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GENEL GÖRÜNÜM OVERVIEW 

Değerli Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri,

Hepimiz 2018 yılının başından hata 2017 yılının sonlarından
itibaren, fiyat artışları, kapasite azalmaları, darboğazlar ve fors
majörler ile uğraşıyoruz. Worldbank analistlerinin Mayıs ayında
yapmış olduğu rapora göre emtia fiyatlarının artmasında ve bu
sıkıntıların yaşanmasında beş ana neden var. Analistlere göre ilk
neden, enerji fiyatlarının %19.81 oranında artış göstermesi ile
üretim maliyetlerinin artması. İkinci neden, uzun süredir düşük
seyreden emtia fiyatlarının 2018 başlarında yukarı yönlü bir
beklentiye dönmesi. 2018 yılının ilk çeyreğinde yükselen iki kat
yükselen enerji fiyat endeksinin yanında, metallerde görülen
yüksek talebe karşın arz daralması yükselişi tetikledi. Üçüncü,
önemli neden ise, özellikle Amerika’nın İran ile olan nüklüer
anlaşmadan çekildiğini açıklaması ve jeopolitik kaygıların etkisi
ile 80 dolara kadar yükselen petrol fiyatları. Diğer yandan petrol
üreticilerinin Ocak 2017 yılında aldığı karar ile üretim kesintilerini
uygulamaya koyması ile petrol fiyatları yükselmişti. Haziran
ayında ise bu konuda yeni bir görüşme olacak. Görüşme öncesinde
Suudi Arabistan petrol fiyatlarındaki hedeflerinin 80 dolar
olduğunu açıkladı. Venezuea’daki politik sorunlar ve İran’a olan
yaptırımların etkisi ile global pazara sunulan petrol üretimi düşüş
gösterecek. Üretim kesintilerinin fiyat üzerindeki yükseliş etkileri,
ABD başta olmak üzere diğer ülkelerin üretim artışları ile
dengelenebilir. Zira, ABD’nin nisan ayı petrol üretimi 10.3 milyon
varil ile rekor kırmıştı. Ancak bir gerçek var ki, petrol fiyatlarının
yükselmesi nakliye maliyetlerini de arttırıyor. Dördüncü neden ise
küresel ticarette uygulanan yaptırımlar olarak gösteriliyor. ABD
tarafından Rusal ve Norilsk ‘e uygulanan yaptırımların etkisi ile
Alüminyum ve Nikel fiyatlarındaki yükseliş örneği başka
emtialarda da görülebilir. Beşinci neden, tarım alanlarından
kaynaklanıyor. Kuzey Amerika’daki ekim yapılacak alanların
azalması, Güney Amerika’daki olumsuz hava muhalefetleri
nedeniyle fiyatlar %10 artış gösterdiği belirtiliyor.

Değerlendirme kuruluşlarının açıklamaları da bu süreçleri
destekler vaziyette. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
Moody's, gelişen ülkelerdeki finansal piyasalarda devam eden
türbülansın yayılması, yüksek petrol fiyatlarının tüketim talebine
zarar vermesi, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin yeniden
artması ve Brezilya, Meksika ile İtalya'daki siyasi kaygıların
büyüme üzerinde risk ortaya çıkardığını açıkladı.

GÜRKAN HÜRYILMAZ
TÜSAYDER Yönetim Kurulu Başkanı

Worldbank 
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yapmış olduğu 
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Global büyüme 

beklentisi 

devam ediyor. 

G20 ülkelerinin 

2018'de %3.3 ve 

2019'da %3.2 

büyüyeceğinin 

tahmin edildiği 

kaydedilen 

raporda, 

gelişmiş 

ekonomilerin 

2018'de %2.3, 

2019'da %2 

büyüyeceği 

öngörüsüne yer 

verildi. 

Moody's, "Küresel Makro Görünüm: 2018-2019" raporunun mayıs
ayı güncellemesinde; bu yıl 2017'ye benzer bir şekilde güçlü
ekonomik büyüme beklendiği, bununla birlikte 2018'in son
döneminde ve 2019'da bazı gelişmiş ekonomilerin tam istihdama
ulaşması, artan borçlanma maliyetleri ve daralan kredi koşulları gibi
nedenlerin daha hızlı büyümeyi engelleyeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı haberine göre; ABD Merkez Bankası (FED) para
politikasının kademeli olarak sıkılaştırmaya yönelik öngörülebilir bir
yol üzerinde olduğu, FED'in faizlerde 2018 ve 2019'da 3'er defa artış
gerçekleştirmesinin beklendiği kaydedilen raporda, Avrupa Merkez
Bankası'nın (ECB) bu yılın sonuna kadar varlık alımlarını
durduracağı ve faiz oranlarını artırmaya başlayacağı, Japonya
Merkez Bankası'nın da mevcut para politikasını gelecek 2 yıl daha
sürdüreceği öngörüsüne yer verildi. G20 ülkelerinin 2018'de %3.3 ve
2019'da %3.2 büyüyeceğinin tahmin edildiği kaydedilen raporda,
gelişmiş ekonomilerin 2018'de %2.3, 2019'da %2 büyüyeceği
öngörüsüne yer verildi.
Raporda, 2018'de ABD'nin %2.7, Avro Bölgesi'nin %2.1, Çin'in %6.6,
Hindistan'ın %7.3, Rusya'nın %1.6 ve Arjantin'in %1.5 büyümesinin
beklendiği aktarıldı. Raporda, Türkiye'nin 2017'de %7.4 büyüdüğü
hatırlatılarak, büyüme tahmininin 2018 için %4'ten %2.5'e, 2019 için
de %3.5'ten %2'ye revize edildiği belirtildi.
Daha önce konjonktürel faktörler, mali ve parasal teşviklerin
azalması sonucu ekonominin yavaşlamasının beklendiğine işaret
edilen raporda, ticari bankalar için yabancı para zorunlu
karşılıklarda azalma da dahil olmak üzere yeni teşvik tedbirlerinin
açıklanmasına karşın finansal durumun önemli ölçüde sıkıştığı
kaydedildi.
Türk lirasının son zamanlarda, diğer gelişmekte olan piyasa para
birimlerine göre daha fazla baskı altına girdiği, Merkez Bankası'nın
geciken politik yanıtının bu düşüşü hızlandırdığı belirtilen raporda,
Geç Likidite Penceresi faizinin %3 artışla %16.5'e ulaşmasına karşın
Türkiye ekonomisi ve para politikası ile ilgili piyasa endişelerinin
devam ettiği aktarıldı.
Raporda, Türkiye'de büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin
oldukça fazla olduğu, ülkenin kısa vadede dış kaynaklara büyük
ölçüde bağlı kaldığı kaydedildi.
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ise Türkiye
ekonomisinin bu yılın sonunda %5.1, 2019'da ise %5 seviyesinde
büyüme kaydetmesinin beklendiğini açıkladı. Haziran ayındaki
erken seçimlere ilişkin belirsizliklerin ve devam eden bölgesel
jeopolitik gerilimlerin risk oluşturduğu vurgulanan raporda, şunlar
kaydedildi : "Kur oranı yüksek seviyede oynaklığını koruyor.
Politika faiz oranındaki dikkate değer artışa rağmen Türk lirası
büyük ölçüde değer kaybediyor. Tüketici fiyat endeksi hedefin
üzerinde. Güvenilir makroekonomik çerçeve, mevcut hassas
ortamda güveni ayakta tutmak için büyük önemde. Orta Vadeli
Ekonomik Program temkinli bir mali çerçeve sunuyor. En son
parasal sıkılaştırma, parasal politika açısından daha güçlü bir
kurumsal kredibilite desteklenmeli”.
OECD raporunda, küresel ekonomik büyümenin artan ticaret ve
yatırımlar ile güçlü seyrettiği belirtilerek, küresel ekonominin bu
yılın sonunda %3.8, 2019 sonunda ise %3.9 seviyesinde büyümesinin
beklendiği kaydedildi. G20 ülkelerinin 2018'de %4, 2019'de %4.1
büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü bildirilen raporda, ABD
ekonomisinin 2018'de %2.9, gelecek yıl ise %2.8 büyüme
kaydetmesinin beklendiği aktarıldı. İngiltere ekonomisinin bu yılın
sonunda %1.4, 2019'da ise %1.3 büyüme kaydetmesinin
öngörüldüğü kaydedilen raporda, Avro Bölgesi'nde ekonomik
büyümenin bu yılın sonunda %2.2, 2019'da ise %2.1 seviyesinde
gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi. Raporda, Çin ekonomisinin
2018 sonunda %6.7, gelecek yılın sonunda ise %6.4 seviyesinde
büyümesinin öngörüldüğü bildirildi.

Tüm bu gelişmeler altında, emtia fiyat analizleri aşağıdaki şekilde
ele alınmıştır.

Selamlarım ve Saygılarımla,

OECD 

raporunda, 

küresel 

ekonomik 

büyümenin 

artan ticaret ve 

yatırımlar ile 

güçlü seyrettiği 

belirtilerek, 

küresel 

ekonominin bu 

yılın sonunda 

%3.8, 2019 

sonunda ise %3.9 

seviyesinde 

büyümesinin 

beklendiği 

kaydedildi. 
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2018 DÖVİZ KURU ARTIŞI VE ETKİLERİ
Tüm dünya ’da dolar ciddi bir artış gösterirken Türkiye’de bu artış
oranı çok daha fazla ve hızlı olmuştur. Bunun en temel nedeni ,
ödenecek olan döviz alacakları ve piyasada meydana gelen döviz
talebidir. Bu durum maalesef piyasa ’da beklenenin çok üzerinde biz
hızda olduğundan ve buna göre hızlı aksiyon alınamadığından
ekonomimiz ciddi boyutta etkilenmiştir. Öngörülmeyen bu hız ve
döviz artışı satınalma bütçelerinin tutturulamamasına neden
olmaktadır.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiyede’de doların artışı , hammadde
fiyatlarını ciddi boyutta etkileyerek yurtiçi piyasada ciddi maliyet
artışlarına neden olmaktadır. İç piyasada talep azalmasına bağlı
olarak reel sektörde ciddi daralmalar meydana gelmiştir. Bu
daralmalar ithalat yapan ve ağırlıklı iç piyasaya çalışan firmaları
olumsuz etkileyerek zarar etmelerine neden olmaktadır.

Oluşacak zararın etkileri, önümüzdeki iki ay içerisinde çok daha hızlı
hissedilecektir. Bunun bir sonraki etkisi maalesef sadece fiyat artışı
şeklinde olmayacak ve hammadde tedarikinde ciddi sıkıntılar ortaya
çıkacaktır.

Peki biz ne yapmalıyız?

Hammadde tedarik kısmında imalat öngörülerimizi
tedarikçilerimizle paylaşıp planlama departmanları ile ortak bir
çalışma yapılmalıyız. Ayrıca döviz alınan hammadde fiyatları
mümkün olduğunca sabit kurla TL’ye çekilmeliyiz. Şayet firmanızın
nakit akışında sıkıntı yoksa ön bağlantılarla şu dönem ilerleyebiliriz.
Nakit akışında sıkıntı varsa finans departmanı ile ortak vade
çalışması yapılarak bu durumu dengeleyebiliriz.

Bunun dışında, her kriz kendi içinde bir fırsatı da barındırır. Aslında
kriz demek piyasaya yeni oyuncuların girmesi anlamını barındırır. O
sebeple alternatif tedarikçiler bulunarak hem fiyatlarınızı koruyabilir
hem de maliyetlerinizi düşürme şansını yakalayabiliriz.

Bu gemide hepimiz varız o sebeple bugün birlik olma günüdür.

Saygılarımla,

Dr.Sevgi Yılmaz (Phd. Management Sciences)

«Bu gemide 

hepimiz varız o 

sebeple bugün 

birlik olma 

günüdür.»
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Değerli Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri,

Kapak başlığı sizlere ipucu vermiştir. Geleneksel dar açıdan
satınalmaya baktığımızda sadece ürünlerin ve hizmetlerin
satınalması olarak görürüz. Birçok yönetici içinmesele budur.

Fakat bu doğru değil.

Satınalma yöneticisinin görevi globalleşmenin ortaya çıkması ile
birlikte kökten değişti. Etkin satınalma birimleri, global dünyada
en doğru hammadde, yatırım, taşeron, teknoloji vb. fiyatlarını
belirleyen stratejik varlıklara dönüştü.

Dünya genelindeki büyük şirketlere satınalma danışmanlığı yapan
GEP firmasının yönetim kurulu başkanı J.O.Smals, «Klasik
kuralları uygulamak yerine, stratejik ticari hedefleri nasıl
etkilediğini tam olarak anlayan ve bunu yapmak için ekiplerini
örgütleyen Satınalma Yöneticileri, sürekli rekabet avantajı
sağlayarak, başarılı olabilirler» diyor.

Satınalma fonksiyonunu yerine getirebilmek için üstün
sorumluluk duygusu, daha fazla yetenek ve daha fazla eğitimdir.

Satınalmacılar, yalnızca ekonomi alanında değil aynı zamanda
tüm iş çevrelerindeki organizasyon, personel, hukuk, sistemler ve
resmi yükümlülüklerdeki değişikliklerin farkındalığı konusunda
diken üstünde olmalıdır.

Diğer bütün disiplinlerde olduğu gibi satınalmacılar personelini
motive etme, onlarla iletişim kurma ve yönetme konusunda
uzman olmak durumundadırlar.

Satınalmacılar ve çalışanları, genişleyen yönetim ve sosyal
alandaki rollerinin değerini anlamak zorundadırlar.
Satınalmacılar, kendilerini tüm şirketin maliyet etkinliğine ve
karlılığına katkıda bulunan organizasyonun bir parçası olarak
görmelidirler.

İyi bir satınalmacı nasıl olur ? İki özellik bu durumda çok
önemlidir.

Başkalarını daha iyi performans göstermeye motive etme
kabiliyeti ve stres altında alternatif çözüm bulma kabiliyeti.

J.O.Smals, 

«Klasik 

kuralları 

uygulamak 

yerine, 

stratejik ticari 

hedefleri nasıl 

etkilediğini tam 

olarak anlayan 

ve bunu 

yapmak için 

ekiplerini 

örgütleyen 

Satınalma 

Yöneticileri, 

sürekli rekabet 

avantajı 

sağlayarak, 

başarılı 

olabilirler»
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Buna ilave olarak elastikiyet, yani mental açıdan olaylara çabuk
vakıf olma ve reaksiyon gösterebilme yeteneği satınalmada önemli
bir özelliktir.

Satınalma, şirket çıkarlarına uzun vadede hizmet etmeye ve katkıda
bulunmaya kendini adamayı gerektiren zor bir iştir.

Bu zor işin altından kalkacak iyi bir satınalmacının özelliklerini ve
en önemli vasıflarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Dışa Açık Kişilik Yapısına Sahip Bir İnsandır.

Dinamik bir iş çevresinde periyodik görev değişikliklerinin
gerekliliğini kabul eder. İşinin gerektirdiği bilgileri edinmeye sürekli
açıktır. Aşırı savunmacı olmamak kaydıyla yapıcı eleştirileri kabul
eder. Dışarıdan, gelecek her türlü uyarıma açık, her türlü bilgiye aç
ve değerlendirme yapabilen bir insandır.

Dinlemeyi Bilen Kişidir, Anlamak ve Öğrenmek İçin
Dinleyendir

O kadar fazla ürün almak zorundadır ki, ürünlerin hepsini bilmesi,
tanıması ve kararlarını dinlemeden doğru olarak vermesi
olanaksızdır. Not tutarak dinlemek faydalı olabilir. Hem
konuşulanları unutmamızı hem de başka konuları düşünmemizi
engeller. Uygun zamanlarda uygun sorular sormak da faydalı
olabilir. Bu yolla hem konudan kopmamış oluruz hem de
konuşmacıya ve konuşmasına değer verdiğimizi de göstermiş
oluruz. Satınalmacı bu nedenle sabırlıdır ve dinlemekten sıkılmaz.
Daha ileri düzeyde dinlemeyi sağlamak için aktif dinleme ve
empatik dinleme gibi konularda çalışmak gerekir.

Satınalmacı 

bilgisine saygı 

gösterilendir. 
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Entelektüeller 

çabuk karar 

veremezler. 

Enine boyuna 

ve sorunun 

tamamını 

dikkate alarak 

düşünmeye 

gayret ederler. 

Satınalma 

konusunda 

etraflı 

düşünmek söz 

konusu 

olduğundan, 

satınalmacının 

entelektüel 

olması 

gerekmektedir.. 

 Okumayı Araştırmayı Sever ve Okumaya da Araştırmaya da
Doymaz

Bu nedenle satınalmacı bilgisine saygı gösterilendir.
Unutulmamalıdır ki, okumak hemen öğrenmeyi getirmemektedir.
Okumaktan yarar sağlamak biraz merak ve ne okuyacağına karar
vermekle başlar. Süreç etkinliğinin devamlı gelişmesi için araştırma
yapar. Satınalma sisteminin gelişimi için değer yaratan tekliflerde
bulunur.

 Kültürlü ve Entellektüeldir

Hiçbir konuşması kimseyi taciz etmez. Din, etnik köken, fanatizm
gibi konularda söz dalaşı yapmaz. Kültürlü olmak, farklılıkları
bilmek ve farklılıklara saygı duymaktır. Farklılıkları kabullenmek
hoş görülü bir yaklaşım sağlayacaktır.

Entelektüellik, bilgi olmadan karar vermemek, sorunlara tarafsız
yaklaşmak ve doğruyu aramak şeklinde tanımlanabilir.
Entelektüellik, bilginin doğrulanmasını gerektirir. Entelektüeller
çabuk karar veremezler. Enine boyuna ve sorunun tamamını dikkate
alarak düşünmeye gayret ederler. Satınalma konusunda etraflı
düşünmek söz konusu olduğundan, satınalmacının entelektüel
olması gerekmektedir.

Güçlü Yapıdadır

Satınalmacı kendisiyle barışıktır. Bazen fazla mesai yapmayı ve bunu
karşılıksız yapmayı da kabul eder. Departmanın iş yükünü paylaşır.

 Liderdir

Sürekli olarak takip edilen kişidir. Liderler bilgili olmalıdır, liderlerin
öngörüleri olmalıdır, liderlerin öngörüleri doğru olmalıdır, liderlik
çalışkan olmalıdır. Lider güvenilir olmalıdır. Lider yöneticilerin
temel vasıfları ise verdikleri emirlerin ve koydukları kuralların
istisnası olmamasıdır. Buna satınalmacı da dahildir.

 Sebep-Sonuç İlişkilerini Sağlıklı Olarak Kurabilir Örgütleme ve
Planlama Özelliğine Sahiptir

Elindekilerin ne olduğunu bilmek bu işin esasını oluşturmaktadır.
Örgütleme ve planlama denildiğinde, takım olmuş ekiplerden söz
etmek gerekir. Örgütlenme ve planlama başarısının sırrı, hangi
elemanın hangi işi yapacağına karar vermekle başlar. Örgütlenme ve
planlama doğru elemana doğru işi vermekle başlayan bir süreçtir.11
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 Ekonomi Bilgisi Sağlamdır

Ülkemizde yıllarca süren yüksek enflasyon dengelendikten sonra, iş
yapmanın dengeleri de değişti. Örneğin; ödememe alışkanlıkları,
olabildiğince uzun vade kullanımı, küçük birtakım gereksiz vergi ile
ilgili zaman hesapları gibi konular satınalmamızı gereksiz birtakım
sıkıntıların içine sokmaya başladı. Oysa, arz-talep dengeleri, fiyat
oluşum tabloları, rekabet ve başa baş analizleri, stokta bulundurma
maliyetleri, döviz ve kur dengeleri, hammadde ve emtia değerleri,
borsa takibi, enflasyon ve işsizlik veriler, satış rakamları gibi tüm
dünyanın takip ettiği ekonomik veriler ve değerler, karar
vermemizde etkili olan önemli verileri oluşturmaktadır. Bu
verilerdeki değişimlerin ne anlama geldiğini satınalmacı kabaca da
olsa anlamak durumundadır.

 İlişkileri Dengeli ve Sağlamdır; Nerede Ne Yapacağını Gayet
İyi Bilir

Departmanın prosedürleri ve iş akışı dahilinde hareket eder. İş
yükünü ağırlığına bağlı olarak diğer satınalma ekibinin yükünü
paylaşır. Tedarikçilerin başarısının kendi bireysel başarısının
yansıması olduğunun farkındadır. Şirketin en yüksek çıkarları
doğrultusunda toplam maliyet etkinliğini sağlayacak kaynak
kullanım kararlarını alır.

 EtkinMüzakerecidir

Satınalmacı etkin bir müzakerecidir. Yarışmak için değil, hedefe
varmak için çalışır.

 ‘Evet’ Kelimesini Çok Az Kullanır

Satınalmacı ‘EVET’ kelimesini çok az kullanır. Normal
konuşmalarda da ‘EVET’ kelimesi her kullanıldığında bunun
karşılığında mutlaka bir bedel ödemek gereklidir. ‘EVET’,
satınalmacı için kontrata söz vermek, fiyatı kabul etmek, kalite
konusunda taviz vermek, uygun olmayan bir teslimat programını
kabul etmek gibi ve benzeri birçok sonuç yaratabilir. ‘EVET’
kelimesini az kullanması veya kullanmaması satınalmacının
yapısına genel olarak olumsuzluk katmaz.

 Piyasa Bilgisi En Üst Düzeydedir

Tedarikin en iyi şekilde sağlanacağı dağıtım ve şartname koşullarını
bilir. Kendi şirketinin ürün ve hizmetlerinden sürekli olarak
haberdardırlar. Tedarikçilerin kapasitelerini ve sınırlarını bilir.
Pazar ve teknolojideki gelişmelerle yakından ilgilidir.

Satınalmacı 

‘EVET’ kelimesini 

çok az kullanır. 

Normal 

konuşmalarda da 

‘EVET’ kelimesi 

her 

kullanıldığında 

bunun 

karşılığında 

mutlaka bir bedel 

ödemek 

gereklidir. 
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Aslında iyi 

profesyonellerin

, işleri dışında 

çok özel bir 

yaşantıları 

olduğu bilinen 

bir gerçek ve iyi 

satınalma 

yöneticilerinin 

da çok iyi 

profesyoneller 

oldukları başka 

bir gerçektir.
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Güvenilirdir, Bu Nedenle Danışılır.

Yöneticisine, departmanına ve şirketine sadıktır. İşinden zevk alır.
En yüksek seviyede kişisel etik standartlar sağlar. Hızlı ve dakik
çalışır. İş yükünün baş edilemeyecek kadar artmaya başlaması
durumunda yöneticisini durumdan haberdar eder. Zira satınalmacı
güven vermiyorsa, başarılı olamsı neredeyse olanaksızdır. Aslında,
satınalma mesleği, güvene dayalı bir meslektir.

Her Zaman Ulaşılabilen Bir İnsandır
( En KötüDurumlarda Bile ! )

İyi satınalmacıların GSM telefonlarının açık olması olağandır.
Telefona çıkmamak, görüşmelerden kaçınmak satınalmacının
başvurmayacağı uygulamalardır. Uzun vadeli tedarikçi ilişkisi
geliştirir.

 Son Derece Kibardır

Parayla ilgilenen insanların temel özelliklerinden bir tanesi düzgün
ve kibar konuşmaktır. Satınalmacı müzakere ve görüşmelerde
seviyenin düşmesini engellemek zorundadır. Kibar olmak, üslup ve
davranışın uygun olması, söylenenler ne kadar ağır olursa olsun,
satınalmacının muhatap tarafından dinlenmesini ve iyice
anlaşılmasını sağlayacaktır.

 Satınalmacı Nihayet, Çok İyi Bir İnsandır !
Genellikle iyi satınalma yöneticilerinin, çok iyi, şefkatli, ve
merhametli insanlar olduğunu görmekteyiz. İşleri ile sosyal
yaşantılarını birbirine karıştırmamaktadırlar. Aslında iyi
profesyonellerin, işleri dışında çok özel bir yaşantıları olduğu bilinen
bir gerçek ve iyi satınalma yöneticilerinin da çok iyi profesyoneller
oldukları başka bir gerçektir.

Şirketler yukarıdaki ip uçlarını uygulayabilecek şekilde satınalma
birimlerini stratejik hale getirebilirler ise girdi maliyetlerini düşürüp,
daha karlı ve rekabetçi hale gelebilirler.
Satınalma birimlerine eski zihniyet ile dar kapsamlı bakan şirketler
ise günü kurtardıkları için sevinirken, gün geçtikçe rekabetçiliklerini
kaybederek yok olacaklardır.
Daha rekabetçi şirketler için daha güçlü satınalma ve daha güçlü
satınalma yöneticileri görmek dieğiyle…

Saygılarımla,
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DETAY
Geçmişi M.Ö. 200’lü yıllara kadar uzanan kitre bebek yapımı, 1936
yılında Kızılay ve Kızılhaç’ın işbirliğiyle İstanbul’da yardım amaçlı
açılan kurs sayesinde yaygınlaştı. Türk kültürünün zengin el
sanatları arasında yer alan kitre bebeği değerli kılan unsur, tepeden
tırnağa en küçük detaylarının bile düşünülerek hazırlanmış olması.
Güzel bir kitre bebek yapmak için öncelikle düzgün bir bebek
vücudu hazırlamak gerekiyor. Yapımı sabır isteyen kitre bebeği,
yöresel kıyafetler değerli kılıyor.

Özellikle 1850 yıllarından sonra tüm satınalma yöneticileri de,
satınalmayı çok değerli kılan yenilik ve maliyet detaylarına
odaklanmışlardır. İş süreçlerinin daha verimli yürütülebilmesi için "
veri /değer analizi tekniği" geliştirmiş; satınalmanın para harcatıp
maliyet oluşturan negatif fonksiyon imajından kurtarmaya
çalışmıştır.

Hepimiz hemfikiriz: Rekabet çok hızlı ve yoğun, giderler
kaçınılmaz.

Tedarikçiden müşteriye kadar uzanan zincirdeki maliyetleri azaltma;
piyasa bilgisi, hammadde fiyat trendleri, döviz hareketleri, hasat
miktarları, devlet regülâsyonları, teknoloji, hava durumu vs gibi
değişkenlere; finans, muhasebe, Arge, üretim, planlama, lojistik gibi
fonksiyonlara da hâkim olma zorunluluğunu doğurmuştur.

Öldüresiye rekabet ortamında şirketler için can damarı, doğru veri
analizi yapıp, raporlamaktır. Bu analiz, detaylarda gizlenen maddi
güçtür. Veri analizine dayalı satınalma, daha sağlam hamleler
demektir.

Tedarik ettiğimiz ürünlerle ilgili neleri takip etmemiz gerektiğini
bilmek… Piyasanın havasını koklayabilmek… Verilere yaklaşımı
doğru bir biçimde yapmak, bilgileri yönetmek… Raporlanan veriyi
rakiplerden daha hızlı analiz etmek ve sonunda şirketimizin
stratejisine entegre etmek…

Bu detayların ifade ettiği şey net olarak; plansız, hesapsız oluşan
büyük maliyetlerden kurtulmak ve detayları kaçırmayan satınalma
yöneticileri için gelecek oldukça parlak görünüyor…

Unutmayalım, globalleşen dünyamızda da para detaylarda saklı…

Detaylımutluluklar diliyorum

Öldüresiye 

rekabet 

ortamında  

şirketler için 

can damarı, 

doğru veri 

analizi yapıp, 

raporlamaktır.  

Bu analiz, 

detaylarda 

gizlenen maddi 

güçtür. Veri 

analizine dayalı 

satınalma,  

daha sağlam 

hamleler 

demektir.

SELDA YÜKSEKBAŞ
TÜSAYDER Yönetim Kurulu
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MİLLİ SATINALMA 4.0
Ülkemizi satınalma ve tedarik yönetimi alanında uluslararası alanda
temsil eden ilk ve tek meslek derneği olan TÜSAYDER’in de üyesi
olduğu “Uluslararası Satınalma ve Tedarik Yönetimi Federasyonu
(IFPSM)” tarafından, dünya genelinde yapılan “2018 yılı Satınalma
Trendleri” araştırmasında, üst düzey satınalma yöneticilerinin 2018
ajandasındaki 27 trend içinde ilk sırayı “Satınalma Birimlerinin
Dijital Dönüşümü” aldı. Aynı şekilde Deloitte tarafından yapılan
global araştırma sonucuna göre, “Dijital Satınalma” CPO’ların 2018
ajandasındaki ilk üç ana strateji arasında yer alıyor.

Her geçen gün daha rekabetçi hale gelen dünyamızda, kurumların
rekabetçi kalabilmeleri için, yeni ürünler ortaya koymaları,
hizmetlerini geliştirmeleri, maliyetlerini düşürmeleri ve risklerini
minimize etmeleri gerekiyor. Tüm bunları başarabilmek için
satınalma birimlerinin dijitalleşerek, hem büyük veriyi (Big Data),
hem yapay zekayı (Artificial Intelligence) hem de blok zincirini
(blockchian) satınalma süreçlerine adapte etmeleri gerekiyor.
Giderek artan dijital araçlar ve uygulamalar karşısında satınalma
yöneticilerin kayıtsız kalmaları artık imkansız hale geldi.
Satınalma’da dijital dönüşüm günümüzde kaçınılmaz bir konu ve
gelecekte yer almak için bu dönüşüme ayak uydurmaktan başka
çaremiz yok.

TÜSAYDER olarak, 2017 yılında başlattığımız “Milli Satınalma 4.0”
hareketi ile bu kaçınılmaz dijitalleşme gerçeğini ülkemizin
gündemine taşıyarak, hem üreticilerimiz, hem meslektaşlarımızın
hem de devlet kurumlarının farkındalığını arttırdık. “Milli Satınalma
4.0” ile dijital dönüşüm yol haritasını belirlemiş ve uygulayama
geçmiş daha rekabetçi şirketler ve daha rekabetçi bir Türkiye
yaratmayı hedefliyoruz. “Milli Satınalma 4.0” , Türkiye’de ilk kez
TÜSAYDER tarafından ortaya konan, bir yandan satınalma
birimlerinin, bir yandan üreticilerin yani tedarikçilerin, bir yandan
da devlet kurumlarının dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla
oluşturulan bir programdır. Akademik çalışmaları ve uygulama
örnekleri ilk defa Yönetim Kurulu üyelerimizden Dr. Sevgi Yılmaz
tarafından yapılmıştır. “Milli Satınalma 4.0” robotik sistemler ile
daha ucuz, kimse üretmeden daha hızlı, %100 otokontrol ile daha
kaliteli ve kişiselleştirilmiş şekilde daha esnek ürünler ile . “Milli
Satınalma 4.0” ile dijital dönüşüm yol haritasını belirlemiş ve
uygulayama geçmiş daha rekabetçi şirketler ve daha rekabetçi bir
Türkiye yaratmayı hedeflemektedir. Üreticilerimizi,
meslektaşlarımızı ve devlet kurumlarını “Milli Satınalma 4.0”
oluşumuna sahip çıkmaya davet ediyoruz.
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BAKIR COPPER 

Uzmanlara 

göre, Elektrik 

Araç endüstrisi 

2018 yılında 

bakır talebinin 

%1.5’ini 

oluştururken 

2023 yılına 

kadar bu oran 

%3’e 

yükselecek. 

Çin’de bakır 

hurda fiyat 

beklentisi de 

bakır’da 

olduğu gibi 

uzun vadede 

yükseliş 

eğilimini 

koruyor.

Londra Metal Borsası (LME) Mayıs sonu kapanış verilerine göre
Bakır fiyatları Mayıs ayında %0.64 artış göstererek 6.825 USD/ton
seviyesinde olurken, bakır stokları %6.91 oranında azaldı. Uzmanlara
göre bakır talebi bu yıl da artacak ve arz/talep dengesindeki açık
devam edecek. Bununla birlikte, otomotiv ve yarı iletken
endüstrisindeki talep artışı nedeniyle Mitsubishi Material Corp.
Nisan-Eylül dönemindeki rafine edilmiş bakır üretimini %7
arttırabileceğini açıkladı. Diğer yandan, Olimpiyat oyunları sebebiyle
inşaat endüstrisinden gelecek bakır talebinin 2020’ye kadar artması
bekleniyor. Hindistan tarafında son yıllarda bakır üretiminin
artmasına rağmen, yılda %7-8 oranında artan yurtiçi talebi
karşılayamayacağı ve 2020 yıl sonuna kadar bakır ithalatı yapacağı
öngörülüyor. TD Economics’e göre bakır fiyatları 2018 yılı sonuna
kadar %6.4, 2019 yılı sonuna kadar %1.8 oranında yükselecek.
Scotiabank bakır fiyat tahmini ise 2018 yılında ortalama 3.10 $/lb ve
2019 yılında ortalama 3.25 $/lb oldu.
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ALÜMİNYUM ALUMINIUM 

Commerzbank’

a göre, ABD'nin 

yaptırımlarına 

alüminyum 

fiyatlarının 

reaksiyon 

gösterdiğini 

belirterek 

fiyatlarda aşağı 

yönlü düzeltme 

hareketleri 

olacak. 

Scotiabank 

alüminyum 

fiyat tahmini 

ise 2018 yılında 

ortalama 0.95 

$/lb ve 2019 

yılında 

ortalama 1.00 

$/lb oldu.

Londra Metal Borsası (LME) Mayıs sonu kapanış verilerine göre
Alüminyum fiyatları Mayıs ayında %2.79 artış göstererek 2.285
USD/ton olurken, alüminyum stokları %10.10 oranında azaldı.
Dünya haberine göre, Trump’ın yüksek gümrük vergileri ile Çin'den
sonra en büyük alüminyum üreticisi olan Rus devi Rusal'a karşı
ambargo silahını çekmesi küresel alüminyum piyasalarında taşları
yerinden oynattı. ABD’nin 6 Nisan'da dünyanın en büyük ikinci
alüminyum üreticisi olan Rusal'a yaptırım uygulama kararının
ardından Londra Metal Borsası alüminyum fiyatları arz sıkıntısı
korkusuyla %12.5’la sert yükselmişti. Alüminyum fiyatları yedi yılın
zirvesini görmüştü. TD Economics’e göre alüminyum fiyatları 2018
yılı sonuna kadar %2.7, 2019 yılı sonuna kadar %1.0 oranında
yükselecek. Scotiabank alüminyum fiyat tahmini ise 2018 yılında
ortalama 0.95 $/lb ve 2019 yılında ortalama 1.00 $/lb oldu.
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Elektrikli araç 

bataryalarında 

kullanılan 

nikel’e olan 

talep 2025 

yılında 

Mackenzie göre 

250.000 tona, 

UBS’e göre 

500.000 tona 

ulaşacak. 

Scotiabank 

nikel fiyat 

tahmini ise 

2018 yılında 

ortalama 6.00 

$/lb ve 2019 

yılında 

ortalama 6.50 

$/lb oldu.

NİKEL VE PASLANMAZ ÇELİK

NICKEL AND STAINLESS  STEEL
Londra Metal Borsası (LME) Mayıs sonu kapanış verilerine göre
Nikel fiyatları Mayıs ayında %10.60 artış göstererek 15.175 USD/ton
olurken, nikel stokları %5.43 oranında azaldı. Fiyatlar diğer metallere
paralel göstererek, azalan stokların da etkisi ile yükseliş gösterdi.
Outokumpu Haziran ayı paslanmaz çelik primlerini, 430 kalite için 31
EUR/ton, 304 kalite için 98 EUR/ton ve 316 kalite için 128 EUR/ton
artış ile açıkladı. Bununla birlikte, geçen yıla göre %6 oranında artan
üretim kapasitesinin fiyat artışları üzerinde baskı oluşturacağı
belirtiliyor. Uzmanlara göre kısa vadeli artışlar devam edeceği içi
hedge yapılması durumunda düşük kazançlar olabilir. TD
Economics’e göre ise nikel fiyatları 2018 yılı sonuna kadar %9.4, 2019
yılı sonuna kadar %4.3 oranında yükselecek. Bunun sebebi ise
Mackenzie tarafından açıklanan arz’ın talebi karşılayamayacağı ve
Çin’in 2018 nikel ithalatının geçen yıla göre iki kat artacağı beklentisi.
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ÇİNKO ZINC 

Uzmanlara 
göre, yükselen 
fiyatlara 
istinaden 
devreye 
girecek olan 
yeni üretim 
tesisleri ise 
2019 yılında 
fiyatların yatay 
çizgide hareket 
etmesine 
neden olacak. 

Londra Metal Borsası (LME) Mayıs sonu kapanış verilerine göre
Çinko fiyatları Mayıs ayında %10.60 artış göstererek 15.175 USD/ton
olurken, nikel stokları %5.43 oranında azaldı. TD Economics’e göre
ise çinko fiyatları 2018 yılı sonuna kadar %14.4, 2019 yılı sonuna
kadar %4.2 oranında yükselecek. Scotiabank çinko fiyat tahmini ise
2018 yılında ortalama 1.60 $/lb ve 2019 yılında ortalama 1.60 $/lb
oldu. Scotibabank’a göre 2016 yılında oluşan arz daralması Çinko
fiyatlarında halen fiyatların yükselmesine neden oluyor. Uzmanlara
göre, yükselen fiyatlara istinaden devreye girecek olan yeni üretim
tesisleri ise 2019 yılında fiyatların yatay çizgide hareket etmesine
neden olacak. Pasinex CEO’sunun açıklamasına göre, Pınargözü
tesisleri bu yıl sonuna kadar 54.000 ila 60.000 ton arası çinko üretimi
yapılacak. Ayrıca Gölcük madenindeki operasyonlarını durdurma
kararı aldığını, Pınargözü ve Nevada’daki Gunman madeninin ana
odağı olacağını da ilave etti.
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KURŞUN VE KALAY 

LEAD AND TIN

Bendura Bank 

Mayıs raporuna 

göre özellikle 

kurşun, çinko, 

kalay ve 

alüminyum’da 

envanter

güçlü şekilde 

azalacak.

LME Kurşun stokları Mayıs ayında %1.85 oranında artış gösterirken,
kurşun fiyatları%4.35’lik artış kaydederek 2.445 $/ton oldu.

LME Kalay stokları Mayıs ayında 7.78 oranında artış gösterirken,
kalay fiyatları%1.78’lik azalış kaydederek 20.750 $/ton oldu.

Bendura Bank Mayıs raporuna göre özellikle kurşun, çinko, kalay ve
alüminyum’da envanter güçlü şekilde azalacak. BaseMetal
tahmininde göre kalay fiyatları 2018 3.çeyrekte 18.000 $/ton
seviyesinde olacak. Elektronik sektör talebinin kalay fiyatları için
önemli olduğunu belirten BaseMetal, şu anda kalay fiyatları için
yükseliş tahmini yapmakta çekimser olacaklarını da kaydetti.
.
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DEMİR-ÇELİK IRON-STEEL 

Demir cevheri 

için UBS’nin 

2018 yılı 

tahmini 68 

dolar/ton 

olurken, 

ANZ’nin aynı 

dönem için 

tahmini 68 

dolar/ton  oldu. 

Trading 

Economics’e 

göre ise demir 

cevheri fiyatları 

2018 Q2 

sonunda 59.65 

$/ton, Q3 

sonunda 

50.24$/ton ve 

12 ay sonunda 

46.10 $/ton 

seviyeleri 

görebilir. 

Demir cevheri fiyatları Mayıs ayında dar bir aralıkta yatay olarak
seyir izledi. Uzmanlara göre, ticaret savaşı korkusu demir cevheri
fiyatlarını aşağıya düşürüyor. Zira, ABD Başkanı Trump’ın çelik ve
alüminyum ithalatına ek vergi açıkladığı Mart ayından bu yana
demir cevheri fiyatarı %20 oranında azaldı. Tonu 62 dolara gerileyen
demir cevheri fiyatlarının önümüzdeki 12 ay içinde 50 doların altına
inebileceği yorumları yapılıyor. Dünyanın en büyük demir ve
kömür üreticilerinden olan Avustralya’ da hükümet bütçe
tahminlerini yayımladı. Buna göre; 2018 yılı sonunda hali hazırda 67
$ olan demir cevheri fiyatlarının 55 $’a düşeceği öngörülürken,
kokluk kömür için 120 $ ve termal kömür için de 93 $ tahminleri
bütçeye eklendi. Demir cevheri için UBS’nin 2018 yılı tahmini 68
dolar/ton olurken, ANZ’nin aynı dönem için tahmini 68 dolar/ton
oldu. Trading Economics’e göre ise demir cevheri fiyatları 2018 Q2
sonunda 59.65 $/ton, Q3 sonunda 50.24$/ton ve 12 ay sonunda
46.10 $/ton seviyeleri görebilir. Scotiabank’ın Mayıs ayı tahmin
raporunda demir cevheri 2018 yılı ortalaması 63 $/ton olurken, 2019
yılı ortalaması 60 $/ton oldu.
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PLASTİK VE KAUÇUK 
PLASTIC AND RUBBER

HIS 

uzmanlarına 

göre özellikle 

PA66’da fiyatlar 

yılsonuna kadar 

artmaya devam 

edecek. Global 

propilen 

piyasalarında 

devam eden 

yükseliş 

eğilimi, 

çoğunlukla 

Mayıs-Temmuz 

döneminde 

gerçekleşmesi 

planlanan bir 

dizi bakım 

duruşuna 

paralel olarak 

sıkışık olan 

tedarike ve 

sağlıklı 

seyreden 

talebe 

bağlanıyor.  

Mayıs ayında yurtiçi plastik piyasasında ortalama olarak
%1.39’luk artış görülürken, en yüksek artış %3.14 ile PA
fiyatlarında görüldü. ABS fiyatları ise yatay bir seyir izledi. HIS
uzmanlarına göre özellikle PA66’da fiyatlar yılsonuna kadar
artmaya devam edecek. Chemorbis haberlerine göre; Avrupa’da
PVC satıcıları, son iki aydır maliyet kaynaklı zamları fiyatlarına
yansıtamadı ve değişmeyen seviyelere veya bazı durumlarda
daha ufak zamlara razı gelmek zorunda kaldı. Etilen kontratları
yapılmadan önce, önde gelen Batı Avrupalı bir üretici, “Haziran
ayı etilen kontratlarında yaklaşık 50€/tonluk zam görmeyi
bekliyoruz.
Kauçuk tarafında da benzer şekilde fiyatlar yükseliyor. Cabot
Corporation, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgeleri için karbon
siyahı fiyatlarını 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 80 €/ton
oranında arttıracağını açıkladı. Artış gerekçesi olarak, artan
işletme ve düzenleme maliyetleri ile birlikte yüksek lojistik
maliyetleri gösterildi. Orion Engineered Carbons, Kuzey
Amerika için 1 Haziran’dan geçerli olmak üzere karbon siyahı
fiyatlarını ortalama 121 USD/ton oranında arttıracağını duyurdu.
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Kereste satış 

fiyatlarını 

yorumladığımı

zda; dövizin 

bir miktar 

yukarı gidişi 

ile birlikte 

fiyatlar az da 

olsa yukarı 

yönlü bir 

eğilim 

gösterdi. 

Ancak stok 

seviyelerinin 

beklentinin 

üzerinde oluşu 

yukarı gidişi 

çapalayan 

önemli bir 

husus ki 

piyasadaki 

bölgesel fiyat 

farklılıklarının 

bu seviyede 

oluşmasında 

bu durumun 

etkisi önemli 

yer teşkil 

ediyor. 

KAĞIT VE KERESTE 

PAPER AND WOOD
Yurtiçi kağıt fiyatları Mayıs ayında beyaz kağıtlarda ortalama
%5.2 oranında artış gösterirken, gri kağıtlarda da ortalama %6.6
oranında artış gösterdi. Dünya’nın haberine göre, Hurda kağıt
ihracatı ihracı kayda bağlı mallar listesinden çıkarıldı. Resmi
Gazete'de yayımlanan konuya ilişkin tebliğle, ihracı kayda bağlı
mallar listesinde bulunan "Geri kazanılmış kâğıt veya karton
döküntü, kırpıntı ve hurdaları" kapsayan 25. sırası yürürlükten
kaldırıldı. Liste kapsamında bulunan malların ihracı, İhracat
Yönetmeliğinin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde
gerçekleştiriliyor. Mitsubishi HiTec Paper, termal kağıt
fiyatlarını 1 Temmuz’dan itibaren %10 oranında arttıracağını
açıkladı. Sonoco, Mayıs ayı sonunda, artan navlun ve girdi
maliyetlerini gerekçe göstererek; ABD ve Kanada bölgesi için
kaplanmamış geri dönüşümlü karton fiyatlarını 2 Temmuz 2018
tarihinden itibaren 50 $/ton oranında arttıracağını duyurdu.
Ahşap Global’e göre, Kereste piyasasında nisan ayında bir miktar
hareketlilik yaşanmasına karşın halen beklentiler seviyesine
yaklaşılamadı. Gelen erken seçim kararı ve Ukrayna'dan
Türkiye'ye kereste sevkiyatının durma ihtimali haberleri
beklentileri yakın vadeli geleceğe taşıdı. Kereste piyasası önceki
aylara nazaran bir miktar daha hareketli bir Nisan ayı geçirdi. Kış
ayları boyunca sezonda açıkta kalmama adına stok yüklemesi
yapan firmalar Nisan ayında kımıldayan ve artış eğilimi gösteren
talep ile tam umutlanıyorlardı ki; alınan erken seçim kararı ile
umutlar kısa sürdü. Seçim kararı ile birlikte şantiyeler ve
piyasalar umutlarını genel kapsamda iki ay sonrasına ertelemek
durumunda kaldılar. Tabii ki bu durum bu süreçte iş olmayacağı
anlamına gelmemekle birlikte sadece seçime kadar beklentiler
seviyesinde olma ihtimalinin ertelendiği anlamını taşıyor.
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ENERJİ VE PETROL 
ENERGY AND OIL

Bank of America 

Merrill Lynch 

Emtia 

Araştırmaları 

Müdürü "2019'un 

ikinci yarısı için 

Brent'e 90 dolar 

fiyat hedefi 

koyuyoruz ve 

ham petrol 

fiyatlarının 

gelecek sene 100 

dolara ulaşma 

riski olduğunu 

görüyoruz." 

ifadelerini 

kullandı. 

Yurtiçi doğalgaz ve OSB elektrik fiyatlarında Mayıs ayında olduğu
gibi Haziran ayın içinde bir değişikliğe gidilmedi. Yurtiçi pompa
fiyatları artan döviz kuru ve global piyasalardaki petrol trendine
paralel olarak Mayıs ayında Motorin için %1.61 ve Kurşunsuz benzin
için %2.63 oranında artış gösterirdi. Bu şekilde 2018 yılı artışları
Motorin için %12.67 ve Kurşunsuz Benzin için %12.03 oldu.
Hükümetin döviz kurlarındaki artışın akaryakıt zammına
yansımaması için yaptığı vergi düzenlemesi ilk defa uygulandı. 25
kuruşluk zam ÖTV indirimiyle karşılanarak vatandaşa yansıtılmadı.
ÖTV tutarı 17 Mayıs 2018’de belirlenen fiyatı geçmeyecek. Kur ve
petrol fiyatlarında azalma olması durumunda ise ÖTV tutarları, 17
Mayıs 2018 tarihinde uygulanan tutarı geçmeyecek şekilde
uygulanacak. Uygulamaya benzin ve motorinin yanısıra LPG de dahil
olacak. AA’nın haberine göre, rafineri çıkış fiyatlarında bugünden
itibaren motorinde litrede 23, benzinde ise 25 kuruşluk fiyat artışı, söz
konusu ürünlerde ÖTV indirimiyle karşılanarak vatandaşa
yansıtılmadı. Bu karardan sonra, birçok marka önceki yakıt iskonto
anlaşmalarını ya iptal ettiler ya da oranlarını düşürdüler.
Global beklentilere baktığımızda; ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA),
Brent petrolü için 2018 yılı ortalama fiyat tahminini 71 dolara ve 2019
yılı ortalama fiyat tahminini de 66 dolara yükseltti. Brent petrolünde
ortalama fiyatın Kasım 2014'ten bu yana ilk kez bir ayda 70 dolar
varil seviyesinin üzerine çıkarak, Nisan ayında 72 dolar/varil
olduğuna işaret eden EIA, 2018 için ortalama fiyat tahminini Nisan
ayındaki tahminine göre 7 dolar/varil artırarak 71 dolar/varile ve
2019 beklentisini 3 dolar/varil yükselterek 66 dolar/varile çıkardı.
EIA, Batı Teksas petrolünde ortalama fiyatın 2018 ve 2019'da Brent
petrolünün 5 dolar/varil altında gerçekleşmesini beklediğini de ifade
etti. Global petrol ve petrol ürünleri stoklarının 2017'de 0,5 milyon
varil/gün azaldığına işaret eden eden EIA, stokların 2018'de 0,2
milyon varil/gün ve 2019'da 0,6 milyon varil/gün artacağını
öngördü.
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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 Mayıs ayında %2.2, yıllık bazda ise yaklaşık %10 artış
gösterdi. BloombergHT haberine göre; Mayıs ayında şeker
haricindeki tüm alanlarda artış yaşandı. İhtiyaçtan fazlası buğday ve
mısır arzı ile yağlı tohum ürünlerinin üretimindeki artış, küresel
gıda emtia pazarlarının dengede kalmasını sağladı.
Az gelişmiş ülkeler, düşük gelirli gıda açığı olan ülkeler ve Sahra
Altı Afrika ülkelerinin gıda ithalat faturaları et, şeker, süt ve yağlı
tohum ürünlerinin geniş ithalatından dolayı daha fazla yükseldi.
Yükselen ithalat faturaları balık haricindeki tüm gıda sektörleri için
öngörülüyor. Balık sektörü ise artan ulusal pazar talebinden dolayı
gelişmekte olan birçok ülkede artan şekilde ulusal su ürünleri
sektöründeki büyüme ile karşılanıyor. Gıda Görünümü raporu
pazardaki ana gıda malları için en taze tahminlerde bulunurken
bunların hepsinde küresel seviyede iyi arz görülüyor; sadece ulusal
veya bölgesel yapmalar olabileceği belirtiliyor.
Uluslararası buğday fiyatlarının özellikle sezonun ilk yarısında sabit
kalması bekleniyor. Pirinç arzının da rezervlerin düşme ihtimali
olmasına rağmen bol ve yoğun olması öngörülüyor.
Küresel yağlı tohum üretiminin 2016/17 sezonunda özellikle soya
fasulyesindeki verim seviyesinden dolayı tüm zamanların rekorunu
kırması bekleniyor.
Rapor, dünya et üretiminin üçüncü sene de durgunlaşmasının
beklendiğini bildirdi. Bunun nedeni ise Çin’den beklenen düşüşler.
Bu durumun ABD ve Brezilya’dan ithalatı ise ciddi şekilde
yükseltmesi bekleniyor.
Bu arada küresel süt üretimin bu sene yüzde 1.4 artması beklenirken
bu yükselişin Hindistan’daki hızlı genişlemeden olacağı belirtiliyor.
Küresel buğday üretiminde %2.2 daralma öngörürken bunun Güney
Amerika ve Afrika’nın güneyinde küresel mısır üretimindeki %1.4
artış ve küresel pirinç üretimindeki %0.7’lik artış ile dengelenmesi
bekleniyor.
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DÖVİZ KURLARI 
FX RATES 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs tarihli Beklenti
Anketine göre 2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi
bir önceki anket döneminde 4,22 TL iken, bu anket döneminde 4,44
TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket
döneminde 4,33 TL iken, bu anket döneminde 4,58 TL oldu.
Commerzbank analistlerine göre TCMB’nin faiz artışları kurun
yükselmesini frenleyecek. Bununla birlikte, bankaya göre faiz artışına
rağmen kur hızlı bir düşüş göstereyecek ve 4.30-4.50 aralığına
oturacak. Commerzbank’ın Mayıs ayı raporuna göre, geçtiğimiz
Aralık ayından bu yana zayıf kalan dolar, 2018 yılı sonuna kadar
güçlenerek devam edecek ve EUR/USD paritesi azalacak. Uzun
vadede ise Avrupa Merkez Bankası’nın para politikaları ile
normalizasyon olacak. Brexit müzakelerinde mutlaka bir anlaşma
olacağını öngören bankaya göre belirsizlik bir süre daha devam
edecek. Bankaya göre, Çin ekonomisine yönelik zayıf büyüme
beklentileri ile yılsonuna kadar dolar, yuan karşısında değer
kazanacak.

T C M B  

3 1 M a y ı s  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

: 4.4889
: 5.2525
: 5.9946
: 4.5604
: 0.7048

Çapraz Kurlar:

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

: 1.1701
: 1.3332
: 0.9866
: 6.4047
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Commerzbank’ın 

2018’Q4, 

2019’Q1 ve 

2019’Q2 için 

EUR/USD 

beklentisi 

sırasıyla, 1.18, 

1.16 ve 1.20 

oldu. 

HAZİRAN JUNE 2018

http://www.tusayder.org


İSTATİSTİKLER 
STATISTICS 

YURTİÇİ-ÜFE ve TÜFE

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki
aya göre %3,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,12, bir önceki
yılın aynı ayına göre %20,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,80
artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri;
madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %2,63, imalat sanayi
sektöründe %3,43, elektrik ve gaz %9,34, su sektöründe %1,15 artış
olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla artış; %12,16 ile kok
ve rafine petrol ürünleri, %10,68 ile ham petrol ve doğal gaz, %9,34
ile elektrik ve gaz olarak gerçekleşti. Ana sanayi grupları
sınıflamasına göre 2018 yılı Mayıs ayında aylık ve yıllık en fazla
artış enerjide gerçekleşti.
TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre
%1,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı
ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,10 artış
gerçekleşti.

Yurtiçi ÜFE ve 

TÜFE ortalaması 

Mayıs ayında 

%2.71, bir önceki 

yılın Aralık ayına 

göre %9.26 ve bir 

önceki yılın aynı 

ayına göre%16.15 

olarak 

gerçekleşti.
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DİĞER EMTİALAR 
OTHER COMMODITIES 

Arkema, enerji ve hammadde fiyatlarındaki artışlar sebebiyle,
oksijenli solvent ürün gamındaki fiyatları 1 Haziran’dan geçerli
olmak üzere 70€ ile 120€ arasında arttırdı.

Kodak dünya çapındaki offset baskı plaka fiyatlarına %9 zam
yaptığını açıkladı. Kodak’ın açıklamasına göre, iç maliyetlerde
azalma ve operasyonel verimliliğin artmasına ragmen, baskı
plakalarında kullanılan birincil hammadde olan alüminyum
fiyatlarında son dönemde görülen artışlar nedeniyle mevcut
fiyatların sürdürürülebilir olması mümkün olamadı.

Emerald Kalama Chemical, artan hammadde ve taşıma
maliyetlerinin yanında, Çin ve Hindistan’daki fabrikaların
yavaşlamaı/kapanması ile değişen arz/talep dengesinin etkisi ile 1
Haziran’dan itibaren, küresel bazda K-Flex Plastizatör ve Koalesent
fiyatlarını 150 $ veya €/ton’a kadar, Sodyum Benzoat, Benzil Alkol
ve Benzaldehid fiyatlarını 120 $/ton veya €/ton’a kadar arttırdığını
duyurdu.

Wacker Polymers, Amerika bölgesi için Vinnapas marka vinil
asetat-etilen kopolimer dispersiyon ve dağıtılabilir toz fiyatlarını 30
Mayıs’tan itibaren 0.03 $/lb oranında arttıracağını açıkladı. Firma
artış nedeni olarak, artan nakliye, lojistik ve dağıtım maliyetlerini
gösterirdi. Belirtilen ürünler, yapıştırıcı, inşaat, kağıt, halı ve tekstil
gibi birçok endüstride kullanılıyor.

Oxea, 1 Haziran’dan geçerli olmak üzere, Kuzey Amerika, Meksika
ve Güney Amerika bölgeleri için Propil Asetat, Bütanol ve Butil
Asetat fiyatlarını sırasıyla 110, 110 ve 175 $/ton oranında
arttıracağını duyurdu.
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Sunsirs verilerine 

göre Mayıs ayında 

en çok fiyatı artan 

emtialar : Kağıt 

%18.99, Asetik 

Asit %18.58, 

Hidrolik Asit 

%17.73, Tolüen 

%9.24, Ksilen 

%7.82, Lint %7.64, 

Çimento %6.83, 

Pamuk İpliği 

%3.83, Polisilikon 

%3.80, Saf Benzer 

%3.78, PA6 %3.76 

ve Paslanmaz 

Çelik Levha %3.74 

olurken; fiyatı en 

çok düşen 

emtialar : Oktanol 

%22.35, Anilin 

%17.98, Glikol 

%14.04, Aseton 

%8.64, Sülfirik 

Asit %5.29, Ham 

İpek %5.05, Fosfor 

%3.79, Cam %2.63 

ve Kostik Soda 

%1.89 oldu.
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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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