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Yiyecek alışverişi yaparken tasarruf etmek
Birim fiyatlandırma nasıl yardımcı olur

Süpermarket raflarındaki etiketlerde veya internet üzerinden birim fiyatlarını kontrol 
etmeniz ve karşılaştırmanız, yiyecek alışverişi yaparken para biriktirmenize yardımcı olabilir.

ÇAMAŞIR DETERJANI
2,5 litre 7,62 dolar

1 litresi 3,05 dolar
Birim fiyatı

ÇAMAŞIR DETERJANI
1,5 litre 5,74 dolar

1 litresi 3,83 dolar
Birim fiyatı

Birim fiyatları nasıl kontrol edilip 
karşılaştırılarak para tasarruf edilir
Yiyecek ürünlerinin birim fiyatlarını karşılaştırmak paranızın 
en iyi karşılığını almanıza yardımcı olur. Birim fiyatı sizin için 
kolaylık yapmak için sergilenir. Şu adımları takip edin:

1. İhtiyacınız olan ürünü bulun.

2. Birim fiyatını kontrol edin.

3. Hangisinin ucuz olduğunu görmek için birim fiyatını, 
farklı bir markanın aynı veya benzer ürünü ile veya paket 
boyutu ile karşılaştırın.

En büyük paketler, özel teklifler veya kendi markasını taşıyan 
maddeler en ucuz seçenek olmayabilir. Kimi zaman taze ürün 
paranızın en iyi karşılığını verebilir ama diğer zamanlarda 
konserve veya dondurulmuş ürün daha ucuz olabilir. Birim 
fiyatlandırma, alışveriş yaptığınız günde en iyi değere sahip 
ürünü bulmanıza yardımcı olur.

Birim fiyatlandırma nedir?
Birim fiyatlandırma, yiyecek alışverişinizi yaparken paranızın 
en iyi karşılığını almanıza yardımcı olan etiketlendirme 
sistemidir. Standart ölçü birimleri kullanarak ürünlerin 
boyutu, markası veya paketlenme ya da satılma biçimleri ne 
olursa olsun fiyatlarını, standart ölçü birimlerini kullanarak 
kolayca karşılaştırabilirsiniz.

Büyük yiyecek alışveriş mağazaları ve bazı internet marketleri 
paketlenmiş yiyeceklerin ve ekmek, kahvaltılık gevrek, 
tereyağı, yumurta, un, taze meyve ve sebze, taze süt, et, 
pirinç, şeker ve tuvalet kâğıdı ve diğer ürünlerin birim fiyatını 
göstermek zorundadır.

Ağırlığına göre satılan paketli ürünlerde birim fiyatı ağırlık 
birimi biçiminde gösterilir. Örneğin, pirincin birim fiyatı 
100 gramına göre gösterilir. Sıvılar miktarlarına göre 
fiyatlandırılır. Örneğin, sıvı çamaşır deterjanının birim fiyatı litre 
başına gösterilir.
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Örnek: Patates satın alırken
Jack, ailesinin akşam yemekleri için patates satın almayı 
istiyor ve mahalle yiyecek dükkanının farklı biçimlerde 
patatesler sunduğunu fark ediyor. Önceden soyulup 
doğranmış taze patates, açık veya paketlenmiş patates satın 
alabilir. Jack ayrıca önceden pişirilmiş ezilmiş patatesler de 
satın alabilir. Farklı türlerdekinin birim fiyatlarını karşılaştırıyor 
ve açık patateslerin kilogram başına 1,80 dolarla en iyi 
seçenek olduğunun farkına varıyor. Jack iyi bir aşçıdır ve bu 
patatesleri nasıl hazırlayacağını daha sonra kendisi seçecektir.

İnternetten alışveriş yaparken tasarruf 
etmek için birim fiyatlarını kullanın
Birim fiyatlarını kimi internet yiyecek satıcılarından alışveriş 
yaparken de, bir süpermarkette yaptığınız gibi, kontrol edebilir 
ve karşılaştırabilirsiniz. Örneğin:

Örnek: İnternetten pirinç satın almak
COVID-19 salgını sırasında Jane, yiyecek alışverişini internet 
üzerinden yapmayı tercih ediyor. Jane, pirinç ararken arama 
sonuçlarını en düşük birim fiyatına göre sıralıyor. 100 gramı 
14 sente gelen pirinç buluyor ve bunun bu satıcıda mevcut 
olan en düşük fiyat olduğunu biliyor. Jane’in, genellikle satın 
aldığı pirincin 100 gramı 47 sente mal oluyor, böylece birim 
fiyatlarını karşılaştırarak 1 kiloluk pirinç torbasında 3.30 dolar 
tasarruf ediyor.

Örnek: Kahvaltılık gevrek almak
Kate’in arkadaşı, en beğendiği kahvaltılık gevreğin farklı 
boyutlardaki paketlerin birim fiyatlarını karşılaştırırsa tasarruf 
edebileceğini söyledi.

Kate kahvaltı gevreğini genellikle kutuda satın alır. Kendi 
başına yaşadığından haftalık alışverişinde (420 gramlık) 
küçük kutuyu alır çünkü en ucuza satılandır. Şimdi, satış 
fiyatlarını karşılaştırmanın en iyi alışveriş yolu olmadığını ve 
birim fiyatını kullanabileceğini bilir. Küçük boyutlardaki kutular 
genelde en pahalı birim fiyatına sahiptir.

Kate şimdi küçük kutu ile büyük kutunun (1,4 kg) birim fiyatını 
karşılaştırır. Küçük kutunun birim fiyatı 100 gram için 1,26 
dolar ve büyük kutunun birim fiyatı 100 gram için 71 senttir.

Kate büyük kutu satın alır çünkü bu 3 misli daha uzun gider ve 
haftada 2,31 dolar (tüm kutuda 7,70 dolar) tasarruf eder.

Uygunluğun bedeli
Size zaman kazandırmak için pek çok yiyecek maddesi satın 
alabilirsiniz. Ama, arttırılmış olan uygunluk, yiyeceği kendinizin 
hazırlamanızdan daha pahalıya gelebileceği anlamına 
gelebilir. Birim fiyatları, ihtiyaçlarınıza göre paranızın karşılığını 
en iyi şekilde veren farklı ürün önerilerini karşılaştırmanıza 
yardımcı olabilir. Aşağıdaki örneğe bakın:

Şunları karşılaştırarak para tasarruf etmek 
için birim fiyatlarını kullanın:
	�   farklı markalar

	�   özel ve normal fiyatlar

	�   paketlenmiş ve dökme/açık olanlar – örneğin ıspanak

	�   farklı paket büyüklükleri ve ambalaj türleri

	�   taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya konserve olanlar – 
örneğin bezelye 

	�   benzer ve ikame edilen ürünler – örneğin pirinç türleri

	�   farklı uygunluk düzeyleri – örneğin kalıp/üçgen/dilimli/
çubuklu veya rendelenmiş ya da küp şeklinde peynir

	�   internet marketleri dahil farklı yiyecek satıcıları.

Daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim?
Birim fiyatlandırmaya ve bunun nasıl para tasarruf edeceğinize 
yardımcı olabileceğine dair daha fazla bilgi şu internet 
sitemizdedir:  
www.accc.gov.au/consumers/groceries/grocery-unit-prices

Bir tüketici olarak diğer haklarınız www.accc.gov.au/consumers 
sitesinde mevcuttur.


