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GENEL GÖRÜNÜM OVERVIEW 

Değerli Satınalma Profesyonelleri,

TÜSAYDER olarak “Milli Satınalma 4.0” mottosu ile ülkemiz için
yeni bir oluşumu başlattık ve bu çalışmalara devam ediyoruz.
“Milli Satınalma 4.0” ile bir yandan milli tedarikçilerin, diğer
yandan satınalma ve tedarik yönetimindeki dijital dönüşümün
gerekliliğinin bilincini arttırmayı hedefliyoruz. 2017 yılının Aralık
ayında İstanbul’da yapmış olduğumuz zirveden sonra özellikle
“Satınalma 4.0” kavramını sahiplenen bir çok kurum ortaya çıktı.
Türkiye’de “Satınalma 4.0” ve “Milli Satınalma 4.0” kavramını ilk
kez kullanan TÜSAYDER, bu çalışmalarına 2018 yılında da devam
ediyor. Bu kapsamda Nisan ayında TOBB ve TÜSAYDER işbirliği
ile Ankara’da aynı konsepti içeren bir zirve düzenleyeceğiz. Tüm
satınalma profesyonellerini bu değişime sahip çıkmak için
Ankara’ya davet ediyoruz. Zirve ile ilgili gelişmeleri TÜSAYDER
web sayfasından takip edebilirsiniz.

Emtia fiyatlarını ve satınalma stratejilerini etkileyen global
gelişmelere baktığımızda, uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Fitch Ratings, Mart ayı raporunda küresel ekonomik
büyümenin güçlü seyrettiğini, merkez bankalarının ise önceye
kıyasla artık daha az temkinli duruş sergilediğini bildirdi. Raporda
ABD, Euro Bölgesi ve Çin’de bu yıl ekonomik büyümenin genel
trendin üzerinde seyretmesinin beklendiği, küresel ekonomik
büyümenin ise bu yıl %3 seviyesinin üzerinde seyretmesinin
öngörüldüğü belirtildi.

Gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin artan yatırım ivmesinden
olumlu yönde etkilendiği, iş dünyası algısının iyileştiği ve dış
talebin ise arttığı vurgulandı. ABD’deki vergi reformunun
yatırımların artmasına neden olabileceğine dikkat çekilen raporda,
Euro Bölgesi’nde bankaların kredilerindeki artışın küçük ve orta
ölçekli işletmeleri desteklemeye devam ettiği değerlendirilmesi yer
aldı. Raporda, gelişen ekonomilerde sıkılaşan istihdam piyasasının
tüketici harcamalarında görülen artışı desteklediği, küresel parasal
duruşunun ve kredi koşullarının halen elverişli olduğu
kaydedilirken, gelişmiş ekonomilerde enflasyon riskinin artırdığına
dikkat çekilmesine rağmen halen enflasyonda sert bir yükseliş
görülmesinin olası olmadığı vurgulandı. ABD’nin bu yıl için
ekonomik büyüme tahminin %2,5’tan %2,7’ye, gelecek yıl için ise
%2,2’den %2,5’e yükseltildiği raporda, Euro Bölgesi için bu yıla
ilişkin büyüme tahmininin %2,2’den %2,5’a, gelecek yıl için de
%1,7’den %1,8’e revize edildiği bildirildi.

GÜRKAN HÜRYILMAZ
TÜSAYDER Yönetim Kurulu Başkanı
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Uluslararası 

Para Fonu 

(IMF), 

Türkiye’ye 

yönelik 2018 ve 

2019 büyüme 

tahminlerini 

%4,3’e 

yükselttiğini 

açıkladı. 

Geçen yıl %6,9’luk ekonomik büyüme kaydeden Çin’in bu yılın
sonunda yaklaşık %6,5 seviyesinde büyüme kaydetmesinin
beklendiği ifade edildi. OECD ise Mart ayı raporunda, bir önceki
raporuna göre Türkiye'nin büyüme tahmini, 2018 için %4,9'dan
%5,3'e, 2019 için de %4,7'den %5,1'e yükseltirken, iç talepteki güçlü
artışın gelecek dönemde Türkiye'de büyümeyi destekleyeceği
belirtildi. Kurdaki değişimlerin ve emtia fiyatlarında yaşanabilecek
dalgalanmaların Türkiye, Meksika ve Arjantin'de enflasyon
baskılarını artırabileceği vurgulanan raporda, küresel ekonomik
büyümenin Avro Bölgesi, Çin, Türkiye ve Brezilya'nın olumlu
katkısıyla 2017'de %3,7 oranında gerçekleştiği kaydedildi. Dünyanın
2018 ve 2019'da %3,9 büyüyeceği, Euro Bölgesi'nin 2018'de %2,3 ve
2019'da %2,1, ABD'nin 2018'de %2,9 ve 2019'da %2,8 büyüyeceği
tahminine yer verilen raporda, en hızlı büyümenin Hindistan'da
yaşanacağına işaret edildi. Hindistan'ın 2018'de %7,2 ve 2019'da
%7,5, Çin'in 2018'de %6,7 ve 2019'da %6,4 büyüyeceği belirtildi.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’ye yönelik 2018 ve 2019
büyüme tahminlerini %4,3’e yükselttiğini açıkladı. IMF'nin “Küresel
Beklentiler ve Politika Zorlukları” raporunda yer verdiği “Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla Artışı” tablosunda, Türkiye’ye ilişkin büyüme
beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiği görüldü.

Global fiyat artış risklerinin devam ettiği bugünlerde, tüm
meslektaşlarımıza başarılar dilerim.

Selamlarım ve Saygılarımla,
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YENİ TRENDLER
Dijital dünyadaki gelişmeler insanların vazgeçilmez ihtiyacına hizmet sunan sağlık
sektöründe etkisini rekabet argümanı olarak hissettirmektedir. Dijital sağlık
alanında 2016 yılındaki yatırımların 5,7 milyar USD yi aştığı görülmektedir. Son
dönemde en yaygın olarak karşımıza çıkan yenilik ise giyilebilir teknolojilerdir. Cep
telefonu uygulamaları ile insanların diyet yaptığı bir dünyadayız artık. Bu ve buna
benzer 40.000 e yakın uygulama olduğunu da belirtmek ve bu konuya dikkat
çekmemek haksızlık olacaktır. En yüksek yatırım maliyeti gerektiren sektörlerden
olan sağlık sektörü, aynı zamanda sürekli yatırımında yenilenmesi gerekliliği ile
diğer sektörlere göre daha acımasızdır. Bu kadar yüksek yatırımın iyi
yönetilebilmesi için son dönemde adını daha fazla duyduğumuz yalın yönetim
uygulamaları ise benimde üzerinde en çok çalıştığım konu başlığıdır. Buna göre
yalın yönetim öncelikli olarak israfın önüne geçmeyi hedefleyerek müşterinin
fazladan ödeme yapmasına engel olabilecek tüm başlıkları ortadan kaldırmayı
hedeflemektedir.
Sağlık kurumları İşleyiş sürecini arz ettiği değer akışına göre planlamak ve
mükemmeli hedefleyen bir hizmet sunmak durumundadır. Burada yalın yönetim
uygulamalarını göz ardı edemeyiz. Örneğin , hastane laboratuvarında alınan bir
örneğin sonuç verme hızını bile cihaz yerleşim planında yapılacak minik bir revizyon
ile hızlandırılabileceğimizi yalın yönetim uygulaması ile sağlamak mümkündür. Ya
da hastanede hali hazırda bulunan bir cihazdan başka bir departmanında talepte
bulunması durumunda iki departman arasında iş planlaması ile cihazın her iki
servise de hizmet verebilmesi sağlanabilir. Ve yeni alıma gerek kalmayabilir.
Uygulamanın başarıya ulaşabilmesi için en hassas konu ise faaliyetlerin
iyileştirilmesi için değer analizleri ve buna uyumlu iş akış planlamaları yapılmasıdır.
Faaliyet tabanlı maliyetlendirme çalışmaları ışığında iş akış şemalarını gözden
geçirilmelidir. Bu akış şeması ilgili herkesin üzerinde mutabık kalınacağı bir şekilde
dikey ve yatay iletişim ile Değer katan ya da fayda üretmeyen faaliyetler
birbirinden ayrılmalıdır. Bu sayede verimlilik de artacaktır.
Yapay zekanın tanı ve tedavilerde kullanılması için hastanelerin en büyük hazinesi
ise elinde zaten var olan istatiksel verilerdir. Bu veriler ışığında hastaneler
hastalarının bir sonraki ziyaret tarihini bile öngörebilecektir. İnsanlara yakın
zamanda takılabilecek çipler diye bir cümle kullanılması artık kimseyi hayrete
düşürmeyecektir. Sağlık kuruluşları Dönemsel olarak pazarlama faaliyetlerini hangi
branşlara yapması gerektiğini yine elindeki verilere göre planlayabilecektir.
Hastanelerin bunları öngörebilmesi ve yol haritasını çizebilmesi için verilerinin
güvenebilir olması önemlidir. Bu yönüyle veri güvenliğine yapılan yatırımlar işletme
sahiplerinin en fazla önem vermesi gereken konudur.
Sağlıkta 4.0 uygulamaları ise operasyonların sıfır riskle yapılması ,robotik cerrahi,
nesnelerin interneti, süper insan gibi başlıkları önümüze getirmektedir. Küresel
dünyada Türkiye’nin 4.0 uygulamalarını yakalamasına yönelik ülkemizde en fazla
sağlık sektöründe ümitsizlik duygusu hakim olmasına rağmen kalite algısının hızla
değişmesi , ve profesyonel yöneticilerin sektöre hakim olması ile birlikte bunu
yakalamak çok ta uzak değildir.
Ülkemiz en fazla sağlık yatırımı yapılan ülkeler listesinde ilk sıralarda yer buluyor.
Gelin bu yatırımları daha iyi yönetmek için acımasız rekabet ve fiyat uygulamalarını
bir kenara bırakıp kalite odaklı bir politika izleyelim. Sadece düşünmeyelim hayata
geçirelim.
Saygılarımla,
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İSMAİL HIZLI

MEDİPOL SAĞLIK GRUBU

SATINALMA MüDÜRÜ
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Çelik sektörü kısıtlı hammaddelerin görece az sayıda üretici
tarafından işlenerek piyasaya sunulduğu bir pazar olarak göze
çarpmaktadır. İmalat sanayinin majör tedarikçisi olma durumu
stratejik önemini de pekiştiren bir diğer unsurdur. Bu noktada
çelik sektörüne ait girdilerin önemini de arttırmaktadır. Gerek
maliyetler gerekse teslimatların sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi
adına satınalma hayati önem taşımaktadır. Bu noktada satınalma
süreçleri için inovatif bir alan olan e-satınalma da kendisine her
geçen gün daha fazla yer bulmaktadır.
Bu bölümde Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden birinin

iştiraki olan ve çelik sektöründe faaliyet gösteren X şirketinde
yürütülen araştırmaya yer verilmiştir. Şirket 1990 yılında
Türkiye'deki ilk özel yassı çelik üreticisi olarak faaliyetlerine
başlamıştır. İlk yatırım tutarı 200 milyon dolar seviyesindedir.
2001 yılında yönetim yapısını ortak eş yönetim şeklinde
değiştirmiştir. Şirket alanında ülkemizin önde gelen
kuruluşlarından birisi olarak halen faaliyetinde devam etmektedir.
E-satınalma faaliyetlerini sürdüren X şirketine ait araştırmaya ait
bilgilere aşağıdaki şekilde yer verilmiştir :

1.1. Yöntem
1.1.1. Araştırmanın Yöntemi
e-satınalma yönetiminin çelik sektöründe uygulamasını

incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada, derinlemesine mülakat
tekniği kullanılmıştır.
1.1.2. Evren veÖrneklem

Çelik sektöründe yer alan X firmasından satınalma ve Lojistik
Müdürü A ve satınalma yetkilisi B olmak üzere yönetici
pozisyonunda iki kişi görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerde,
firma ismi ve görüşülen yetkililerin isimlerinin gizli kalması
istenmiştir.

Görüşme yapılan kişilerin satınalma mesleğindeki tecrübeleri
10 yıl ve 20 Yıl olarak tespit edilmiştir. Görüşülen yöneticilerin X
firmasındaki çalışma süreleri ise 14 yıl ve 17 yıl olarak tespit
edilmiştir. Her iki satınalma yöneticisinin de lisans mezunu
oldukları tespit edilmiştir.
1.1.3. Araştırmanın Sınırlıkları

Yapılan araştırma sadece çelik sektöründeki bir firma ile
sınırlandırılmıştır ve firma uygulamaları değerlendirilmiştir.
1.1.4. Araştırmanın Varsayımları

Görüşmeler yetkililerin kendilerine yöneltilen soruları doğru
anlayabilecek düzeyde ve sorulara samimi cevaplar verdikleri
varsayımı altında yapılmıştır.
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1.1.5. Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak literatür taraması sonucunda, yazar

tarafından oluşturulan ve 16 açık uçlu sorudan oluşan bir form
kullanılmıştır. Veriler soru formu yardımı ile yüzyüze görüşme
tekniği ile toplanmıştır.

1.2. Bulgular
Görüşmede bireylere 16 soru yönlendirilmiş ve cevapları alınarak

aşağıda raporlandırılmıştır.

 Kaç yıldır e- Satınalma uygulamaktasınız?
Kurumun 2010’dan beridir e-satınalma uyguladığı tespit

edilmiştir. Bu süre kurumun e-satınalma konusunda
uzmanlaşmasını ve e-satınalma’nın kuruma olan artı ve eksilerine
vakıf olması için yeterli bir süredir.

 e- Satınalmaya geçmekteki nedenleriniz nelerdir?
e-satınalmaya geçiş nedenleri olarak;

 Evrak işi (bürokrasi) çok yaratan küçük kalemlerin satınalma
süreçlerinde zaman ve personel tasarrufu sağlamak olduğu,

 Fax ve E-mail ile yapılan pazarlıkların limitli olması ve pazarlık
gücünü düşürerek uygun fiyata ulaşmada var olan güçlüklerin
aşılarak pazarlık gücünü arttırmak olduğu,

 Şeffaflık; satınalma sürecine ilişkin tüm aşamaların ilgili kişilerce
görünebilir ve kontrol edilebilir olması,

 Rekabet sağlayabilmek; tedarikçiler arasında rekabet ortamı
yaratmak,

 Fırsatları yakalamak, çok sayıda tedarikçiyi sürece dahil ederek
özellikle stok fazlası olan ve daha uygun fiyata satabilecek
tederikçilerin tespit edilerek uygun fiyata temin yapılması olduğu
tespit edilmiştir.
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Üst yönetim ilk 
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zorluklarından 
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 e-Satınalmaya geçişte karar alma sürecinde yönetimin etkisi
nasıl oldu?
e-Satınalmaya geçişte ilk olarak fiki satınalma departmanından

çıktığı ve üst yönetime sunulduğu tespit edilmiştir. Üst yönetimin bu
durumu olumlu karşıladığı ve gerekli desteği verdikleri tespit
edilmiştir.

 e-Satınalmaya geçiş sürecinde üst yönetimin katkısı ne düzeyde
ve nasıl oldu?
Üst yönetim ilk olarak tedarikçilerin tepkisinden ve tedarikçilerin

uyum sağlamasının zorluklarından çekindiği tespit edilmiştir.
e-satınalmaya geçişe karar verildikten ve gerekli alt yapı

oluşturulduktan sonra üst yönetimin katılımıyla tedarikçiler ile
toplantı düzenlenip e-satınalma sisteminin lansmanının yapıldığı ve
tedarikçilerin sürece daha çabuk uyum sağlamaları sağlanmaya
çalıştığı tespit edilmiştir.

Tedarikçiler ilk etapta uyum sağlamaları zor olduğu ve düşük
düzeyde tepkiler geldi fakat bu durum kısa süre içerisinde aşıldığı
tespit edilmiştir.

 e-Satınalmaya geçiş sürecinde karşılaştığınız sorunlar neler
oldu?
e-Satınalma’da bilgisayar teknolojisinin yoğun olarak kullanılıyor

olmasının gerek firma çalışanlarında gerekse tedarikçiler tarafında
kısa süreli bir endişeye yol açtığı, fakat yapılan eğitimler ve verilen
destekler sayesinde çok kısa sürede aşıldığı tespit edilmiştir.

 e-Satınalmaya geçiş sürecinde kurumsal bir destek aldınız mı?
Bimsa Pratis firmasından kurumsal bir destek alındığı ve hatta

Bimsa Pratis firmasının yazılımını kullanıldığı tespit edilmiştir.
Bimsa Pratis firması entegrasyon için gerekli olan tüm çalışmaları
yaptığı ve eğitim verdiği tespit edilmiştir. . Sonrasında firmaya ve
yapılan işe özgü istenilen yazılım geliştirmelerinin yapıldığı tespit
edilmiştir. . Ayrıca yazılım içinde bulunan eğitim notları ve
videoların firmanın çalışanlarınca kullanıldığı ve çok faydalı
bulunduğu tespit edilmiştir.

 e-Satınalmaya geçiş sürecinde çalışanlarınızın yaklaşımı nasıl
oldu?
Öncelikle e-Satınalmada teknolojinin yoğun olarak

kullanılmasının firma çalışanları için biraz zorlayıcı olduğu fakat bu
sürecin 2 ayda aşılarak teknolojik uyumun tamamlandığı tespit
edilmiştir.
e-Satınalma’da satınalmacının ihaleyi birinci olan firmaya vermek

zorunda olmaları (istisnalar dışında) satınalmacıların erkini
kaybedeceği düşüncesini oluşturduğu tespit edilmiştir.
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 e-Satınalmaya geçişte çalışanların en çok zorlandığı konular
nelerdir?
Çok bir zorluk ile karşılaşılmadı. E-satınalma ile ilgili kullanılan

yazılıma uyum sağlamak en önemli zorluk yanıydı bu da 2 ay içinde
aşıldığı tespit edilmiştir.

 e-Satınalmaya geçişte tedarikçilerinizin yaklaşımı ve bu sürece
geçişte zorlandıkları noktalar neler oldu?
Tedarikçilerin ilk zamanlar şaşkınlık içerisinde oldukları ve

özellikle ilk zamanlarda alınan fiyat tekliflerinin yüksek geldiği
tespit edilmiştir.
Eskiden yapılan satınalma ile tedarikçiler diğer firmalara göre

tekliflerinin kaçıncı sırada olduklarını göremedikleri, bu sistemde
ise görebildikleri ve tekliflerini verirken bu durumu ilk zamanlarda
göz önünde bulundurmakta biraz zorlandıkları tespit edilmiştir.

 Kısaca e-Satınalma sürecinizden bahsedebilir misiniz? (Talep
oluşum sürecinden başlayarak satınalmanın tamamlanmasına
kadar geçen sürede neler ve nasıl gerçekleşir)
SAP’de kullanıcı talep oluşturduktan sonra talebi oluşturan

çalışanın ilk yöneticisi talebe onayı verdiği, bu ilk onay sonrası stok
kontrolün talebi incelediği ve talep edilen ürünün stoklarda
olmadığını tespit ettikten sonra onay verdiği tespit edilmiştir. Bu
onaylardan sonra satınalma sürecine geçilerek, ürün için şartname
oluşturulduğu ve e-satınalma yazılımına şartname ve ihale koşulları
yüklenerek e-satınalma sürecine başlamaya hazır hale geldiği tespit
edilmiştir. Bu işlem sonrasında ihaleye davet edilecek firmalara
taleplerin iletildiği ve satınalma sürecinin fiilen başladığı tespit
edilmiştir. Satınalma gerçekleştikten sonra e-satınalma süreci
tamamlanarak ve SAP’de oluşan talebin kapatıldığı tespit edilmiştir.

Tedarikçilerin 

ilk zamanlarda 

şaşkınlık 

içerisinde 

oldukları ve 

özellikle ilk 

zamanlarda 

alınan fiyat 

tekliflerinin 

yüksek geldiği 

tespit 

edilmiştir. 
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Bazı önemli 

tedarikçilerin 

özellikle yüksek 

alımların 

yapıldığı 

tedarikçilerin 

yurt dışında 

olması ve 

geleneksel 

satınalma 

yöntemi ile 

pazarlık 

süreçlerinin 

kısıtlı kalması 

nedeniyle e-

satınalmanın 

uygulanması bu 

sıkıntıları 

ortadan 

kaldırdığı tespit 

edilmiştir.
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 e-Satınalmanın kurumunuza sağladığı faydalar nelerdir?
e-Satınalmanın kuruma sağladığı faydaların, şeffaflık,

operasyonel kolaylık, raporlama, maddi getiri, ürünlerin daha uygun
fiyatlara tedarik edilmesi, e-satınalmada süreçler için çok kalifiye
elemana ihtiyaç çok fazla olmaması, tedarikçi firmaların stok fazlası
olması nedeniyle verebileceği düşük fiyat fırsatını yakalamanın,
olduğu tespit edilmiştir.
e-satınalmanın faydaları yanı sıra negatif yan ya da dikkat

edilmesi gereken yanları ise tek firmanın girdiği ihalelerde rekabetin
olmaması ve firmanın sistemde sürekli olarak kendini ilk sırada
görmesi dolayısı ile firma ile olan pazarlık gücünü azalttığı tespit
edilmiştir.

 e- Satınalma öncesi ve sonrası satınalmalarınızda maliyet
değişim oldu mu, olduysa ne yönde ve ne oranda olduğu
hakkında bilgi verebilir misiniz?
e-satınalmaya başlanan ilk zamanlarda %20 gibi oranlarda maliyet

azalması sağlarken zaman içerisinde bu oranlar %10-15 gibi oranlara
düştüğü tespit edilmiştir. Tedarikçi firmaların sisteme alışmaları ve
zaten uygun fiyata alınan ürünlerin zaman içerisinde daha fazla fiyat
indirimine gidilebilecek düzeyde fiyatların olmaması bu azalan
karlılığa sebep olduğu tespit edilmiştir.
e-satınalma sürecini yöneten yetkilinin ihale sonuçlarını dikkatli

incelemeden karar vermesi firmaların itirazını beraberinde getirdiği
ve dolayısı ile süreç yetkilisinin dikkati, hassasiyeti önemli olduğu
tespit edilmiştir.

 Çelik sektöründe e-satınalmanın uygulanmasının sizce önemi
nedir ve neden?
Özellikle aracıların aradan çıkarılmasında etkin bir rol oynayarak

daha etkin bir satınalma süreci ve daha uygun bir fiyata satınalma
gerçekleşmesini sağladığı tespit edilmiştir.

Bazı önemli tedarikçilerin özellikle yüksek alımların yapıldığı
tedarikçilerin yurt dışında olması ve geleneksel satınalma yöntemi ile
pazarlık süreçlerinin kısıtlı kalması nedeniyle e-satınalmanın
uygulanması bu sıkıntıları ortadan kaldırdığı tespit edilmiştir.

Firmanın ana faaliyet alanına girmeyen fakat kurumun idari
işlerini yapabilmesi için gerekli olan ürün ve hizmetlerin alımında
zaman tasarrufu sağladığı ve ana faaliyetini oluşturan ürün ve
hizmet alımına daha çok zaman ayırmalarına olanak sağladığı tespit
edilmiştir.

http://www.tusayder.org


 Çelik sektöründe e-satınalmanın uygulanmasında
karşılaşılabilecek en önemli zorluklar sizce neler olabilir?
Bazı tedarikçilerin ürettikleri ürünler konusunda tek olmaları ya

da o ürün için birkaç firmanın olması nedeniyle firmaların e-
satınalma sürecine girmeyi pek istememeleri ve pazarlık gücünün
bu konuda çok fazla olmaması olduğu tespit edilmiştir.

 Çelik sektöründe e-satınalmanın yaygınlaşmasının sektörel
katkıları ve ülke ekonomisine katkıları neler olabilir?
Özellikle aracıları aradan çıkarakmaliyet azalması sağlayacağı ve

yurt dışında yer alan firmalar ile olan pazarlık gücünü arttırarak
maliyet azalması sağlayacağı ve döviz çıkışında önemli rol
oynayabileceği tespit edilmiştir.

 Kurumunuz için genel olarak düşündüğünüzde E-satınalmanın
faydaları nelerdir?
e-satınalmanın kullanılmasının kurumun marka değerini

arttırdığı ve özellikle satınalma profesyonelleri içerisinde
departmanın çalışılmak istenen profesyonel bir ortam imajı yarattığı
tespit edilmiştir.
e-satınalma ile asıl faaliyet alanı dışında kalan ve çok zaman alan

satınalma süreçlerinden zaman tasarrufu sağlayarak asıl faaliyet
alanına giren ürün ve hizmet satınalma süreçlerine daha fazla
zaman ayırmaya imkân sağladı tespit edilmiştir.

e-satınalmanın 

kullanılmasının 

kurumun marka 

değerini 

arttırdığı ve 

özellikle 

satınalma 

profesyonelleri 

içerisinde 

departmanın 

çalışılmak 

istenen 

profesyonel bir 

ortam imajı 

yarattığı tespit 

edilmiştir. 
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KES GİTSİN !
1960’lardan önce Nallıhan’da, huysuz çocuğun uslanması için ayın

ilk Çarşambası bir dört yol ağzına gidilir, ters kapatılan ekmek
teknesi içine 3-4 yaşlarındaki çocuk yatırılır, tekne üstüne koyulan
bazlama baltayla kesilirdi. Böylece çocuğun uslanacağı düşünülürdü.
Bu işlem yapılırken iki kişi arasında şu konuşmalar geçerdi.
-Ne kesen?
-Huy keserim.
-Kes gitsin.
Sizin de huysuz tedarikçileriniz var mı? Siz huysuz

tedarikçilerinize ne yapıyorsunuz?
“Kes gitsin”mi diyorsunuz? Elbette, hayır!

Satınalma dünyasındaki davranışlar hızla değişiyor. Günümüz
satınalma anlayışında, artık tedarikçi ile güç ilişkisi bulunmuyor.
Şirketler, hedeflenen kâra ulaşabilmek için Satınalma
departmanlarına ve yönetilen tedarikçilere özel önem veriyorlar.
Hatta bazı global işletmeler Tedarikçi İlişkileri Yönetimi adı altında
ayrı bir departman kurma yoluna gidiyorlar.
Bizlerin değişen bu dünyaya ayak uydurması ve tedarikçilerimizin

sarıp sarmalanması gerekiyor. Şimdi sadece en uygun tedarikçi
bulmakla değil; aynı zamanda o uygun tedarikçiyi elde tutmak ve
ona kazandırmaktan da sorumluyuz.

Onları sopa ile korkutmak yerine; gelişmeyi ve geliştirmeyi
öğretmenin yöntemlerini oluşturmalı,geleneksel yöntemlerden
uzaklaşmalıyız. Ortak bir gelecek kültürü yaratmalıyız. Kâr ve
maliyet odaklı empati kurmalıyız. Bu yaklaşımlar, iki taraf için de
iletişim ve paylaşım anlayışı; dil ve hareket birliği anlamına gelir.

Artık Kazan-Kazan devri bitiyor. Hızla, Kazandır-Kazan devrine
doğru yol alıyoruz.
1990’larda Toyota ve Honda, Camry ve Accord modellerinin

üretim maliyetlerini yaklaşık yüzde 25’ini, geliştirdikleri tedarikçi
ilişkileri sayesinde düşürmüşler. (HBR, Tedarik zinciri yönetimi,
MESS yayınları,Mart 2007)

Tedarikçilerimizi, rekabet üstünlüğü sağlayacak değer düzeneği
olarak görmeliyiz zira kalite ve performansı iyileşen tedarikçiler,
toplam satınalma maliyetlerimizin düşürülmesinde çok etkili
oluyorlar.. Satın alınan ürün ve ya hizmetin sadece maliyetine bağlı
olmayan bir iş ilişkisi, rekabette uzun dönemli kâr stratejileri
geliştirmeyi sağlıyor. Tedarikçinin pazardaki yeri ve stratejisi,
finansal gücü, rekabetçi fiyatlara sahip olması, uzlaşmacı yaklaşımı
bizlere para kazandırıyor. Uzun dönemde işletmenin rekabet etme
gücünü olumlu yöne çekiyor.

Yıl 2018 ve bizler Satınalma 4.0’ lara doğru koşuyoruz.
Bu nedenle kesip biçmeden değer bilelim.

Şimdi sadece 

en uygun 

tedarikçi 

bulmakla değil; 

aynı zamanda o 

uygun 

tedarikçiyi elde 

tutmak ve ona 

kazandırmakta

n da 

sorumluyuz. 

SELDA YÜKSEKBAŞ
TÜSAYDER Yönetim Kurulu
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TÜSAYDER SAKARYA BÖLGESİ

Satınalma mesleğini yurt içi ve dışında geliştirmek için çalışmalarda
bulunan TÜSAYDER’e Sakarya bölgesinde en büyük destek Alimex
Alüminyum’dan geliyor. Bölgede ilgili profesyonelleri TÜSAYDER
bünyesine katma faaliyetleri yürüten Alimex, firmaların satın alma
ekiplerine de ‘yerli’ kaynak kullanması çağrısında bulunuyor.
TÜSAYDER’in bölgesel faaliyetlerinde hem bölge hem de ülke
ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

PROFESYONELLER BULUŞACAK
Yurt genelinde satınalma mesleğinin gelişmesi ve tanınmasına
yönelik çalışmalar yapan TÜSAYDER, Sakarya bölgesi kapsamında
satınalma profesyonellerini TÜSAYDER çatısı altında toplama
çalışmaları başlattı. Bu kapsamda 70’in üzerinde büyük ve orta
ölçekli işletmede görev alan yaklaşık 240 satın alma profesyonelini
bir konsorsiyumda buluşturmak üzere harekete geçtik.

SATINALMANIN ÖNEMİ
TÜSAYDER’in faaliyetlerinde ülke ekonomisine en üst seviyede
katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Birlikten güç doğar. Alimex Satınalma
Ekibi olarak da dernek çalışmaları ve hedefleri doğrultusunda
bölgeye liderlik etme misyonunu üstlendik. Bölgedeki satın alma
profesyonelleri ile birlikte, hem işletmelerimizin kârlılıklarını ve
rekabet gücünü artırmak, hem de milli satınalma hedefi ile projeler
geliştirerek, ithal ettiğimiz ürünleri yerlileştirmek istiyoruz. Yerli ve
yerinde satınalma amaçlıyoruz. Bölgemizdeki büyük sanayi
şirketlerinin kayda değer satın alma bütçeleri bulunuyor. Bu gücü
birleştiripmilli çıkarlarımız doğrultusunda kullanabiliriz.

SATSO İLE İŞBİRLİĞİ
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile bölgesel çalışmalar
hakkında görüştük. Oda Başkanı Sn.Mahmut Kösemusul ile ‘milli
satın alma ve ortak satın alma’ üzerine bir toplantı yaptık ve
toplantıda SATSO’dan destek sözü aldık. Bu kapsamda SATSO ile
işbirliğine gidelecek. Global piyasanın genişlediği günümüzde ülke
ekonomisinin kalkınması adına yerli kaynaklarının kullanılmasına
ağırlık verilmesi gerekiyor. Kurumların satınalma stratejilerini bu
doğrultuda belirlemesi ise oldukça önem kazanıyor.

Saygılarımla,

EMRE SALİHOĞLU
ALİMEX ALÜMİNYUM

Satınalma Müdürü

TÜSAYDER Sakarya Bölge Lideri
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GLOBAL SATINALMA 2018 ANKETLERİ

IFPSM PROCUREMENT TRENDS 2018

IFPSM anketine göre satınalma yöneticilerinin ajandasında 3 ana
trend var :
 Satınalmanın rolü içinde süreçlerin optimize edilmesi.
 Toplam sahip olma maliyeti.
 Tedarikçi yönetimi.

Global 

Satınalma 2018 

Anketlerinin 

orijinallerine 

TÜSAYDER Web 

Sayfasından 

ulaşılabilir...
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DELOITTE GLOBAL COP SURVEY 2018

Deloitte anketine göre yüksek performans gösteren satınalma
yöneticilerinin, diğer satınalma yöneticilerinden farklı olarak başarılı
olduğu 7 yetenek var :
 Üst yönetici desteği
 Liderlik – Tedarikçi ve Satınalma
 Stratejik karar verme
 Yetenek yönetimi
 Dijital satınalma
 Tedarikçi zinciri şeffaflığı
 Kurumsal karne
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BAKIR COPPER 

Airbus, bakır 

kullanımının 

güç kablosu, 

otomotiv ve 

emaye tel 

endüstrilerind

e artacağını 

öngörüyor. 

Scotiabank’ın 

Mart ayı 

tahmin 

raporuna göre 

Bakır 

fiyatlarının 

2018 ve 2019 

yıllarında 

ortalama 

olarak 

sırasıyla 3.05 

USD/lb ve 

3.25 USD/lb 

olması 

bekleniyor. 

Victorem Capital’e göre, bakır fiyatları, First Quantum’un Cobre
Panama, Norilsk’in Bystrinsky ve Glencore’nin Afrika
yatırımlarından gelecek arz artışına rağmen, Şili ve Peru
madenlerindeki arz azalması ve güçlü talebin etkisi ile yükseliş
beklentisini koruyor. “BMI Research” tarafından yayımlanan bir
araştırmada, küresel bakır üretiminin gelecek on yılda zirve yapacağı
öngörüsünde bulunuldu. Artışa geçen fiyatlar ve elektrikli araçlara
yönelik artan talebin de tetiklemesi beklenen üretimin 2018-2027
yılları arasında yıllık ortalama %3.6 artarak, 20.4 Milyon Tondan
2027 yılı itibarıyla 28 Milyon Tona erişeceği kaydedildi. BMI
analistleri, dünyanın en büyük bakır üreticisi Şili için, yaptıkları
analizde ise, 2017 yılında özellikle grevler nedeniyle yaklaşık %4
oranında düşen bakır üretiminin 2018 yılındaki tahmini 5.4 Milyon
Ton seviyesinden, 2027 yılında, yıllık ortalama %2.3’lük artışla, 6.6
Milyon Tona ulaşacağını öngörüyor.
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ALÜMİNYUM ALUMINIUM 

Danışmanlık 

şirketi AZ 

China, ABD'nin 

% 10 ithalat 

gümrük 

vergisine 

atıfta 

bulunarak "Çin 

ve Rus 

alüminyum 

sanayisinin 

şimdi 

yatırımlardan 

birlikte 

etkilendiklerini

" ifadesini 

kullandı.

Çin’in Kuzey eyaleti Shanxi yönetimi, döküm kapasitesini bölgeye
taşıyan büyük alüminyum işletmelerine, boksit kaynaklarına
erişmede ayrıcalık vereceğini açıkladı. Antaike, Çin’in alüminyum
üretim tahminini 2017 için 36.66 milyon, 2018 içinse 38 milyon ton
olarak açıkladı. Daha önceki raporda 2017 tahmini 37.8 milyon ton
idi. Moodys ‘e göre Alüminyum fiyatları Çin’deki standartlara
uymayan kapasite kesintileri ile birlikte bir miktar düşebilir. AME’ye
göre Çin’in kapasite kontrolünü aktif olarak devam ettirmesi ile 2018
ve 2019 yıllarında fiyatlar yatay çizgide hareket edecek. Alümina
fiyatlarının ise 2017 yılı Aralık ayındaki yükselişten sonra Çin’deki
rafinelerin üretim artışları ile düşüş yönlü olacak belirtiliyor.
Scotiabank’ınMart ayı tahmin raporuna göre Alüminyum fiyatlarının
2018 ve 2019 yıllarında ortalama olarak sırasıyla 0.95 USD/lb ve 1.00
USD/lb olması bekleniyor.
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Paslanmaz 

çelik Mart ayı 

prim fiyatları 

430 kalite için 

14 EUR/ton 

düşüşle 

açıklanırken, 

304 kalite için 

38 EUR/ton ve 

316 kalite için 

112 EUR’ton 

artış ile 

açıklandı. 

NİKEL VE PASLANMAZ ÇELİK

NICKEL AND STAINLESS  STEEL
Victorem Capital’e göre Nikel fiyatları 2018 yılında dengeli hareket
edecek. Çin’deki çevresel önlemlere istinaden kısıtlanan paslanmaz
çelik üretimlerin yavaş yavaş artacağı öngörülürken, bu artan talebi
Endonezdaki nikel üreticilerinin artan üretimlerinin dengeleyeceği
belirtiliyor. 2017 yılında Nikel fiyatları elektrikli araçlardaki batarya
sistemlerindeki nikel ihtiyacı artış beklentisi ile %20’e varan oranda
artış göstermişti. Uzmanlara göre, şu anda bu talep nikel ihtiyacının
sadece %3’ünü oluşturuyor. Bu sebeple, 2018 yılındaki uzun vadeli
nikel tüketim beklentisi geçen yıl kadar güçlü olmayacak. Ancak, Çin
hükümetinin nikel sülfat üzerindeki İthalat vergilerini %3.5
azaltarak, elektrikli araç üretim artış politikasına devam etmesi talebi
fiyatlara yükseliş baskısı yaratıyor. Scotiabank’ın Mart ayı tahmin
raporuna göre Nikel fiyatlarının 2018 ve 2019 yıllarında ortalama
olarak sırasıyla 6.00 USD/lb ve 6.50 USD/lb olması bekleniyor.
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ÇİNKO ZINC 

Scotiabank’ın 
Mart ayı 
tahmin 
raporuna göre 
Çinko 
fiyatlarının 
2018 ve 2019 
yıllarında 
ortalama 
olarak sırasıyla 
1.60 USD/lb ve 
1.60 USD/lb 
olması 
bekleniyor.

AME’ye göre Çinko fiyatları Haziran’dan sonra madenlerin üretim
artışı ile birlikte 3.çeyrekte düşüş gösterecek. Arz-talep dengesinin
2019 yılında dengeye oturması beklentileri ile çinko fiyatlarının
Temmuz ayından başlayarak, yıl sonuna kadar aşağı yönlü hareket
etmesi bekleniyor. Victorem Capital’e göre ise MMG ve Vedanta’nın
600-700 bin tonluk üretim arttırma kapasitesine sahip olmasına
ragmen, çinko fiyatları 2018 yılının büyük bir kısmında yükseliş
eğilimli olacak. Firma, Çinko fiyatlarının 2018 yılı ortalarında 4.000
dolar/tonu görebileceğini de belirtiyor. Bir diğer yüksek Çinko fiyat
tahmini de Mackenzie’den geldi. Mackenzie’ye göre üretim
azaltışları ve yüksel talebin etkisi ile düşüş gösteren stok
seviyelerinin etkisi ile Çinko fiyatları 2019 yılında 4.300 dolar/tonu
görecek. Scotiabank’ın Mart ayı tahmin raporuna göre Çinko
fiyatlarının 2018 ve 2019 yıllarında ortalama olarak sırasıyla 1.60
USD/lb ve 1.60 USD/lb olması bekleniyor.
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KURŞUN VE KALAY 

LEAD AND TIN

Uluslararası 

Kurşun ve 

Çinko Çalışma 

Kurulu, kurşun 

madeni 

kapasitesinin 

2018’de 

123,000 ton 

artmasını 

bekliyor. 

Kurşun piyasası 

2017’yi 

165,000 ton 

arz açığı ile 

kapattı.

LME Kurşun stokları Mart ayında %2.76 oranında artış gösterirken,
kurşun fiyatları%4.72’lik azalış kaydederek 2.410 $/ton oldu.

LME Kalay stokları Mart ayında 14.76 oranında artış gösterirken,
kalay fiyatları%3.06’lik azalış kaydederek 21.100 $/ton oldu.

Analistlere göre, Kurşun fiyatlarında kısa vadeli düşüşler
görülürken, Kalay fiyatları yatay bir hareket izleyecek. Ancak
stokların artması Kalay fiyatlarına aşağı yönlü baskı yaratıyor.
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DEMİR-ÇELİK IRON-STEEL 

Scotiabank’ın 

Mart ayı tahmin 

raporuna göre 

Demir Cevheri 

fiyatlarının 

2018 ve 2019 

yıllarında 

ortalama olarak 

sırasıyla 60 

USD/ton ve 60 

USD/ton olması 

bekleniyor. 

AA haberine göre, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına gümrük
vergisi kararı, Türkiye'den yeni siparişleri yavaşlatırken, iç
piyasada hurda sıkıntısı, kur baskısı ve üretimin ağırlıklı dış
piyasaya gitmesi fiyatları tırmandırdı. 2017 yılı başında bu yana
yaklaşık %60 artan demir fiyatları Mart ayında 1.820 liradan 2.920
liraya yükseldi. Öte yandan FED'in faiz toplantısı öncesindeki
dalgalanmaların da fiyatlara zam olarak yansıması bekleniyor. Bu
durum demir-çelik ürünlerinin ağırlıklı müşterisi olan inşaat ve
otomotiv sektöründe maliyetleri etkileyeceği öngörülüyor. Ancak
hafif ticari araç satışları, yılın ilk iki ayında %11, konut talebi de
aralıkta %6.8 daraldı. Maliyetlerin sürekli arttığı, satışların da
azaldığı ortamda fiyat artışlarını ürün ve projelerine
yansıtamamaktan şikayet eden üreticiler hükümetten çözüm
bekliyor. Diğer taraftan üretimlerinin %30'unu iç piyasaya, %70'ini
dış pazarlara satan demir-çelik ihracatçıları, ABD'nin vergi kararı
sonrasında şimdiden yeni pazarlar aramaya başladı. Bu ülkeye
yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını açıklayan sektör
temsilcileri, ADB’nin vergi kararı sonrasında mevcut siparişlerin
iptal edilmediğini, ancak yeni siparişlerin olumsuz etkilendiğini, bu
pazardaki kaybın da başka ülkelerle telafi edileceğini vurguladı.
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PLASTİK VE KAUÇUK 
PLASTIC AND RUBBER

PA66 

piyasasındaki 

fiyat artışları 

devam ediyor. 

Uzmanlara göre 

piyasalardaki 

arz sıkışıklığı 

bir süre daha 

edecek. Bu da 

fiyatlara artış 

yönlü baskı 

yaratacak.

Mart ayında yurtiçi plastik piyasasında PVC ve PE fiyatlarında
yatay bir seyir görülürken, PP, HIPS ve ABS fiyatlarında 100
puanlık artışlar görüldü. PA66 fiyatlarında ise yukarı yönlü
hareket devam ediyor. Chemorbis haberlerine göre; Avrupa’da,
birçok PP satıcısı ilk Mart tekliflerini propilen kontratlarındaki
23€/tonluk düşüşe rağmen değişmeyen seviyelerden açıkladı.
Satıcıların izlediği fiyat politikasının ardında bölgede süregelen
tedarik kesintileri yatıyordu. Bunun yanında, birçok oyuncu
Nisan ayı propilen kontratlarının Mart seviyelerinden
yenilenebileceği konusunda birleşiyor. Spot propilen fiyatları,
Şubat sonundan bu yana çoğunlukla stabil veya hafif artış eğilimli
bir seyir izledi. Mart ayı PE işlemlerini tedarikin sıkışık olması
neticesinde stabil seviyelerden veya artışlarla tamamlayan Orta
Doğu ve Afrikalı oyuncular, Nisan ayında fiyatların stabil veya
düşüş eğilimli seyredeceği yönündeki beklentilerini paylaşmaya
başladı.
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2017 ocak 

ayında 262,46 

TL/m3 olan 

tomruk 

ihalelerinin, 

2018 ocak 

ayında 387,26 

TL/m3 olarak 

% 48'lik bir 

artışla 

sonuçlandığı 

görüldü. 

KAĞIT VE KERESTE 

PAPER AND WOOD
Yurtiçi kağıt fiyatları Mart ayında beyaz kağıtlarda ortalama
%7.4 oranında artış gösterirken, gri kağıtlarda yatay hareket
izledi. OMÜD tarafından yapılan açıklamada Türkiye’de oluklu
mukavva sektörünün 2017 yılında 2.2 milyon ton satış ve 164
bin ton ihracat gerçekleştirdiği belirtilirken, toplam cironun ise
6,2 milyar lira olduğunu dile getirildi. Global piyasalara
baktığımızda; Avrupa’nın önde gelen selüloz üreticilerinden
olan Södra Cell, 1 Nisan 2018 tarihinden geçerli olmak üzere
NBSK selüloz fiyatını Avrupa pazarında 1170 USD/ton
seviyesine çıkaracağını bildirdi. Finlandiya merkezli Metsa
Fibre , NBSK selüloz fiyatını Avrupa pazarında 1130 USD/ton
seviyesine çıkaracaklarını bildirdi. Dünyanın 100% geri
dönüşümlü kağıt ve ambalaj konusundaki en büyük özel sektör
firması olan Pratt, geri dönüşümlü ambalaj kağıdı fiyatlarında
+$50/ton artışa gitmeyi planlıyor. Yurtiçi kereste fiyatları, 2017
yılında görülen artışlardan sonra 2018 yılının ilk çeyreğine
aşağıda yönlü olarak hareket etti. Orman Genel Müdürlüğü
ihalelerinin 2018 yılında erken açılması fiyatlarda düşüş
beklentisi oluşturdu. Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan
veriler çerçevesinde; fiyat bazında karşılaştırıldığında; 2017
ocak ayında 262,46 TL/m3 olan tomruk ihalelerinin, 2018 ocak
ayında 387,26 TL/m3 olarak % 48'lik bir artışla sonuçlandığı
görüldü.
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ENERJİ VE PETROL 
ENERGY AND OIL

BP CEO'su, 

"Petrol 

fiyatlarının 

gelecek iki yıl 

boyunca varil 

başına 50 ila 65 

dolar arasında 

seyretmesini 

tahmin 

ediyorum" 

derken, petrol 

şirketlerinin varil 

başına 100 dolar 

yerine artık 60 

dolara üretim 

yapabildiğine 

dikkati çekti. 

Yurtiçi elektrik ve doğalgaz fiyatlarında Mart ayında da değişikliğe
gidilmezken, pompa fiyatları artan döviz kuru etkisi ile TL bazında
yükseliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin
petrol fiyatı tahminlerini sabit tuttu. EIA'nın Mart 2018 Kısa Dönem
Enerji Görünümü raporunda, 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 Şubat ayı Kısa Dönem Enerji
Görünümü raporunda da her iki petrol türü için aynı fiyat
tahminlerinde bulunulmuştu. EIA ayrıca, ABD'nin 2018 ve 2019'a dair
ham petrol üretim öngörülerinin yukarı çekildiğini duyurdu.
Raporda, ülkenin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,7
milyon varil, gelecek yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,3
milyon varil olmasının beklendiği kaydedildi. EIA'nın şubat ayı
raporunda, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama
10,6 milyon varil, gelecek yıl günlük ortalama 11,2 olması tahmininde
bulunulmuştu.
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TARIM VE GIDA 
AGRICULTURE AND FOOD 

www.tusayder.org

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Küresel Gıda
Fiyat Endeksi Mart ayında %1.1, yıllık bazda %0.7 arttı.
BloombergHT haberine göre; küresel gıda fiyatlarının
yükselmesinde iri taneli tahıl ve süt fiyatlarındaki güçlü artış etkili
oldu. Mısır, buğday ve süt ürünlerinde gerçekleşen artış, şeker ve
bitkisel yağ fiyatlarındaki düşüşle dengelendi.
Buğday, pirinç ve mısır gibi iri taneli ürünleri içeren Tahıl Fiyat
Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,7 arttı. Söz konusu
artışta ABD ve Avrupa'daki olumsuz hava şartları etkili oldu.
Güçlü küresel talebin etkisiyle tereyağı, peynir ve tam yağlı süt tozu
fiyatlarının artmasıyla Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, martta yüzde 3,3
yükseldi.
Şeker Fiyat Endeksi aynı dönemde yüzde 3,4 azalırken, Bitkisel Yağ
Fiyat Endeksi çok az bir düşüş kaydederek 156,8 puan seviyesinde
gerçekleşti. Et Fiyat Endeksi ise bu dönemde değişim göstermedi.

Türkiye’de ise yem fiyatları içeride yeterli üretim olmadığı için
maalesef hammadde tarafında ithalata olan bağımlılıktan ötürü kur
baskısı altında. Döviz kurlarındaki yükseliş anında yem fiyatlarına
yansıtılıyor. Çiftçi, özellikle son dönemde hızla artan yem
fiyatlarından şikayet ediyor. Piyasada özellikle soya küspesi, ayçiçek
ve kanola küspesi ile kepek tarafında hammadde sıkıntısı olduğu
dile getiriliyor. Soya hammaddesinde yaşanan bu sıkıntı yüzünden
yem firmaları ayçiçek küspesine yönelmiş ancak içeride üretim
yeterli olmadığı için tıpkı diğer ürünlerde olduğu gibi çare yine
ithalatta aranmış. Ancak kurdaki yükseliş ile birlikte ayçiçek küspesi
ve kepek fiyatları da artmış. Süt sığırcılığı tarafında faaliyet gösteren
bir çiftçimiz kullandığı süt yeminin fiyatının yılbaşından buyana
1,19 TL seviyesinden 1,33 TL’ye kadar çıktığını belirtiyor. Yani son
2,5 aydaki artış yüzde 12 seviyesinde.
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DÖVİZ KURLARI 
FX RATES 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart tarihli Beklenti
Anketine göre 2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi
bir önceki anket döneminde 4,10 TL iken, bu anket döneminde
değişmeyerek 4,10 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi
ise bir önceki anket döneminde 4,18 TL iken, bu anket döneminde 4,19
TL oldu. Global tahminlere baktığımızda, Scotiabank’a göre
EUR/USD paritesi 2018 Q2, Q3, Q4 ve 2019 Q1, Q2, Q3 ve Q4 için
sırasıyla 1.18, 1.20, 1.20, 1.24, 1.24, 1.28 ve 1.28 olacak. Banka’ya göre
Dolar karşısında Avro ve Yuan değer kazanmaya devam edecek.
Banka’nın aynı dönemler için USD/CNY beklentisi ise sırasıyla 6.40,
6.30, 6.30, 6.30, 6.20, 6.20, 6.10 ve 6.10 olarak açıklandı. Citibank’a göre
de EUR/USD paritesi 1.2555 seviyelerine kadar çıkacak.
Commerzbank’a göre ise, Brexit’teki belirsizlik sebebiyle 2018 Q2, Q3 ,
Q4 ve 2019 Q1 , Q2 için EUR/USD paritesi sırasıyla 1.21, 1.19, 1.18 ,
1.20 ve 1.22 olarak tahmin edilirken, aynı dönemler için USD/CNY
paritesi sırasıyla 6.45, 6.53, 6.60, 6.55 ve 6.50 olarak tahmin edildi.

T C M B  

3 0 M a r 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

: 3.9560
: 4.8761
: 5.5674
: 4.1592
: 0.62585

Çapraz Kurlar:

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

: 1.2326
: 1.4049
: 0.9533
: 6.2743
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Küresel güçler 

arasındaki 

gerilim ve askeri 

hazırlık, ABD e 

Çin arasındaki 

ticaret savaşı ve 

iç piyasadaki 

riskler dolar ve 

euro kurunu 

yükseltiyor.
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İSTATİSTİKLER 
STATISTICS 

YURTİÇİ-ÜFE ve TÜFE

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılıMart ayında bir önceki
aya göre %1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,29, bir önceki
yılın aynı ayına göre %14,28 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,35
artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik
ve taşocakçılığı sektöründe %0,23, imalat sanayi sektöründe %1,79, su
sektöründe %0,76 artış, elektrik ve gaz sektöründe ise %0,84 düşüş
olarak gerçekleşti.
Bir önceki aya göre en fazla artış; %5,91 ile temel eczacılık ürünleri ve
müstahzarları, %3,60 ile ana metaller, %2,85 ile motorlu kara taşıtları,
römork ve yarı römork olarak gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve
doğal gaz %5,00, elektrik ve gaz %0,84, deri ve ilgili ürünler %0,78 ile
bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Mart 2018 

sonunda Yurtiçi 

ÜFE ve TÜFE 

ortalaması %4.03 

olarak 

gerçekleşti. Son 1 

yılın ortalaması 

ise %12.26.
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DİĞER EMTİALAR 
OTHER COMMODITIES 

SunSirs tarafından izlenen verilere göreMart ayında fiyatı yükselen
bazı emtialar; Kobalt %9.12, Kağıt %6.42, Kükürt %5.48, PA66
%4.53,Mısır %3.00, Soya Küspesi %2.10, Buğday %1.12, Cam %1.09
şeklinde olurken fiyatı düşen bazı emtialar; Demir Cevheri %19.15,
Vidalı Çelik %12.22, Doğal Kauçuk %11.82, Bütadien Kauçuk %9.96,
Stiren %8.78, Sıcak Haddelenmiş Rulo %8.41, Soğuk Haddelenmiş
Rulo %7.07, Brom %6.27, Çinko(külçe) %5.85, Renk Kaplı Levha
%4.83, Nikel(külçe) %4.65, PET %4.56, PP %4.33, Alüminyum
%3.39, Çimento %3.04, Paslanmaz Çelik Levha %3.04 şeklinde oldu.
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Akıllı telefonlar, 

tabletler, 

bilgisayar ve 

elektrikli arabalar 

gibi birçok 

teknoloji ürününü 

çalıştıran 

bataryaların ana 

maddelerinden 

kobaltın fiyatı 

yükselmeye 

devam ediyor. 

Elektrikli araçlara 

küresel talebin 

artması, akıllı 

telefon üreten 

şirketlerin kobalta 

yatırım yapacağını 

açıklaması ve 

Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti'nde 

yüksek vergiler 

beklentisiyle 

fiyatlar son iki 

yılda %334 arttı. 
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EMTİA FİYAT ENDEKSİ
COMMODITY PRICE INDEX
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http://gencpa.com.tr/
https://www.fiyatimbu.com/


2018 Sonbahar Dönemi 6 Ekim’de başlıyor.
Bilgi : info@tusayder.org
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