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GENEL GÖRÜNÜM OVERVIEW   

Değerli Satınalma Profesyonelleri, 
 
Bir çoğumuz için zorlu başlayan 2018 yılı, üreticilerin fors majör 
açıklamaları ile, bizlerin işini daha da zorlaştırıyor. Özellikle plastik 
piyasalarında son yıllarda duymadığımız kadar fors major 
açıklaması ile karşılaştık ve doğal olarak bunların öncelikle tedarik 
daha sonra fiyat risklerini ölçümlemeye çalıştık. Risk 
çalışmalarımıza yeni açıklamalar ile devam edeceğiz görünüyor. 
Geçmiş dönemlerde bazı üreticilerin fiyatları yükseltmek adına 
üretim kısıtlamaları kararlarını ve uygulamaları birlikte yaşamıştık. 
Bu yıl ise durum biraz daha zor. Zira, ekonomik görünüm 
raporlarında açıklanan pozitif büyüme beklentileri altında, tedarik 
darboğazlarını aşabilmek için daha fazla çalışmamız gerekiyor. 
Satınalma SWOT analizlerinde yaptığımız üzere, bu tehditlerin 
yaratabileceği fırstları göz ardı etmemiz de gerekiyor. Bu 
kapsamda, tekel görünen tedarikçilerden kaynaklı tedarik 
darboğazlarını, alternatif üreticiler ve ürünler ile aşabilme şansımız 
olduğunu unutmayalım. Satınalma açısından, normal dönemlerde 
gündeme alınamayan alternatif ürün denemeleri, bu kriz 
dönemlerinde beklendiğinden çok daha hızlı ilerleyip, 
sonuçlanabilir. Müşterilerin de işbirlikçi yaklaşımı ile alternatif 
ürün onay süreci tamamlanarak, darboğazlar daha kolay aşılabilir. 
Şirketlerin bu dönemde, alternatif ürün denemeleri konusunda 
gösterilen direnç ve oluşan engelleri, ortadan kaldırılacağını 
umuyoruz.  Şubat ayında açıklanan makro gelişme raporlarına 
kısaca göz atalım. PwC Ekonomi Ekibi tarafından yapılan Avrupa 
Ekonomik Görünüm Raporu 2018’e göre, Avrupa Birliği’nde (AB) 
ekonomik toparlanmanın bu yıl devam edeceği, ancak büyüme 
hızının 2018 sonrasında yavaşlaması öngörülüyor. Ekonomik 
aktivitede gözlenen pozitif eğilimin önümüzdeki dönemde hızının 
azalarak sürmesi bekleniyor. 2017 yılında tahminlerin üzerinde 
%2,3 oranında büyüyen AB ekonomisinin 2018 ve 2019 yıllarında 
sırasıyla %2,1 ve %1,9 düzeyinde büyüme sergilemesi tahmin 
ediliyor. Hollanda, Avusturya ve Almanya’nın 2018 yılında diğer 
Avrupa ülkelerinin ötesinde bir ekonomik performans sergilemesi 
beklense de bu üç ülkede de büyüme oranlarının 2018’den sonra 
daha ılımlı bir seyir ortaya koyması öngörülüyor. Raporda, Türkiye 
için enflasyon artışına dikkat çekilirken, Türkiye’nin 2022 yılına 
kadar %3-4 aralığında sürekli büyümesi bekleniyor. Uluslararası 
Para Fonu'nun yayınladığı değerlendirme raporunda ise IMF, Türk 
ekonomisinin 2016 yılındaki zayıflamanın ardından 2017'de mali 
genişleme ve elverişli dış koşulların yardımıyla toparlandığını 
vurguladı.  
 

GÜRKAN HÜRYILMAZ 
TÜSAYDER Yönetim Kurulu Başkanı 
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SATINALMA 4.0: 

DİJİTAL DEVRİMİN ESASLARI NELERDİR ?   

Geçen sayımızda “Dijital İşlemler ve Araçlar” ile ilgili açıklamalarda 
bulunmuştuk. Bu sayımızda, Satınalma 4.0’ın esaslarını maddeler 
halinde ele almaya devam ederek, “Organizasyon ve Yetenekler“ 
başlığını ele alıyoruz : 
Çerçevenin ilk beş unsurunun - her şirketin kendisi ile alakalı olmasa 
da-, tedarik için çalışma biçiminde muazzam bir değişiklik meydana 
getirdiği açıktır; bu organizasyon ve yeteneklerle ilgili temel "yeniden 
düşünme" gerektirir, ki bunların her ikisi de zaman içerisinde 
yeniden şekillendirilmesi gerekecektir. Şirketler, örneğin yeni madde 
kategorilerinin alıcıları, fikri mülkiyet konusunda sözleşme 
uzmanları veya veri bakımı, analizi ve madencilik için veri bilimcileri 
gibi yeni iş profilleri yaratmaları gerekecektir. Bu yeteneği bulmak 
için yeni kaynaklar, üniversite ortaklık programları ve araştırma 
merkezleri gibi satın alma işbirliği ortakları, sosyal ağlar, sosyal 
medya ve "bumerang rehires" gibi birkaç yıl sonra yeniden çalışılan 
en iyi performans gösteren çalışanlara yardım ederek kilidini 
açmalıdır.  En büyük şirketler, çapraz işlevsel eğitim ve tedarikçi 
atölyeleri yürütmek için kendi tedarik akademilerini kurmayı 
düşünmelidir. Ancak, satın alma personeli dijital olarak kabiliyete 
sahipse, bir şirket sayısallaştırma yoluyla sağlanan fırsatlardan tam 
olarak faydalanabilir. 
Buna ek olarak, sayısallaştırma, küreselleşmeyi artıracak ve iletişim 
alanlarını daha yakından bağlantılı hale getirecektir. Bir zamanlar 
Çin ve Doğu Avrupa gibi belirli arz piyasaları hakkında bilgi sahibi 
olmak için yeterli olsa da, Satın Alma 4.0 gerçek anlamda küresel bir 
organizasyona ihtiyaç duyacaktır. Örneğin, satın alma 
organizasyonunun merkezini merkeze yerleştirmek geçmişte çalışmış 
olabilir, ancak ileride bakmak gerekirse, her kategori için en rekabetçi 
tedarik pazarlarında daha fazla alıcı bulunması gerekebilir. 
 
Sonuç olarak; Satın Alma 4.0'ın getirilmesi, yeni değer önermeleri 
geliştirmek, yeni iş ihtiyaçlarını karşılamak ve verilerin işlevler ve 
değer zincirleri arasında bütünleştirilmesi anlamına gelecektir. Dijital 
işlemleri ve araçları tanıtan bu verileri proaktif ve akıllıca kullanmayı 
arz edecektir. Belki de en önemlisi, satın alma organizasyonunu ve 
genişleyen küresel dijital devrimin zorluklarını ve fırsatlarını ele 
geçirme kabiliyetlerini temelde yeniden şekillendirmeyi 
gerektireceğinin bilinmesidir. 
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Dr. SEVGİ YILMAZ 

ÖTKÜNÇ 
TÜSAYDER Uluslararası İlişkiler  
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Öncelikle yazılımın tam maliyetinin çıkarılabilmesi için şirketin 
hangi modüllere ihtiyacının tespiti için süreçlerinin yazılı olması, 
ERP yazılımından ve implementasyonu yapacak ekipten 
beklentilerin net ortaya konması gerekir. Adam saat yöntemiyle 
çalışan bu yazılım firmalarının maliyet hesaplamaları bu ihtiyacın 
ortaya konmasından sonra netleşecek ve daha işin başında 
maliyetler belli olacaktır. Daha sonra değişmeyecektir. Süreçlerin 
ortaya konması pas geçilirse, firmanın içeride harcayacağı zaman 
artacak, maliyetler gün gün şişecektir. İkinci önemli husus 
kullanıcı sayıların belirlenmesi ve lisans ücretlerinin planlanması 
sürpriz maliyetleri ortadan kaldıracaktır. 
Ayrıca, ERP yazılımında tedarikçi firma kaç uygulama 
gerçekleştirmiş ? 
Firmaların çalıştırdığı uzman kadro kaç uygulamada yer almış ? 
O firmada kaç sene geçirmiş turnover oranı yüksek mi ? 
Ucuz olsun diye genç ama deneyimsiz mühendislerimi 
çalıştırıyorlar ? 
Tedarikçi firma global bir oyuncu mu yoksa yerel bir oyuncu mu ?  
Global firmaların programları yaygın ve istikrarlı ancak, satış 
sonrası maliyetli ve pazarlık yapmak zordur. 
Yerel firmalar ismini piyasada duyurabilmek için pazarlık 
aşamasında satış sonrası teknik servisini daha ucuz tutarlar. 
Ayrıca, pazarlığa açıklardır. Ayrıca yerel oldukları için o ülkenin 
şartlarına göre yazılım geliştirebilirler. 
Ancak yerel firmalarda mutlaka bitmiş projeler göz önüne 
alınmalıdır. 
ERP satınalma sürecinde mutlaka farklı firmalarla görüşüp 
deneyimleri alınmalıdır. Örneğin, ben Axapta ile ilgili Brillant 
firması IT müdürü ile görüşmüştüm, yaşadıkları sıkıntıları ve 
yararlarını anlatmışlardı. 
Satınalma yaparken aracı firmalar, danışman firmaların kaç 
senedir piyasada olduğu güvenirliliği araştırılmalıdır. 
Bu yorumlarımdan sonra, ERP projesinin başlangıcında dikkat 
edilmesi hususları, yaşadıklarımı, tecrübelerimi ve aldığım 
bilgileri aşağıda maddeler halinde özetlemek isterim. 
 
ERP Projesinin Başlangıcında Dikkat Edilmesi Gerekenler : 
1) ERP Projesine yatırım yapmak için, öncelikle şirketlerin 
başındaki tüm yöneticilerin kurumsallaşma vizyonuna sahip 
olmaları gerekmektedir. İlk yapılacak çalışma şirket içi 
toplantılarla bu vizyonun oluşmasını sağlamaktır. Burada şirket 
vizyonuna hizmet edecek ihtiyaçların belirlenmesi son derece 
önemlidir. 
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2) Kurumsallaşma sürecine henüz başlamamış firmalar, ERP 
sistemlerinin sihirli değnek gibi tek başına kurumsallaşmayı 
gerçekleştirebileceği yanılgısına düşerler, bu yaklaşım firmanın 
proje sonuçlandırma başarısını düşürmektedir. Öncelikli olarak 
firmalar ERP projesine başlamadan iş akış ve yönetim süreçlerini 
gözden geçirerek kurumsallaşma çalışmalarını belli bir seviyeye 
getirmelidirler. 
3) Firmalar çoğunlukla iş süreçlerinin artık içinden çıkılmaz hale 
geldiğinde, çalışmalar sürdürülemez noktaya ulaştığında ve bazı 
raporların hazırlanmasının uzun süreler alması durumunda yeni bir 
yapılanma arayışa giriyorlar. Bu noktada öncelikli olarak süreç 
iyileştirmesi yapılmalı sonra bir ERP projesine başlanılmalıdır. ERP 
Projesi işletmenin birimlerinden akan sistem verilerini tek noktada 
toplar ve bunları hızlı bir şekilde işler. Geriye ve ileri dönük 
saptamalar yapma imkanı doğurur. Kağıt üzerinde çalışmayan 
sistemleri teknolojik olarakta çalıştırmak mümkün değildir. İş 
akışları planlanmamış belirli bir sistem üzerinden çalışmayan 
işletme ERP projesinde başarıya ulaşamaz. Projenin yazılım ayağı 
sadece işin hamballık yükünü ortadan kaldırmaktadır. İşin kötü 
tarafı iyi projelendirilmemiş yazılım işletmeye daha fazla 
hamballıkta yaptırabilir. Unutulmaması gereken hangi büyük 
görünen yazılım olursa olsun onu çalıştıracak ve sürdürecek olan 
işletmenin kendi şirket kültürü ve insan kaynağıdır. 
4) İş süreçlerini gözden geçirmek ciddi bir iştir. Yaptığımız işleri 
veya iş yapış tarzlarımızı faklılaştırmak zahmetli süreçtir. İlk önce 
eski işleyişin fotoğrafı çekilmeli ve bu resim üzerinden imkanlar 
ölçüsünde müzakereler sonucu ideal olan işleyişe yaklaşılmaya 
çalışılmalıdır. İşletmenin iş yapış biçimleri değerlendirilirken 
tepeden inme, masa başı yaklaşımla değil; o işi uzun süredir yapan 
çalışanların fikirleri alınarak iyileştirme yapılmalıdır. Yazılımızın iş 
süreçlerine uygunluğu teknik anlamda analiz edilmelidir. Örneğin, 
çalıştığım firmada sistem iyileştirmesi adına, kalite modülünü aldık, 
ancak işin başında iyi analiz etmediğimiz için bir çok şeyin eksik 
olduğunu gördük. 
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5) ERP Projelerindeki en önemli etken şirket içi organizasyondur. 
Şirket, organizasyon bütünlüğü içinde çalışamıyorsa projenin 
sağlıklı işlemesi de düşünülemez. Yetki paylaşımları ve 
sorumluluklar iş akışını bozmayacak şekilde dağıtılmış olmalıdır. 
6) Tüm kurumsal çalışmalarda olduğu gibi ERP proje çözümleri de 
kurumun bütününe yayılması gereken süreçlerdir ve iş yapma 
sistemini etkileyen uygulamalardır. Bu nedenle stratejik somut bir 
çalışma zeminine oturtulmuş, tüm kurumun sahiplendiği ve 
ölçülebilir gerçekler ışığında yürütülen ERP projelerinin çok daha 
hızlı, güvenli ve başarılı biçimde hayata geçirilmeleri mümkündür. 
7) ERP Projesinde başarının sırrı tüm kaynakların dikkatli 
kullanılmasına; kalite, maliyet ve zamanın doğru yönetilmesine 
bağlıdır. 
8) ERP projelerinde sorunlar yaşanmasının nedenlerinden biri de 
projenin planlanmasından hayata geçirilmesine dek süren zaman 
diliminin sistematik biçimde kurgulanmaması ve 
gerçekleştirilmemesidir. Çalışmaya başlamadan önce hazırlanacak iş 
planı tüm süreçlerin yaklaşık bitiş süreleri belirlenmelidir. Karşılıklı 
olarak, proje sürecindeki adam gün saat vb. km taşları net 
belirlenmelidir. Firma belirlediği plan ve bütçe içersin de işini 
bitirecek ve sonuçlandıracak. Yani satıcı firma adam gün saat 
takvimini verimli, disiplinli ve sonuç odaklı kullanacaktır. 
 
Sevgi ve Saygılarımla. 
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SATINALMA  AĞIR AKSAK !   

Ülkemizde şirketlerin %99’unu oluşturan kobilerin yeni teknolojilere 
uyum sorunları çok üst düzeyde… Kendi özel hayatımızın bile son 
sürat dijitalleşmeye başladığı günümüzde, hala bu çağa ayak 
uyduramayan, entegre olamayan, olsa da Satınalma bölümünü 
bunun dışında tutan şirketler var. Bizler sürekli Satınalma 4.0 
devriminden bahsediyoruz. Dünyanın büyük bölümü, çoktan son 
basamak olan Endüstri 4.0‘ın zirvesindeyken, ülkemizdeki çoğu 
şirketlerin Satınalma departmanları hâlâ Endüstri 1.0 düzeyinde… 
Anlayacağınız, 18. Yüzyıl modeli satınalma… 
Buhar gücünü kullanarak, mekanik; yani iterek kakarak satın alma 
yapıyoruz…  Biliyorum, bu yazdıklarım çok acı…Ancak, maalesef 
tecrübem ile sabit...  Hepimiz, -gelişmiş ve gelişmekte olan tüm 
ülkeler- Endüstri 4.0 stratejisine büyük umutlar bağlamış 
durumdayız. Başta, imalat olmak üzere, her bölümün yüksek 
teknoloji ile donatılmasını hedefliyoruz... Dijital yatırımı gereksiz 
bulan, herşeyi kontrol ederek kâr edeceğini düşünen, hatta ay sonu 
faturalarını bile tek tek kontrol eden firmaların ilerleyebilmesi çok 
zor…Ağır aksak, ite kaka başarı elde edeceğini düşünen şirketler 
ancak Endusti 1.0 seviyesinde başarılı olur. Bu dijital son devrim, biz 
Satınalma yöneticilerine değer zinciri organizasyonları yaratmayı 
öğretecek. Gerçek zamanlı yetenek kazandıracak. Satınalma 4.0’dan 
yararlanmak isteyen şirketler, verileri toplama, analiz etme, değişen 
piyasa koşullarına hızlı uyum ve esnek yapı yetkinliği elde edecek. 
Globalleşen dünyanın tedarik ve talep perspektiflerine hakim, yeni 
fikirler üreten ve strateji geliştiren bir satınalma bölümü yaratacak. 
Satınalma’nın dijitalleşmesi, insan emeği gerektiren operasyonların 
en az seviyelere indirilmesi; iş yapış süreleri ve hataların azalması 
anlamına gelir. Yenilikçi veri kullanımı ve bilgi iletim hızının artması 
satınalmadaki kaynakların daha az kullanılması demektir. 
Satınalmada 4.0’ın uygulanması, satınalma sözleşmelerinden, 
siparişlerin teslimatına, tedarikçi yönetimine kadar dijital işbirliğini 
ve analitiği beraberinde getirecek. Derin bir satınalma uzmanlığı, 
öncelikle fiyat, sonra da iş kalitesini yükseltecek. Bu sayede 
operasyondan uzaklaşan satınalma yöneticileri, kendileri için yeni iş 
modelleri yaratacak.  Böylelikle, Satınalma departmanımız masraf 
merkezi olmaktan çıkıp, çok daha fazla kâr eden bir merkez olacak.  
Endüstri 4.0 sayesinde, ekonomi yoluyla kazanılacak rekabet 
avantajının, sanayi üretiminde yıllık yaklaşık yüzde 3’e kadar 
ulaşabilecek bir artışın sağlaması bekleniyor. Bu beklentide 
satınalmanın katkısı çok yüksek. Satınalma 4.0 ayağımıza gelen bir 
şans ve bu şansı kafasını kuma gömen insanlar misali görmezden 
gelemeyiz.   
  

Aman ha! 

Satınalma 4.0’ı 

elimizin tersi 

ile bir kenara 

itmeyelim… 

 

Daha az hata 

için… 

 

Daha az kaynak 

kullanımı için… 

 

Daha çok kâr 

için… 

SELDA YÜKSEKBAŞ 
TÜSAYDER Yön. Kurulu 

ŞUBAT  FEBRUARY 2018 
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STRATEJİ ve STRATEJİK SATINALMA  

Bölüm :  1 

Strateji denildiğinde bazı akranım olanların aklına mutlaka 
Microsoft’un efsane strateji oyunu Age of Emipres gelir. Bir çok 
bilgisayar oyununa ilham kaynağı olmuş, uzun yıllar önce müptela 
derecesinde takipçilerinin olduğu bir strateji oyunudur kendisi. 
Kısaca bahsetmek gerekirse İçeriğinde taraflar (ordular) var, amaç 
ise bir tarafın diğer tarafa üstün gelmesi için izleyeceği yolları tespit 
edip sonunda kazanan taraf olmak. Çok çetin saldırılar, saatler süren 
direnişler ve sonunda kazanmak ya da kaybetmek olan kıyasıya bir 
stratejik savaş. Saatlerimizi vererek imparatorluğumuzu en geniş 
yüz ölçümüne ulaştırmak, karşı tarafın varlığını ortadan kaldırmak. 
Sürekli kazanan olmak çok keyifliydi değil mi? Ben sürekli 
kazanamıyordum tabi ki fakat kazandığımda aldığım keyif 
bambaşkaydı.  
İş dünyasına gelince; özellikle Satınalma’da Strateji, oyundaki gibi 
eğer bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybettiği bir olgu için izlenen 
yol ve gösterilen çaba ise “Stratejik Satınalma” tanımını tekrardan 
yazmak zorunda kalmalıyız. Çünkü gerçek hiç de öyle değil.  
Strateji kavramına öncelikle tarafların kazanç ve kayıpları açısından 
bakarak büyük resimdeki çıktılarına göz atalım. En basit ölçekte bir 
ev içerisindeki aileyi örneklersek; bireylerin arasında çatışma ve 
fırsatların her zaman için tek kazananı olduğu durum sonrasında 
aile içi inanç, güven, sadakat, sevgi kavramlarında problem ve 
sonucunda aileyi oluşturan temel yapı taşları üzerinde psikolojik 
travmalar olası. Her koşulda her fırsatın ve çatışmanın iki kazananı 
olmadığı durumlar sürdürülebilir faydada olmayacaktır.  
Aile örneklemesine dönecek olursak; bir annenin tabaktaki 
meyveleri yemesi karşılığında çocuğunu parka götürmeyi teklif 
etmesi müzakeresinin stratejik olarak iki kazananı olacaktır. Strateji 
içeriğinde belirli süreçlerde karşı karşıya gelen tarafların mutlaka 
tüm tarafların çıkarlarını göz önünde bulundurarak hareket etmesi 
sürdürülebilirlik için olmazsa olmazdır. Anne iyi beslemesinin 
karşılığında çocuğun sağlık direncini arttıracak, Parkta çocuğun aktif 
hareket etmesi ile kaslarının gelişimine katkı sağlayacak, ve bu 
faydalardan dolayı sağlık problemleri ile daha az uğraşacak, çocuk 
ise park keyfini onun için çok ucuza (bir tabak meyve yemek ile) 
annesinden satın almış olma keyfini sürecek.  
 
Kısaca, Kazan Kazan şart!  

EMRE SALİHOĞLU 
ALİMEX ALÜMİNYUM 

Satınalma Müdürü 

TÜSAYDER Sakarya Bölge Lideri 

İş dünyasına 

gelince; 

özellikle 

Satınalma’da 

Strateji, 

oyundaki gibi 

eğer bir tarafın 

kazanıp diğer 

tarafın 

kaybettiği bir 

olgu için 

izlenen yol ve 

gösterilen çaba 

ise “Stratejik 

Satınalma” 

tanımını 

tekrardan 

yazmak 

zorunda 

kalmalıyız. 
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Branşımıza dönersek; Stratejik Satınalmayı genellikle doğru 
tedarikçiyi tanımlamak için titiz bir süreç olarak tanımlarız. Her 
şeyin göz önünde bulundurulduğu durumda en ucuz ya da en 
kaliteli tedarikçi değil, organizasyona genel olarak en büyük faydayı 
sağlarken kendi çıkarlarına da en uygun anlaşmayı yapan tedarikçi 
Stratejik olarak doğru tedarikçidir diyebiliriz. Stratejik olarak tercih 
edilen tedarikçi ile yapılan sözleşme uzun vadeli bir ilişkinin aslında 
ilk adımıdır. Dolayısıyla Stratejik Satınalma’da sözleşmenin 
öneminden hiç bahsetmiyorum bile. Resmi nikah olmazsa olmaz. 
Baskılanmış pazarlıklar ile dövülmüş fiyatlar ise her zaman için en 
iyi maliyet manasına gelemeyebilir, fiyat ile birlikte olması gereken 
ve sözleşmede de bahsettiğimiz ana parametreler 
organizasyonumuzun tamamına katkı sağlayabilir ya da negatif etki 
yaratabilir.  
Stratejik Satınalma konsept olarak öncelikle Harvard Business 
School tarafından fikri oluşturularak ön ayak olunmuştur ve 
arından danışmanlık firmaları bu konsepti pratik olarak 4 aşamada 
modelleyerek piyasaya paket olarak sunmuştur. Ardından farklı 
danışmanlık şirketleri bu aşamalar üzerinde değişiklikler yaparak 
Yönetici düzeyindeki karar verme yetkisine sahip profesyonelleri 
işbirlikçi ve organize fayda için hareket edebilen bir vizyona sahip 
hale getirmiştir. Günümüzde ise aynı model çerçevesinde Satınalma 
organizasyonlarında ekip ve proses kurguları yapılmaktadır.  
 
Stratejik Satınalma ekip boyutu ve bileşimi şirketten şirkete ve 
kategoriden kategoriye değişmekte. Ekip genellikle 5 farklı role 
sahip, pozisyonları değişik hiyerarşide olabilen kişilerde oluşur :  
1- Satınalma Uzmanı 
2- Teknik Analist/Uzman 
3- Finansal Analist 
4- Şirket içi Son Kullanıcı 
5- Yönetsel Denetçi 
 
Saygılarımla, 
 

Stratejik 

Satınalma 

konsept olarak 

öncelikle 

Harvard 

Business School 

tarafından fikri 

oluşturularak 

ön ayak 

olunmuştur ve 

arından 

danışmanlık 

firmaları bu 

konsepti pratik 

olarak 4 

aşamada 

modelleyerek 

piyasaya paket 

olarak 

sunmuştur.  
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BAKIR COPPER   

S&P Capital’in 

Şubat ayı 

tahminine 

göre Bakır 

fiyatlarının 

2018, 2019 ve 

2020 yılı 

ortalaması 

sırasıyla, 3.14, 

3.20 ve 3.22 

$/lb olacak.  

LME Bakır stokları Şubat ayında %7.18’lik artış gösterirken; bakır 
fiyatları %1.54 oranında azalış göstererek 6.952 $/ton oldu. Çin'den 
gelen iyimser ekonomik yorumlar nedeniyle yükselen bakır fiyatları, 
ABD'nin olası tarifeleri nedeniyle düşüş gösterdi. Uzmanlara göre 
Mart ayında yatay bir çizgide seyredecek olan fiyatlar, Q2 ile birlikte 
artış eğilimi gösterecek. S&P Capital’in Şubat ayı tahminine göre 
Bakır fiyatlarının 2018, 2019 ve 2020 yılı ortalaması sırasıyla, 3.14, 
3.20 ve 3.22 $/lb olacak. Dünya’nın bakır üretiminin %5’ini sağlayan 
BHP’nin Escondida madeninde Haziran ayında yapılması planlanan 
resmi müzakereler öncesinde ön anlaşma sağlanamaması, risk 
seviyesini arttırdı. Zira, geçen yıl maddened görülen 43 günlük grev, 
Bakır arzını etkilemişti. Bununla birlikte Glencore, Kongo’daki 
Katanga madenindeki üretimini 150.000 ton arttıracağını açıkladı. 
Reuters analistlerine göre, 2018 yılında, hurda ithalatına belirsizlik, 
kısa vadede fiyatlara yukarı yönlü baskı yapan bir faktör olmaya 
devam edecektir.  
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ALÜMİNYUM ALUMINIUM   

S&P Capital’in 

Şubat ayı 

tahminine göre 

Alüminyum 

fiyatlarının 

2018, 2019 ve 

2020 yılı 

ortalaması 

sırasıyla, 0.94, 

0.96 ve 0.96 

$/lb olacak.  

LME Alüminyum stokları Şubat ayında %22.02 oranında artarken, 
alüminyum fiyatları %4.13 oranında azalış göstererek 2.158 $/ton 
oldu. Brezilya alüminyum sanayisi, olası ticaret savaşının 
yansımalarından endişeli. Brezilyalı alüminyum üreticileri, ABD 
Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret savaşı başlatmasının dünya 
piyasasına sıçraması ve Çinli ihracatçıların başka alıcılar bulmak 
zorunda kalırsa fiyatlar üzerinde baskı oluşmasından endişe 
duyduklarını belirtirken; Japonya alüminyum üreticileri, ABD'nin 
alüminyum ithalatına gümrük vergisini planını iptal etmesini istedi. 
Gümrük vergilerinin metal fiyatlarında dalgalanmayı ve prim ve 
teslimat maliyetlerini arttırması beklenirken, yeni gümrük 
vergilerinin ardından tedariklerini sağlama almak isteyen alıcılar 
nedeniyle ABD’de alüminyum primleri son 3 yılın en yükseğine çıktı. 
S&P Capital’in Şubat ayı tahminine göre Alüminyum fiyatlarının 
2018, 2019 ve 2020 yılı ortalaması sırasıyla, 0.94, 0.96 ve 0.96 $/lb 
olacak.     
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Reuter 

Analistlerine 

göre, Nikel 

stoklarındaki 

azalışın, 

elektrikli araç 

üretim artışı 

sebebiyle kısa 

vadede çözümü 

zor görünüyor. 

Bu sebeple 

2018 yılı 

fiyatlarında 

%16’lık artış 

bekliyor. 

NİKEL VE PASLANMAZ ÇELİK 

NICKEL AND STAINLESS  STEEL 
                                                                                                                  
LME Nikel stokları Şubat ayında %7.05’lik azalış gösterirken, nikel 
fiyatları %0.61 oranında azalarak 13.795 $/ton oldu. S&P Capital’in 
Şubat ayı tahminine göre Nikel fiyatlarının 2018, 2019 ve 2020 yılı 
ortalaması sırasıyla, 5.73, 5.97 ve 6.34 $/lb olacak. Nikel üreticileri 
yüksek fiyatların getirdiği etki ile 2017 yılında karlılık artışları 
açıklamaya başladı. Bunlardan biri olan Vale, 2017 yılında EBIT 
değerinin %44 arttığını açıkladı. Uzmanlara göre Nikel uzun vadede 
yükseliş beklentisini korurken, kısa vadede de fiyat artışları olabilir. 
Nikel’in kullanıldığı paslanmaz çelik ürünlerine beklenen talep artışı 
da fiyatların yükseliş eğilimini destekliyor. Outokumpu Mart ayı 
primlerini, 430 Kalite için 14 €/ton düşüş, 304 Kalite için 38 €/ton 
artışve 316 Kalite için 112 €/ton artış ile duyurdu.       

17     
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ÇİNKO ZINC   

S&P Capital’in 
Şubat ayı 
tahminine göre 
Çinko 
fiyatlarının 
2018, 2019 ve 
2020 yılı 
ortalaması 
sırasıyla, 1.48, 
1.41 ve 1.29 
$/lb olacak.  

LME Çinko stokları Şubat ayında %23.71 oranında azalış gösterirken, 
çinko fiyatları %3.08’lik azalış kaydederek 3.498 $/ton oldu. S&P 
Capital’in Şubat ayı tahminine göre Çinko fiyatlarının 2018, 2019 ve 
2020 yılı ortalaması sırasıyla, 1.48, 1.41 ve 1.29 $/lb olacak. Alexander 
Minin Plc, Türkiye, İran ve Ortadoğu'nun geri kalan bölümünde 
Proses Mühendislik, Danışmanlık, İnşaak ve Tasarım A.Ş. ile ortaklık 
yapmak için anlaştı. Yapılan anlaşmaya göre Proses Mühendislik, 
Alexander Mining'in teknolojisini kullaraka Türkiye ve/veya İran'da 
orta ölçekli çinko işleme tesisi kuracak.   

   18 
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KURŞUN VE KALAY  

LEAD AND TIN  

S&P Capital’in 

Şubat ayı 

tahminine göre 

Kurşun 

fiyatlarının 

2018, 2019 ve 

2020 yılı 

ortalaması 

sırasıyla, 1.12, 

1.10 ve 1.08 

$/lb olurken, 

aynı dönemler 

için Kalay 

fiyatları 

ortalaması 

8.95, 9.19 ve 

9.34 $/lb 

olacak.  

LME Kurşun stokları Şubat ayında %7.97 oranında azalış gösterirken, 
kurşun fiyatları %4.22’lik azalış kaydederek 2.530 $/ton oldu.  
LME Kalay stokları Şubat ayında %2.57 oranında artış gösterirken, 
kalay fiyatları %1.52’lik azalış kaydederek 21.765 $/ton oldu.  
S&P Capital’in Şubat ayı tahminine göre Kurşun fiyatlarının 2018, 
2019 ve 2020 yılı ortalaması sırasıyla, 1.12, 1.10 ve 1.08 $/lb olurken, 
aynı dönemler için Kalay fiyatları ortalaması 8.95, 9.19 ve 9.34  
$/lb olacak.    
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DEMİR-ÇELİK IRON-STEEL   

Ekonomi 

Bakanlığınca, 

Çin ve Çin 

Tayvanı menşeli 

bazı çelik boru 

ürünlerine 

yönelik nihai 

gözden geçirme 

soruşturması 

açıldı. Ekonomi 

Bakanlığı`nın 

üç ayrı 

"İthalatta 

Haksız 

Rekabetin 

Önlenmesine 

İlişkin Tebliği" 

Resmi 

Gazete`de 

yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. 

Demir cevheri fiyatları Şubat ayında %7.4 oranında yükselerek 87 
dolar seviyelerinden işler gördü. S&P Capital’in Şubat ayı 
tahminine göre %62 Demir Cevheri fiyatlarının 2018, 2019 ve 2020 
yılı ortalaması sırasıyla, 63.64, 62.51 ve 61.79 $/lb olacak. Anadolu 
Ajansı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta 
içinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla %25 ve %10 oranlarında 
ek gümrük vergileri getireceği bildirildi. Detayları henüz belli 
olmayan gümrük vergisi düzenlemesinin gelecek hafta içinde 
imzalanacağı belirtilen haberlerde, Trump'ın imzayı bugün atmak 
istemesine karşın gerekli prosedürler tamamlanmadığı için 
beklemek zorunda kaldığı öne sürüldü. Gümrük vergisi 
uygulanacak ülkeler arasında Türkiye de var. TÇÜD'den yapılan 
açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığının, ABD Başkanı Donald 
Trump'ın talebi üzerine çelik ithalatının ABD milli güvenliği 
üzerinde yarattığı etkinin incelenmesi için soruşturma başlattığı ve 
soruşturmaya ilişkin Trump'a sunulan raporu geçen ay 
kamuoyuyla paylaştığı hatırlatıldı. TÇÜD'ün, daha önce ABD'in 
ithal çeliğe yüksek vergi uygulamasının Türk çelik ihracatı 
bakımından tahrip edici sonuçları olacağını ve anılan kararın 
Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırılık teşkil ettiğini belirttiği 
kaydedilen açıklamada, New York Times gazetesindeki haberde, 
Trump'ın çelik ithalatına yüzde 25 vergi getirilmesine ilişkin karar 
aldığına yer verildiği ancak kararın henüz ABD resmi 
kaynaklarınca yayımlanmadığı bildirildi.  
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PLASTİK VE KAUÇUK  
PLASTIC AND RUBBER 

PA66 

piyasasındaki 

gerginlik devam 

ediyor. 

BASF’tan sonra 

diğer 

üreticilerden 

gelen fors 

major 

bildirimleri, 

tedarik 

konusunda 

sıkıntıların 

devam 

edeceğini 

gösteriyor.  

Şubat ayında yurtiçi plastik piyasasında PVC hariç yükselişler 
görülürken, aylık değişim şu şekilde gerçekleşti. ABS için %4.71, 
PS için %6.06, PP için %2.69, PE için %1.42 ve PA için %1.73 artış 
yönlü olurken; PVCA için %16.47 azalış yönlü oldu. PA66 
piyasasındaki gerginlik devam ediyor. BASF’tan sonra diğer 
üreticilerden gelen fors major bildirimleri, tedarik konusunda 
sıkıntıların devam edeceğini gösteriyor. ChemOrbis haberlerine 
göre, Global piyasalarda PET fiyatları Ekim/Kasım’dan bu yana 
kısıtlı arz ve güçlü ham madde maliyetleri nedeniyle artış eğilimi 
izliyor. ChemOrbis Fiyat Endeksi’nden elde edilen verilere göre, 
önde gelen piyasalarda fiyatlar şimdilerde son yılların en yüksek 
seviyelerinde seyrediyor. Bu arada, Kuzey Yarımküre’de yaklaşan 
yüksek sezon da kısa vadede güçlü olan görünümü destekliyor. 
Türkiye PET piyasasındaki oyuncular, hem yurtiçi hem de ithal 
fiyatların geçen hafta Çin’in tatilden güçlü dönmesi ve dünya 
genelindeki duruşlar nedeniyle arttığını bildirdi.  
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OMÜD  : 

“Yerli firmanın 

oluklu 

mukavva 

sektörüne arzı 

yıllık 30-40 bin 

ton, 

Türkiye'deki 

oluklu 

mukavva 

sanayinin 

ihtiyacı ise 

yaklaşık 400 

bin ton. 

Dolayısıyla 

yerli 

üreticilerin 

yurt içi talebi 

karşılama 

imkanı yok"  

KAĞIT VE KERESTE  

PAPER AND WOOD 
Yurtiçi kağıt fiyatları Şubat ayı için yatay bir hareket izlerken, 
ortalama fiyat artışı %0.81 olarak görüldü. Gri karton 
fiyatlarında ise artışların %3 seviyelerinde olduğu gözlemlendi. 
Dünya haberine göre, oluklu mukavva sanayicileri kraft türü 
kağıt ithalatındaki anti damping vergisinden şikayet ediyor. 
Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD); ABD'nin 
ardından Finlandiya, Polonya, Rusya, Brezilya'dan 
gerçekleştirilen kraft kağıt ithalatına vergi uygulamasının 
gündemde olduğunu belirterek, "Kraftliner kağıt, oluklu 
mukavva ambalaj maddesi olarak özellikle yaş meyve sebze 
ihracatında yaygın olarak kullanılıyor. Her ek vergi, girdi 
maliyetlerini artırarak enflasyonist etki yapıyor" ifadesini 
kullandı. Ekonomi Bakanlığı, yerli üreticiyi korumak adına, 
2015 yılında ABD'den yapılan kraftliner kağıt ithalatına anti 
damping vergisi uygulamaya başlamıştı. Türkiye, oluklu 
mukavva üretiminde kullandığı kraft kağıdın %90'ını ithal 
ediyor. OMÜD "Ekonomi Bakanlığı yerli üreticinin şikayeti 
üzerine şimdi de Finlandiya, Polonya, Rusya, Brezilya'dan ithal 
edilen kraft kağıtlara %11,42 ile %102,25 oranlarında vergi 
getirmeyi düşünüyor. Halbuki yerli firmanın oluklu mukavva 
sektörüne arzı yıllık 30-40 bin ton, Türkiye'deki oluklu 
mukavva sanayinin ihtiyacı ise yaklaşık 400 bin ton. Dolayısıyla 
yerli üreticilerin yurt içi talebi karşılama imkanı yok" görüşünü 
savunuyor. 
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ENERJİ VE PETROL  
ENERGY AND OIL 

Tüpraş, brent 

petrol 

fiyatlarının bu yıl 

ortalama 55-60 

dolar arasında 

gerçekleşeceğini 

öngördü. Tüpraş, 

elindeki veri 

setine dayanarak 

net rafineri 

marjının varil 

başına 7.50-8.0 

dolar seviyesinde 

gerçekleşeceğini 

hesapladı.  

Yurtiçi elektrik ve doğalgaz fiyatlarında 2018 yılı başında yapılan fiyat 
artışları sonrasında Şubat ayında fiyatlarda bir değişikliğe gidilmedi. 
Yurtiçi pompa fiyatları ise Şubat ayında Motorin için %0.58, K95 
Benzin için %2.42 oranında düşüş gösterdi. Bloomberg haberine göre, 
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatları 
tahminlerini yükseltti. EIA'nın Şubat 2018 Kısa Dönem Enerji 
Görünümü raporunda, uluslararası en geçerli olan Brent tipi ham 
petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl ortalama 62 dolar seviyesinde 
olmasının beklendiği belirtildi. Raporda, ABD'nin Batı Teksas (WTI) 
türü ham petrolünün de ortalama fiyatının bu sene 58 dolar 
seviyesinde olmasının öngörüldüğü kaydedildi. EIA'nın ocak ayı Kısa 
Dönem Enerji Görünümü raporunda, bu yıl Brent tipi petrolün varil 
fiyatının 60 dolar, WTI türü petrolün de 56 dolar olmasının tahmin 
edildiği bildirilmişti. Yeni raporla, her iki petrol türünün 2018 için 
ortalama varil fiyat öngörüsü 2'şer dolar yukarı çekildi. Raporda 
ayrıca, gelecek yıl Brent tipi petrolün ortalama 62 dolar, WTI türü 
petrolün ortalama 58 dolar olmasının beklendiği bilgisine yer verildi. 
EIA ayrıca, ABD'nin 2018 ve 2019'a dair ham petrol üretim 
öngörülerinin de yukarı çekildiğini duyurdu.  
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TARIM VE GIDA  
AGRICULTURE AND FOOD   
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Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Küresel Gıda 
Fiyat Endeksi Şubat ayında 170,8 puan olarak gerçekleşerek bir 
önceki aya göre %1,1 arttı. Endeks geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre ise  %2,7 düştü. Bloomberg haberine göre, Buğday, pirinç ve 
mısırı da içeren iri tanelilerin temsil ettiği FAO Tahıl Fiyat Endeksi 
%2,5 yükselirken ardı ardına iki ay belirgin şekilde artmış oldu. Bu 
artış büyük ölçüde olumsuz hava şartlarının ABD’deki buğday ve 
Arjantin’deki mısır için kış görünümünü etkilemesinden 
kaynaklandı. FAO ayrıca bu yıl için küresel buğday hasat 
projeksiyonunu düşürdü ancak stok seviyelerinde yeni rekor 
beklentisi devam ediyor. Tereyağı, peynir ve tam yağlı ve yarım 
yağlı süt tozu fiyatlarının artışıyla FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi 
Şubat ayında %6,2 yükseldi. Güçlü küresel talep ve Yeni Zelanda’da 
süt üretiminin beklenenden düşük gerçekleşmesi bu artışta önemli 
rol oynadı. FAO Et Fiyat Endeksi genel olarak değişmedi. Dört 
aydan bu yana düşen kümes hayvanları et fiyatları, artan sığır eti 
fiyatlarını dengeledi. FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise %3,1 
düşerek son 19 aydaki en düşük seviyeye geriledi. Bunda bu yıl için 
öngörülen küresel üretim fazlasındaki artış etkili oldu. Malezya ve 
Endonezya’daki stokların artmasıyla birlikte en çok palm yağı 
fiyatları düştü. FAO Şeker Fiyat Endeksi de %3,4 azalarak son iki 
yılın en düşük seviyesini gördü. Bu düşüşte özellikle Tayland ve 
Hindistan gibi ana üreticilerin üretimi genişletmeye devam etmesi 
rol oynadı.  
Ana tahıl ürünleri için küresel arz koşulları güçlü kalırken FAO 
sezon sonunda stok seviyesi öngörüsünü 14 milyon ton civarında 
arttırdı. Küresel buğday ve iri taneli stokları mevcut pazarlama 
yılında yeni bir rekora doğru ilerliyor. Bugün açıklanan son Tahıl 
Arz ve Talep Raporu'na göre buğday stoklarının 272,7 milyon tona; 
iri tanelilerin ise 309,8 milyon tona varması bekleniyor. 
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DÖVİZ KURLARI  
FX RATES   

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat tarihli Beklenti 
Anketine göre 2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 
bir önceki anket döneminde 4,12 TL iken, bu anket döneminde 4,10 TL 
olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket 
döneminde 4,24 TL iken, bu anket döneminde 4,18 TL oldu. Hürriyet 
haberine göre, ABD'li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs’a göre 
dolarda yıl başından bu yana yaşanan değer kaybında ABD ikiz açığı 
veya Trump yönetiminin daha düşük bir para birimi istemesi değil; 
yatırımcıların Avrupa, Japonya gibi başka yerlere yönelmesi etkili 
oluyor. Kurum stratejisti Zach Pandl müşterileri ile paylaştığı notta, 
"Risk algısının iyileştiği dönemler genellikle doların zayıfladığı 
dönemler oluyor. Küresel büyümenin hızlanması, diğer ekonomiler 
ve para birimlerini, ABD ekonomisi ve dolardan daha olumlu 
etkiliyor. Bu da dolardaki zayıf görünümün ana nedeni" dedi. Pandl 
bu değerlendirmesine örnek olarak şu maddeleri sıraladı : "Küresel 
ekonominin güçlenmesi ticaret hacimlerini artırır. Bu da Güney Kore 
ve Malezya gibi ihracatçı ülkelerin para birimlerini destekler. 
Yükselen emtia fiyatları Şili gibi ülkelerde hammadde ihracatçılarına 
yardımcı olur. ABD para politikası ile uyum. Avrustralya, İsveç gibi 
ülkeler bu yıl faiz artıracak; AMB de normalleşme adımları atacak." 
Pandl, Fed para politikasını sıkılaştırmaya devam etse ve ABD tahvil 
faizleri yükselmeyi sürdürse bile doların önümüzdeki dönemde daha 
da zayıflayabileceğini öngördü. Pandl, "Hedge fonlar ve emtia 
işlemcileri zaten dolarda kısa pozisyona dönmüş durumda; ama diğer 
yatırımcıların satışa geçmesi için hala bir alan var" ifadelerini kullandı. 
Notta mevcut dönemin, Haziran 2004-Haziran 2006 arasında ABD’de 
sıkılaştırma adımlarının ülkede faiz avantajını artırırken doları 
düşürdüğü döneme benzediği belirtildi. Pandl, "Doların yıl başından 
bu yana düştüğü kadar hızlı şekilde değer kaybetmesini beklemesek 
de gelecek 12 ayda zayıflayacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini 
kullandı. 

T C M B   

2 8  Ş u b a t  2 0 1 8  

t a r i h l i  k a p a n ı ş  

v e r i l e r i n e  g ö r e  

Döviz Kurları (DSK): 

USD/TRY 
EUR/TRY 
GBP/TRY 
CHF/TRY 
CNY/TRY 

: 3.8065 
: 4.6523 
: 5.2946 
: 4.0512 
: 0.60496 

Çapraz Kurlar: 

EUR/USD 
GBP/USD 
USD/CHF 
GBP/USD 

: 1.2222 
: 1.3886 
: 0.9418 
: 1.3886 
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İSTATİSTİKLER  
STATISTICS   

YURTİÇİ-ÜFE ve TÜFE 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Şubat ayında bir önceki 
aya göre %2,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,69, bir önceki 
yılın aynı ayına göre %13,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,50 
artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre 
değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %1,82, imalat 
sanayi sektöründe %1,49, elektrik ve gaz sektöründe %21,10, su 
sektöründe %0,42 artış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla 
artış; %21,10 ile elektrik ve gaz, %7,57 ile ham petrol ve doğal gaz, 
%5,71 ile ağaç ve mantar ürünlerinde (mobilya hariç) gerçekleşti. Buna 
karşılık kok ve rafine petrol ürünleri ise bir önceki aya göre %1,11 
düşüş gösterdi. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Şubat 
ayında aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış ara mallarında 
gerçekleşti. 

TÜFE’de 

(2003=100) 2018 

yılı Şubat ayında 

bir önceki aya 

göre %0,73, bir 

önceki yılın Aralık 

ayına göre %1,76, 

bir önceki yılın 

aynı ayına göre 

%10,26 ve on iki 

aylık ortalamalara 

göre %11,23 artış 

gerçekleşti. 
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DİĞER EMTİALAR  
OTHER COMMODITIES   

SunSirs tarafından izlenen verilere göre Şubat ayında fiyatı 
yükselen bazı emtialar; PA66 %11.35,Kobalt %5.10, Demir Cevheri 
%5.01, Orta Kalın Çelik Panel %4.52, Kostik Soda %4.35, Vidalı 
Çelik %3.71, Stiren %3.66, Kağıt %2.78, Bütadien Kauçuk %2.69, 
Doğal Kauçuk %2.41, Nikel %2.35, Sıcak Haddelenmiş Rulo %2.25, 
Titanyum Dioksit %1.86, Metal Silikon %1.52, Soğuk Haddelenmiş 
Levha %1.36, PET %1.34 şeklinde olurken fiyatı düşen bazı emtialar; 
Sıvılaştırılmış Gaz %13.93, Çimento %6.27, PP %4.65, LDPE %4.40, 
Gümüş %3.81, Kükürt %2.40, Çinko %1.44 şeklinde oldu. 
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Şubat ayında 

açıklanan bazı 

fiyat artış 

duyuruları : 

  

Trinseo 1 Şubat 

tarihinden geçerli 

olmak üzere ürün 

fiyatlarını 

aşağıdaki şekilde 

arttırdı :  

GPPS : 135 €/mt 

HIPS : 135 €/mt 

PC : 150 €/mt 

ABS : 100 €/mt 

SAN : 120 €/mt 

 

OCI Nitrogen, 

yüksek talep ve 

sınırlı arz 

nedeniyle 1 Nisan 

2018’den geçerli 

olmak üzere 

Melamin 

fiyatlarını 60€/mt 

arttırdı. 
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