
Birim fiyatlandırma: 
hızlı kılavuz

Bakkaliye gıdaları 
satıyor musunuz? 
Birim fiyatlandırmayı bilmeniz 
gerekir 
Birim fiyatlandırma, tüketicilerin farklı boyut ve 
markalı benzer ürünlerin değerini çabucak 
karşılaştırmalarını olanaklı kılar.

1 Temmuz 2009’dan itibaren yeni kurallar kimi 
bakkaliye gıdaları perakendecilerinin dükkanda 
satış fiyatlarını gösteren etiketlerin ve reklamların 
üzerinde bir birim fiyatı sergilemelerini zorunlu hale 
getirmektedir.

Bu kitapçık, yeni kuralların işletmenize uygulanıp 
uygulanmayacağını ve yapmanız gerekenler 
hakkında daha fazla bilgiyi nerede bulabileceğinizi 
çabucak anlamanıza yardımcı olacaktır.

Birim fiyatlandırma, yönetmeliğe göre, 
işletmeniz için zorunludur.

Muaf olmayan tüm maddeler için 1 Aralık 
2009’dan önce birim fiyatlandırma getirmek 

zorundasınız.

Kurala tabi olmayı veya hiç yer almamayı 
seçebilirsiniz.

Muaf olmayan bakkaliye maddeleri için mağaza 
içinde birim fiyatlandırma bilgileri sergileyerek tabi 

olursunuz.
Tabi olmayı seçen perakendeciler, yönetmeliğin 

tüm zorunlu gereklerine uymak zorundadır.

Mağazanızın, 
bakkaliye 
gıdalarının 
sergilen-
mesine 
ayrılmış olan 
1000 m²’den 
büyük taban 
yüzeyi var 
mı?

Yönetmeliğe göre 
birim fiyatlandırma, 

işletmeniz için zorun-
ludur.

Muaf olmayan tüm 
maddeler için 1 

Aralık 2009’dan önce 
birim fiyatlandırma 

getirmek 
zorundasınız.

Mağaza 
temelinde 
peraken-
deciler 

Yönetmelik size uygulanmaz. (Diğer zorunlu 
yasalar çerçevesinde birim fiyatlandırmanın 

gerekli olduğu maddelerden başka) herhangi 
bir madde için birim fiyatlandırma sergilemeniz 

gerekmemektedir.

Şu bakkaliye 
gıdalarının hepsini 
satıyor musunuz? 

ekmek•	
un •	
pirinç •	
kahvaltı gevreği •	
taze meyve ve •	
sebze 
şeker  •	
yumurta  •	
et  •	
tereyağ  •	
taze süt  •	
bu listede olmayan •	
diğer paketlenmiş 
gıdalar 

Şu tür bakkaliye gıda maddelerinin tümünü 
satıyor musunuz? 

ekmek•	
un •	
pirinç •	
kahvaltı gevreği •	
taze meyve ve sebze •	
şeker  •	
yumurta  •	
et  •	
tereyağ  •	
taze süt  •	
bu listede olmayan diğer paketlenmiş gıdalar •	

Esas olarak 
bakkaliye 
gıdaları mı 
satıyorsunuz ? 
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Hayır

Hayır
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Birim	fiyatlandırmayı	kim	
sergilemek	zorundadır?

İnternet 
peraken-
decileri 
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Birim fiyatlandırma 
nedir? 
Birim fiyatlandırma, bir bakkaliye maddesinin fiyatını, 
standart bir ölçüm birimi olarak satış fiyatının yanında 
sergilemektir.

Örneğin, 500 mililitrelik bir süt şisesinin etiketi, 
satış fiyatına ek olarak, bir litrelik birim fiyatını da 
gösterecektir.

Yeni birim fiyatlandırma gerekleri, 1 Temmuz 2009’da 
uygulamaya giren 2009 Ticari Uygulamalar (Sanayi 
İlkeleri – Birim Fiyatlandırma) Yönetmeliği’nde 
belirtilmiştir.

Yönetmelik, tüketicilere bakkaliye gıdaları satan 
işletmeleri (‘perakendecileri’) etkiler.

IIIIIIII II IIIIII

MILK 500 mL 

$2.00 per L
$1.00

 ea

Birim fiyatlandırmasını kim 
sergilemek zorundadır? 
Birim fiyatlandırma şunlar için zorunludur: 

1. Şu tür perakendeci mağazalar: 

o		perakende satış yapan yerleri esas olarak 
bakkaliye gıdaları satmak için kullanılan, ve

o		bakkaliye maddelerinin sergilenmesi için ayrılmış 
taban yüzeyi 1000 metrekareden fazla olan, ve

o		asgari çeşitte bakkaliye gıda maddeleri satan 
mağazalar.

2. asgari çeşitte bakkaliye gıda maddeleri satan 
internet  perakendecileri.

Bu perakendeciler muaf olmayan tüm bakkaliye 
maddeleri için 1 Aralık 2009’dan itibaren birim 
fiyatlandırmayı sergilemek zorundadır.

Bakkaliye maddelerinin asgari 
çeşidi nedir?
Şu bakkaliye türlerinin hepsini satıyorsanız, yönetmeliğe 
göre, bakkaliye gıdalarının asgari çeşidini satıyorsunuz 
demektir: 

o		ekmek 

o		 kahvaltı gevreği

o		 tereyağ 

o		 yumurta 

o		un 

o		 taze meyve ve sebze 

o		 taze süt 

o		et 

o		pirinç 

o		 şeker 

o		 yukarda sözü edilenlerden başka paketlenmiş 
gıdalar. 

Taban yüzeyini nasıl hesap ederim? 
Yönetmelik gereğince taban yüzeyi, perakende satış 
tesisinin kesintisiz, iç taban yüzeyi demektir. Yiyecek ve 
içecek tüketilen alanları (örneğin kafeleri) içermez.

Birim fiyatlandırmayı sergileyip 
sergilememeyi seçebilir miyim?
Yiyecek satan, 1000 metrekare veya daha küçük taban 
yüzeyi olan perakendeciler, yönetmeliğe göre, birim 
fiyatlandırmayı seçebilirler.

Bir veya daha fazla tür muaf olmayan bakkaliye 
maddeleri için dükkan içi birim fiyatlandırma getirerek 
kurala tabi olmayı seçebilirsiniz. Seçerseniz, kuralın tüm 
gereklerine uymak zorundasınız.

Diğer zorunlu yasalara (örneğin ticari ölçüm yasası) 
uymak üzere birim fiyatlandırma sergilerseniz, tabi 
olmazsınız.

Kurala tabi olmayı seçen ve 1 Temmuz 2009’da 
veya daha önce, muaf olmayan herhangi bir madde 
için birim fiyatlandırma sergileyen bakkaliye gıdaları 
perakendecileri, 1 Ocak 2010’dan önce, muaf olmayan 
tüm maddeler için bunu sergilemelidir.

Tabi olmayı seçen ve 1 Temmuz 2009’dan sonra 
birim fiyatlandırmayı sergilemeye başlayan bakkaliye 
perakendecileri, başladıkları tarihten sonraki altı 
ay içinde, muaf olmayan tüm maddeler için bunu 
sergilemelidir. 

Daha fazla bilgiyi nereden 
edinebilirim?
Birim fiyatlandırmanın sizi etkileyebileceğini 
düşünüyorsanız, Avustralya Rekabet ve Tüketiciler 
Komisyonu’nun (ACCC) Birim fiyatlandırma: bakkaliye 
perakendecileri kılavuzu kitapçığı (Unit pricing: a guide 
for grocery retailers), birim fiyatlandırma yönetmeliğine 
ilişkin ayrıntılı bilgiler sunar.

Bu kitapçık www.accc.gov.au/unitpricingguide 
sitesinden İngilizce olarak indirilebilir.

ARTK’nun birim fiyatlandırma acil hattı olan             
1300 302 502 ile İngilizce olarak ilişkiye geçebilirsiniz. 
ARTK ile kendi dilinizde konuşmak için 131 450’yi 
arayın ve tercümandan, 1300 302 502’ten birim 
fiyatlandırma acil hattı ile ilişkiye geçmesini isteyin.
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