat görünümünde 
iyimser olduklarını belirten bakan yakın gelecekte 2011’deki 4,00 dolar/lb’ye dönmesini 
beklemediklerini ifade etti. Foreks’e göre Codelco, 2018 bakır Şangay CIF primi için 75 
dolar önerdi. Uzun vadeli fiziksel bakır kontratlarda Codelco’nun CIF Şangay teslimi için 
75 USD fiziksel teslim primi önerdiği öğrenildi. Geçen sene aynı prim 72 USD idi. JP 
Morgan, hali hazırda 6.900 dolar/ton olan bakır fiyatının 2018 Q4’te ortalama 5.700 dolar/
ton seviyesine gerileyeceğini tahmin etti. Citibank Kasım raporuna göre Bakır fiyatları 
2018-Q1 sonunda 6.100, 2018-Q3 sonunda 6.530 dolar/ton olacak. 


