ULUSLAR ARASI TİCARETTE
DOĞRU BİR FİYATLANDIRMA POLİTİKASI
NASIL BELİRLENEBİLİR?
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I.

DIŞ TİCARET İLE ULUSLAR ARASI PAZARLAMADA
FİYAT KAVRAMI VE İÇERİĞİ

Dış ticaret ve pazarlamada fiyatın ayrı bir yeri vardır. Çünkü mal, dağıtım ve tutundurma elemanları
gider ve maliyet yaratıcı özelliğe sahipken, fiyat elemanı gelir ve kâr yaratıcı niteliktir.
1.Fiyat Kavramı
Fiyat öncelikle ekonomide temel bir veri ve pazarlama karmasının önemli elemanlarından biridir.
Günümüz pazarlama anlayışları içerisinde fiyat, diğer pazarlama karması elemanları ile birlikte
pazarlama yönetiminde işlevsel rol oynar. Özellikle konu uluslararası pazarlama olduğunda, fiyat
kavramının pazarlama yönetiminde oynadığı rol biraz daha farklılaşmaktadır. Çünkü küreselleşen
dünya pazarlarında rekabet her geçen gün daha da sertleşmektedir. Bu durumda fiyat rekabeti
bilinen klasik bir rekabet aracı olsa da, uluslararası pazarlamada kritik yerini muhafaza eder.
Fiyat günlük yaşamımızın her an içinde olan bir kavramdır. O halde fiyat nedir? Bu kavram tanımlayan
tarafın niteliği ve amacına göre farklılık gösterebilir. Örneğin bir üretici veya perakendeci iç fiyat, ilgili
mübadeleden ne kadar kâr edeceğini gösteren bir değerdir, sözü edilen kavram alıcı açısından
incelenirse, mübadele sonucu edindiği malın kendisine maliyet değeri olarak ortaya çıkar.
Bu durumda fiyat genel olarak tanımlanırsa, fiyatı mal ve hizmetlerin mübadelesine yönelik olarak
oluşan bir değer şeklinde ifade etmek mümkündür.
1.2.FİYATLANDIRMA KARARLARINDAKİ TEMEL AMAÇLAR
Fiyatlandırma kararlarının temelinde çeşitli stratejik amaçlar bulunur. Bu amaçlar işletmenin genel
amaçlarına ve pazarlama hedefleriyle paraleldir o halde söz konusu kararlar verilirken, fiyatlandırma
kararlarında işlevsel oynayan çeşitli amaçların yer alması da doğaldır. Burada sözü edilen amaçlara
ulaşmak için işletmeler fiyat değişkenini aktif veya pasif pazarlama aracı olarak kullanır. Özellikle bir
ulusal paranın diğer ulusal paralar karşısında değişim gücü zayıf olduğu koşullarda; fiyat değişkenini
aktif pazarlama enstrümanı niteliğinde kullanarak fiyatın yarattığı avantajlardan yararlanmak
mümkün olur. Ulusal paranın diğer ulusal paralar karşısında güçlü olması halinde ise, fiyat değişkeni
pasif bir pazarlama aracı olarak kullanılabilir.
Dış ticaret ve uluslararası pazarlamaya yönelik olarak yapılacak fiyatlandırmada, aşağıdaki temel
amaçların bir veya birkaçının tercih edilmesi mümkündür. Bunlar;
1.Kâr maksimizasyonu
Genel olarak firmalar kâr elde etmek için faaliyette bulunduklarından, kâr amaçlı fiyatlandırma
hedefleri, çok sayıda firma için birinci derecede öneme sahiptirFirma kârını mümkün olan en yüksek
düzeye ulaştırmayı amaç edinmiş olabilir. Bunu da kısa ya da uzun dönemde gerçekleştirmeyi hedef
alabilir. Bazı firmalar başlangıçta talep esnekliği az olan ve o mala yüksek bir fiyat ödemeyi göze alan
alıcılar için yüksek bir fiyat uygulamasını ve böylece kısa sürede pazardaki mevcut kârı elde etmeyi
hedef alabilirler. Bu amaçla, uygulanan fiyat düzeyi kısa dönemde kârların maksimizasyonu sonucunu
verir. Böyle bir durumda ihracatçı, piyasadaki rekabet fiyat düşürmeyi gerektirinceye kadar yüksek
fiyat uygulamasına devam edebilir. Bu şekildeki fiyatlandırma çeşitli fiyat seviyelerinde talebin tahmin
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edilebildiği varsayımına dayanır. Fakat gerçek yaşamda çeşitli fiyat seviyelerinde oluşabilecek talep
miktarını tahmin etmek son derece güçtür. Ayrıca bu amaç, fiyat dışındaki diğer pazarlama karması
elamanlarına ve rakip işletmelerin tepkilerine odaklanmadığından, ne kadar gerçekçi olabileceği her
zaman tartışılabilir.
Bu Stratejinin Uygulanma Nedenleri;
 Mal yüksek gelirli tüketicilere hitap edebilir. Bu durumda malın fiyata karşı duyarlılığı zayıf
olacak ve göreli olarak malın kalitesi ve sürekli yenilik göstermesi gibi unsurlar daha fazla
önem taşıyacaktır. Malın fiyat esnekliğinin zayıf olması, fiyatın önemli olmasından daha çok
malın yenilik göstermesi veya kalitesi önemli olmaktadır.
 "Elit" piyasa ihtiyaçlarına cevap verilmesi düşünüldüğünde tüketici kitlesi daha dar olmakla
birlikte daha yüksek kâr marjlarının sağlanması mümkün olabilecektir.
Öte yandan firma uzun dönemde kâr maksimizasyonu hedefine ulaşmayı planlıyorsa, fiyatını düşük
tutabilir ve uzun dönemde pazar payını genişleterek kâr maksimizasyonuna ulaşabilir.
Kâr marjı, piyasanın talep yapısı, pazar ülkenin kendisine has özellikleri, dünya konjonktürü gibi
unsurlar göz önüne alınarak saptanmalıdır.
2.Amaçlanan Kârlılık Düzeyine Ulaşmak:
Burada yatırımdan beklenen kârlılık oranı, fiyatlandırma hedefinde belirleyici rol oynar. Diğer bir
ifadeyle girişimcinin yapmış olduğu yatırımı amorti etmek istediği süre, fiyatlandırma işleminin
amacını oluşturur.
3.Satış Hâsılatını Maksimize Etmek:
Talep fonksiyonunun doğru bir şekilde tahmin edilebilmesi durumunda, işletmeler fiyatlandırma
yaparken satış hâsılatlarını maksimize etmek isteyebilirler. Ayrıca bazı pazarlama yöneticileri satış
gelirlerinin maksimize edilmesi ile uzun dönemde kârlılığın artabileceğine de inanmaktadırlar. Ancak,
satışların arttırılması iş dünyasında pozitif belirtilerin olması ve geniş bir iş gücü şebekesinin kurulması
gerekir. Artan satış hacminin, satış gelirlerini ve dolayısıyla kârı arttıracağı düşünülebilir. Ne var ki,
sadece maliyet unsurlarının ve fiyatın kalması veya fiyatın düşmesi (bu düşmenin, miktardaki artıştan
nispi olarak az olması) durumunda geçerli olan bu düşünce, satın alma gücünün azaldığı ekonomik
kriz dönemlerinde tamamen ters ve istenmeyen sonuçlar verebilir.
4.Pazar Payının Genişletilmesi Yada Korunması
Firmalar zaman zaman kâr dışında kalan hedefler de benimseyebilirler. Sözgelimi uluslararası
piyasalarda pazar payını genişletmeyi ya da mevcut pazar payını korumayı amaç edinmiş olabilirler.
Pazar payının arttırılmasında ya da rekabetin yoğun olduğu bir dış pazarda mevcut pazar payının
korunmasında fiyat etken bir araç olarak kullanılabilir. Bu gibi durumlarda, ihracatçı rekabete rağmen
piyasaya girmek için düşük fiyat uygulamasına gider ve piyasaya yerleştikten sonra fiyatı yükseltebilir.
Hedefe göre izlenecek fiyatlandırma politikasında başarının ölçüsü, her pazara ilişkin yeterli bilginin
ve fiyat değişmeleri karşısında rakiplerin tepkilerinin ne yönde geliştiğine ilişkin deneyimin mevcut
olmasına bağlıdır. Eğer pazarın fiyat açısından hassas olduğu düşünülüyorsa, fiyatın düşük seviyede
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tutulması ile mevcut pazarda mevcut ürün ile daha fazla pazar payı ele geçirilebilir. Bu tür bir
fiyatlandırma amacına aynı zamanda, "pazara derinliğine girme" stratejisi de denilmektedir.
5.Piyasada Kalabilme
İhracatçı maliyeti ne olursa olsun düşük fiyatla satış yaparak cirosunu genişletebilmeyi amaçlayabilir.
Eğer firma malın büyük üreticilerinden değilse, fiyat kırması halinde diğer satıcıları fazla
etkilemeyecek ve satışı arttırmak mümkün olacaktır. Tersi durumda ise, fiyat kırma politikası
karşısında diğer satıcılar da fiyat kıracak ve sonuçta elde edilecek kâr azalacaktır.
6.Pazarın Kaymağını Almak:
Fiyatlandırmadaki amaçlardan biri de pazarın kaymağını almaktır. Özellikle pazardaki alıcıların sayısı
fazla ve mevcut talebin yüksek olması, az miktarda üretimin mümkün ve ekonomik olması, rakiplerin
yüksek fiyat döneminde kolayca pazara girememesi ile yüksek fiyatın süper ürün imajı yaratması
halinde bu amaç uygun bir fiyatlandırma hedefi olabilir.
7.Ürünün Kalite Açısından Liderliği
İhracatçı ürünün yüksek kaliteli olduğu konusunda alıcıyı ikna etmek için yüksek bir fiyat politikası
izleyebilir. Örneğin Almanya makine ve üretimde uzmanlaşmış kadrosuyla dünya pazarlarında yüksek
bir imaja sahiptir. Bu aşamada yüksek fiyatlar dahi satışı azaltmamaktadır.
8.Erken Nakit Sağlama
Eğer bir firmanın nakit problemi varsa ve bu önemli bir sorun olarak karşısına çıkıyorsa, erken nakit
sağlama hedefini benimseyebilir. Sözgelimi, bir işletme peşin ödeme yapanlara özel indirimler
sunarak alıcıları ya da distribütörleri erken ödeme yapmaları için motive edebilir.
9.Tamamlayıcı Malın İşlevi
Bir mamule olan talep diğer bir mamule olan talepten doğuyorsa, firma asıl kâr sağlayan mamullerin
satışını arttırmak için diğer ürünün fiyatını çok düşük tutabilir. Firmanın mal grubu içerisinde
tamamlayıcı mal unsuru olan bir mamulü düşük olarak fiyatlandırması tüketicileri cezbedebilmekte ve
dolayısıyla her iki ürüne olan talebi artırabilmektedir.
Örneğin traş bıçağı ve traş makinesi birbirini tamamlayıcı nitelikte ürünlerdir. Pazarlamacı traş
makinesini düşük fiyatlandırıp satışa sunduğunda, traş bıçağının satışları da artacak ve kâr hedefine
ulaşılmış olunacaktır.
10.Fiyat Farklılaştırması
Pazar ve rekabet koşulları ile diğer çevresel faktörler bir ülkeden diğerine değişiklik gösterdiğine göre,
fiyat farklılaştırmasının ortaya çıkması da kaçınılmaz görünmektedir. Her ne kadar fiyat
standardizasyonunu uygulayan firmalar varsa da genellikle standart bir fiyatla çok sayıda dış pazara
ulaşılması çok güç olmaktadır. Fiyat farklılaştırması müşteri, malın türü ya da zaman gibi faktörlerin
esas alınması ile değişik şekillerde yapılabilmektedir.
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1.3. FİYATLANDIRMAYA İLİŞKİN ÜZERİNDE ÖNEMLİ HUSUSLAR
 Fiyat, talebi ve dolayısı ile satışları etkilemek için kullanılan başlıca araçlardan yalnızca birisidir.
 Fiyatların oluşturulmasında esneklik kısıtlıdır. Bunun nedeni; bir taraftan düşürülebilir maliyetler
ve kaçınılmaz maliyetler arasında fiyat değişimleri için çok küçük bir marj olması, diğer taraftan
pazarda belirlenen, oluşmuş olan fiyat düzeyidir.
 Fiyat kararları maliyetlerdeki değişim, rakiplerin hareketleri ya da tüketicilerin alışkanlıklarında,
davranışlarında meydana gelen değişimler sonucunda her an geçersiz hale gelebilir.
 Alınan yanlış bir fiyat kararını ciddi zarar görmeksizin düzeltmek zordur. Fiyat politikasından ani
geri dönüşler -yukarı ya da aşağı doğru- ticari itibar kaybına ve alıcılar ile büyük sorunlar
yaşanmasına neden olabilir.
 Fiyat oluşturmada evrensel olarak doğru ve geçerli bir yol bulunmamaktadır.
 Ancak akıllıca fiyat kararları alınmasına olanak sağlayan doğru bir yaklaşım oluşturmak için
dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Olası seçimlerin ve olanakların
farkında olmak ve fiyat kararının içindeki unsurları analiz edebilmek; yerine getirilmesi gereken
hedefleri iyi anlamak ve karar vermek fiyat oluştururken doğru bir yaklaşım geliştirildiği
anlamına gelmektedir.
1.4. FİYAT TANIMLANMASI
 Fiyat maliyet değildir.
 Fiyat maliyet bileşenlerinden sadece birisidir.
 İthalata dayalı fiyatlarda değişik maliyet bileşenleri de vardır.
 Alım miktarının oluşturacağı stok maliyeti de vardır.
 Yerinde teslim alınması durumunda, taşıma ve aktarma maliyetleri de gündemdedir.
 Ürün kabul ve iade maliyetleri de gözden kaçırılmamalıdır.
 Kalite maliyetleri maliyet bileşenlerindendir.
 Bu nedenle fiyat değil, maliyet önemlidir.
 Değişen döviz fiyatları ürün fiyatını etkiler.
 Değişen hammadde fiyatları ürün fiyatını etkiler.
 Değişen işçilik fiyatları ürün fiyatını etkiler.
 Değişen enerji fiyatı ürün fiyatını etkiler.
 Ürüne olan talep ürün fiyatını etkiler.
 Dünya ve yerli piyasalarda değişiklikler ürün fiyatını etkiler.
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1.5. İHRACATÇI, PİYASADAKİ FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİNE NASIL TEPKİ GÖSTERİR?
Fiyatların genel seviyesinde bir düşme söz konusu olduğunda, ihracatçı şu tepkileri gösterebilir:
 Fiyatlardaki düşmeyi izleyebilir.
 Yeni bir ürün ekleyebilir
 Piyasadan çekilebilir
 Ürünün içeriğini değiştirebilir
 Hükümete başvurabilir
Fiyatların genel seviyesinde bir artış söz konusu olduğunda ise, ihracatçı şu tepkileri
gösterebilir:
 Fiyat artışını izleyebilir
 Piyasadaki arz miktarını arttırabilir
 Tanıtım reklam faaliyetlerini arttırabilir
 Geçici indirim yapabilir
 Hükümete başvurabilir.

1.6. DOĞRU BİR FİYATLANDIRMA POLİTİKASI NASIL BELİRLENEBİLİR?
Malların dış piyasalarda pazarlama imkânını belirleyen önemli bir faktör malın fiyatıdır.
Doğru bir fiyatlandırma politikası, piyasanın özelliklerine, rakiplerin piyasadaki konumlarına ve
firmanın o ürün için katlanabildiği maliyete bağlıdır.
Uluslar Arası Pazarlama Açısından Doğru Bir Fiyatlandırma Stratejisi Belirlenirken Şu Koşulların Göz
Önüne Alınması Gerekir.
 İhracatı düşünülen malın potansiyel pazardaki toplam talebi nedir?
 Talep fiyat değişiklikleri karşısında ne ölçüde etkilenmektedir?
 Düşük bir fiyat uygulaması, ürüne olan talebi arttıracak mıdır?
 Fiyat düşürüldüğünde, piyasadaki rakiplerin tepkisi ne olacaktır?
 Düşük bir fiyattan çok mal satmak mı, yoksa yüksek fiyattan daha az mal satmak mı kârı
maksimize edecektir?
 Başlangıçta düşük bir fiyatla piyasaya girmek, piyasada tutunabilmek için etkili olabilecek
midir?
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 Başlangıçta yüksek bir fiyat belirleyerek, piyasadaki mevcut kâr olanağını kısa sürede
kullanmak, fiyatlandırma stratejisine uygun olacak mıdır?
 Düşük fiyat uygulaması, tüketicilerde kalite ve hizmetin yetersiz olduğu izlenimi bırakabilir
mi?
 Firma gerektiğinde, dış pazarda daha düşük bir fiyat uygulayabilecek midir?
1.7. FİYAT FAKTÖRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Kontrol Edilebilir Fiyat Faktörleri
İhracatçı tarafından küçük ya da büyük ölçüde değiştirilebilir, etki edilebilir fiyat faktörleridir.
Bağımsız fiyat faktörleri
Bağımsız faktörler, manipülasyona açık olmayan faktörlerdir; değiştirilemez.
1. Kontrol Edilebilir Fiyat Faktörleri
a)Ürün Maliyeti
Uluslararası pazarlamaya konu olan malın fiyatını etkileyen ilk maliyet grubu, üretim süreci içerisinde
oluşan maliyetlerdir. Bu maliyetler belirli başlıklar altında toplanırsa;
 Direkt ilk madde ve malzeme giderleri
 Direkt işçilik giderleri
 Genel üretim giderleri
Olmak üzere üç ana gruptan meydana gelirler.
Söz konusu ihraç malı, aynı firma tarafından üretilmiş ise o malın birim maliyeti, fabrikadan çıkış
maliyeti olacaktır. Örneğin, mal fabrikadan çıkışta ambalajlı olarak alınmış ise, ambalaj için ayrı bir
gider kalemi açmak gerekmeyecektir.
Ürünün üretilmesi ve paketlenmesi sırasında ortaya çıkan harcamalar (doğrudan malzeme ve işçilik,
fabrika giderleri, yönetim ve faaliyet maliyetleri) yönetim kararı ve denetimine tabidir.
Ancak yukarıdaki kalemlerin toplamı, uluslararası pazarlamaya konu olan malın tam olarak üretim
maliyetini vermez. Çünkü işletmeler genellikle dış pazarlara ilgili malı daha farklı ambalaj ve etiket
özellikleriyle sunarlar. Bu da dış pazarlara konu olan malın üretim aşamasında ek maliyetlerin
oluşmasına sebep olur.
Hatta dış pazarlara sevk edilecek mal henüz üretim aşamasındayken gözetimden ve muayeneden
geçmesi gerekiyorsa, bu tür faaliyetlerin giderleri de, üretim aşamasındaki maliyet kalemleri
içerisinde ayrıca dikkate alınmalıdır. Örneğin bir kumaş ithalatçısının ithalata konu olan kumaşları,
ihracatçının fabrikasında ve henüz üretim aşamasındayken muayene ettiriyorsa, bu gözetim
sonucunda ortaya çıkabilecek giderler de, üretim aşamasındaki maliyetler içerisinde varsayılmalıdır.
Firmaların bir piyasaya girebilmesi için asgari şart;
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Mal birim maliyeti ≤ Uluslararası Fiyatlar (ya da Hedef Pazarın İç Fiyatları)
Ürünün birim maliyeti, belirli bir süre içinde gerçekleşen değişken ve sabit gider toplamının yine o
süre içinde üretilen toplam ürün sayısına bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.
b)Satış, Pazarlama ve Dağıtım Aşaması Maliyetleri
İhracatta, pazardaki ulaştırma ve diğer dağıtım maliyetleri (ticari marjlar) genellikle üretim maliyetleri
kadar olmaktadır. Uluslararası pazarlamada malın fiyatlandırılmasını etkileyen ve pazarlama
aşamasında oluşabilecek maliyet kalemleri şunlardır;


İlgili komisyonlar



Lojistik ve dağıtım giderleri



Tutundurma giderleri



Eğer varsa konsolosluk giderleri



Gerekliyse izin ve kontrol belgeleri ile ilgili sertifikaların alınmasına yönelik harcamalar

Bu maliyetler, doğru ulaştırma opsiyonlarının seçimi; doğru dağıtım kanalı ve satış organizasyonunun
seçimi ile kontrol edilebilir hale gelmektedir.
c)Pazarlama Desteği Maliyetleri
Neredeyse tüm gelişmiş pazarlar, pazara ilk girişin sağlanması ve devam eden tüketimin
desteklenmesi açısından reklam ve satış promosyonu talep etmektedir. Bu harcamaların fiyata dahil
edilmesi gerekmektedir. İhracatçının bu faaliyetlere ne kadar para ayırabileceğine karar vermesi
gerekmektedir.
d)Ürün Kalitesi ve İmajı
Özgün bir ürün yüksek fiyat uygulamasına olanak sunmaktadır. Ancak bunun için sunduğu kalitenin
tüketicinin ilgisini çekmesi koşulu bulunmaktadır.
Aksi takdirde sözkonusu ürünler üretimi için çok para harcanmış, güzel ancak tüketilmeyen,
satılamayan ürünler olarak kalırlar.
Gerçekte kalite farklılıkları, ürün maliyeti farklılıklarının yarattığından daha yüksek fiyat
farklılaşmasına olanak sunmaktadır. Benzer şekilde ürün imajı ve fiyat arasında da bir ilişki
bulunmaktadır.
e) Ürün İletişimi
Reklam ve diğer iletişim araçları ürünün imajını geliştirmekte ve tüketici nezdinde çekiciliğini
güçlendirmektedir. Dolayısı ile kullanıcıları veya tüketicilerinin gözünde değerini artırmaktadır.
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2. Bağımsız fiyat faktörleri
a)Hedef Pazardaki Fiyat Düzeyi
İhracatçıların çoğunluğu kendilerini fiyatları bağımsız olarak belirleyemedikleri pazar koşullarında
bulmaktadır. Bu durumda seçtikleri pazarda hakim olan fiyat düzeyine uyum sağlamak zorunda
kalırlar. Fiyat seviyeleri üretim maliyetleri ile türlü dağıtım marjları ve dağıtım kanalı üyelerinin farklı
kar hedefleri ile; ve nihayet imalatçılar arasındaki rekabetin ya da piyasada varlık gösteren ikame
mallarının etkisi ile belirlenmektedir.
b)Pazardaki Arz ve Talep
Firmanın yapacağı tüketim araştırmalarının amacı, ihraç malına karşı hedef pazarlardaki iç talebin
büyüklüğünü, ithalatla karşılanma oranını ve tüketici tercihlerini ortaya koymaktır.İhraç konusu
ürünün hedef pazardaki net tüketim değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanmaktadır.
Net tüketim miktarı = (iç üretim) + (ithalat miktarı) - (ihracat miktarı)
İthalat Tüketim Oranı= İthalat miktarı / Net tüketim miktarı x 100
Net tüketim miktarı içinde ithalatın oransal payının dönem içinde büyümesi, hedef pazarda ithal
mallarına olan talebin arttığını göstermektedir. Bu durumda, fiyat değişikliklerinin rasyonel
yapılabilmesi ve tavan fiyatının belirlenebilmesi için talep esnekliğinin göz önüne alınması
gerekecektir.
Eğer talep esnek değilse, ürünün fiyatı yükseltildiğinde piyasa payında olumsuz bir gelişme
olmamakta, aksi bir durumda ise fiyat değişikliği piyasa payında önemli bir değişikliğe neden
olabilmektedir. Malın ikamesinin güçleştiği durumlarda, fiyat esneklikle doğru orantılı olarak
yükseltilebilir.
Örneğin gıda maddelerinde talep genelde kararlıdır ve fiyat esnekliği düşüktür. Dolayısıyla fiyat
kırarak piyasaya girmek zordur. Bu nedenle, pazarlamada malın kalite ve ambalajı da önem
kazanmaktadır. Ayrıca bu malların işlenmiş mamullerine olan talep giderek gelişmekte ve standart
vasıflar daha fazla önem taşımaktadır.
c)Pazar koşulları
Maliyetler ihraç fiyatlarının taban sınırını belirlerken, alıcıların tercihleri de tavan fiyatı
belirlemektedir. İç pazarda olduğu gibi, dış pazarlarda da pazarın demografik yapısı, müşterilerin örf
ve adetleri, farklı dinler, ekonomik koşullar ve yaşama alışkanlıkları gibi pazara ilişkin faktörler ihraç
fiyatlarının tavan sınırının belirlenmesinde firmaya yardımcı olmaktadır.
Ancak burada unutulmaması gereken husus sorunun ulusal pazarda olduğu kadar basit olmadığıdır.
İhracatçı firma malını ihraç ettiği her dış pazarda farklı bir talep eğrisi ile karşı karşıya bulunmaktadır.
d)Risk
Dış pazar, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı yurtiçi pazara oranla daha fazla risklidir. Varolan risk
unsuru sigorta ile ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Malın sigortalanması teslim şekline göre
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ihracatçıya ait olabilmekte ve bu durumda sigorta maliyeti de, ihraç fiyatının, yurtiçi fiyatlardan daha
yüksek olmasına neden olmaktadır.
e)Enflasyon – Durgunluk
Piyasalar arasındaki farklı enflasyon oranları, her bir piyasa için ayrı ayrı fiyat belirlenmesini
gerektirmektedir. Enflasyonun yüksek olduğu pazarlarda ise fiyat ayarlamaları daha kısa dönemler
için yapılmaktadır. Enflasyon kadar durgunluk da, ülkelerarası ticareti olumsuz yönde etkilemektedir.
Durgunluk dönemlerinde fiyat düşürme politikaları izlenebilmekte, bu da elde edilen kârı
azaltmaktadır.
f)Rekabet
Maliyet ve talep koşullarının bilinmesi firmanın taban ve tavan fiyatlarının belirlenmesine olanak
verirken, rekabet koşullarının bilinmesi de gerçek fiyatların belirlenmesinde yardımcı olmaktadır.
Uluslar arası rekabetin ana unsurları şunlardır;





Uluslararası pazarlarda aynı ürünleri üreten mevcut işletmeler arasındaki rekabet
Rakip olabilecek ürünleri sunan diğer işletmeler
İşletmeye direkt üretim hizmetlerini sağlayan tedarikçi işletmelerin davranışları
Müşterilerin fiyatlandırma kararlarına tepkisi

Tam rekabet koşullarında fiyat pazarda oluştuğuna göre, mamulün üretilip satılacağı fiyat, pazar
fiyatının altında bir fiyat olacaktır. Bu durumda fiyatı belirleyen firma açısından maliyetler önemli bir
faktör durumundadır ve fiyatlandırma açısından en önemli sorun mamulün maliyetlere göre mevcut
pazar fiyatından satılıp satılamayacağıdır.
Oligopol koşulları rekabet baskısının en yüksek olduğu pazar koşullarındandır. Sınırlı sayıda satıcının
bulunduğu oligopolde her firma diğerlerinin davranışlarını etkilediği gibi, kendisi de onların
davranışlarından etkilenir. Dolayısıyla birbirlerinin fiyat kararlarını da etkileyeceklerinden, her firma
fiyat davranışını ayarlarken diğer firmaların fiyat davranışlarını da dikkate almak zorundadır.
Oligopol koşullarında firmalardan birinin bir fiyat değişikliği yapması, diğerlerini de rekabete teşvik
ederek aynı yola sürüklemektedir. Sözgelimi satıcılardan birisi satışlarını arttırmak için fiyatlarını
düşürürse, rakipleri de aynı davranış içine girmektedirler. Fiyat düşürmeleri giderek endüstride bir
fiyat savaşı biçimine dönüşebilmekte ve bunun sonucunda bazı işletmeler pazardan çekilmek zorunda
kalabilmektedir. Ancak üretilen ve satılan mamullerin benzer olmadığı, kalite ve nitelik açısından
farklılıklar gösterdiği ya da alıcılar yönünde farklı olarak algılandığı durumlarda satıcı firmalar
monopol durumuna yaklaşarak mamullerine fiyat tabanı ve tavanı arasında daha fazla serbestlik
içinde fiyat saptayabilirler. Serbestliklerinin derecesi de mamullerinin farklılaştırılmasıyla orantılıdır.
g)Döviz kuru politikaları
Ülkeden ülkeye değişen farklı kur uygulamaları uluslararası fiyatlandırma kararları üzerinde etkili
olmaktadır.
Kur politikası, normal olarak, iki piyasa arasındaki fiyat farkını ortadan kaldırmaya yöneliktir. Ancak,
döviz kuru, ihracatın yöneldiği piyasa için fiyatların daha cazip hale getirilmesi amacıyla
kullanıldığında teşvik politikasının bir aracı olmaktadır. İhracat fiyatına etki eden cari döviz kuru, vergi
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iadeleri, ihracat kredileri, ihracat üzerine konan vergiler, girdi ve faiz sübvansiyonları gibi çeşitli
sübvansiyonların hesaba katılmasıyla bir Dolarlık ihracattan elde edilen milli para miktarı "ihracatın
efektif döviz kurunu" göstermektedir
İthalat fiyatına etki eden cari döviz kuru, ithalat teminatları faizlerinin, gümrük vergileri ve harçların
hesaba katılmasıyla, milli para cinsinden bir Dolarlık ithalatın maliyetine ise "İthalatın Efektif Döviz
Kuru" denilmektedir.
Öncelikle yabancı bir ülke pazarına yönelik olarak fiyatlandırma yapılırken, hangi ulusal para cinsi esas
alınacaktır? Örneğin fiyatlandırmaya konu pazar ülke Japonya olsun. Bu durumda fiyat Japon Yeni
cinsinden mi belirlenecek, yoksa başka bir ulusal ekonominin parası mı fiyatlandırmada
kullanılacaktır? Bu soruya yanıt verilebilmesi için, aşağıdaki faktörler üzerinde durulması gerekir.
Bunlar;






Tarafların ulusal paralarının karşılıklı değişim oranları ve değişim oranlarının yarattığı risk
İhracatçının tercihi ve geleneksel uygulamaları
İhracatçının pazarlık gücü
İthalatçının pazarlık gücü
Kullanıma konu ulusal paraların gücü Tercih edilen uygulamalar ve pazar koşulları İdari ve
ekonomik kolaylıklar

Ekonomik yönden gelişmiş ülkelerin paralarında yapılan devalüasyonlar ihraç mallarının satış
fiyatlarını etkilemektedir. Ayrıca, yabancı ülkelerin ihracat olanaklarını geliştirmek amacıyla zaman
zaman paranın değerini düşürmeleri fiyatlar üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilmektedir. Ulusal
paraların değişim oranları arasındaki dalgalanmalar işletmelerin lehine veya aleyhine sonuçlar
yaratabilir. Özellikle uzun süreli ticari anlaşmalarda döviz kuru değişim oranları üzerine
odaklanılmalıdır. Örneğin ulusal paraların değişim oranlarındaki dalgalanmalar nedeniyle Birleşik
Devletler'de Hewlett Packard bir yılda ekstra 500 milyon ABD doları kazanırken, Nestle altı ayda 1
milyon ABD doları kaybetmiştir. Bu noktada ulusal ekonomilerin enflasyon oranları ile milli paraların
değişim oranlan arasında bir ilişki kurularak, sözü edilen değişim oranlarının hesaplanması istenilirse,
aşağıdaki formül kullanılabilir;
Et= Eo (1+Iht) / (1+Ift) Burada;
Et: Beklenen kur
Eo: Şimdiki kur
Iht: İhracatçının ülkesindeki tahmini dönem sonu enflasyon oranı
Ift: İthalatçının ülkesindeki tahmini dönem sonu enflasyon oranı
Örneğin Türkiye'de 2006 yılı sonundaki tahmin edilen enflasyon oranı %8 olsun. Aynı dönemde
Birleşik Devletlerde beklenen enflasyon oranının da, %2 düşünülür ve yılbaşı itibariyle 1$= 1.20TL ise,
2008 yılı sonunda ABD ve Türk Lirası arasındaki değişim oranı aşağıdaki gibi olabilir.
Et= 1,20 (1+0,08) / (1+0,02)

Et= 1,270 TL
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Diğer bir ifadeyle 2008 yılı sonunda ve yukarıdaki koşullar çerçevesinde 1 ABD Dolarının 1,27 Türk
Lirası değerine ulaşması beklenmektedir.
H. Hükümet politikaları
Ülkeden ülkeye değişiklik gösteren yasal ve politik koşullar ihracatçıların fiyatlarını istedikleri gibi ya
da pazar koşullarının gerektirdiği şekilde belirlemelerini engelleyebilmektedir (tarifeler, ithal
sınırlamaları, anti-damping yasalar, vs. gibi). Yasal ve politik koşullar, hükümetlerin ihraç fiyatlarına
müdahalesi gibi iç piyasada ihracatçının faaliyetlerini sınırlayacak şekilde olabileceği gibi, uluslararası
pazarlarda ihracatta her ülkeye göre değişen belli kurallarla faaliyetlerin sınırlandırılması şeklinde de
olabilmektedir.
Bazı ülkelerde hükümetler ithal malına ödenecek miktar ile söz konusu ithalatın sosyal yararı
arasındaki ilişkiyi değerlendirmektedirler. Bu ülkelerde tüketiciler yüksek bir fiyatı ödemeye razı
olsalar bile, hükümet sosyal yarar açısından gerekli olmadığını ileri sürerek bu tür bir mamule döviz
tahsisini engelleyebilmektedirler. Bir çok gelişmiş ülke ve AB, yabancı firmaların fiyat düzeylerinin
kendi iç piyasalarındaki fiyatlardan daha aşağı olması durumuna karşı anti-damping uygulamaları ile
piyasalarını korumaktadırlar.
ı)İşletme politikaları
Fiyatlandırma kararları, işletmenin geçmişteki ve şimdiki organizasyon yapısından ve yönetim
politikalarından etkilenmektedir. Fiyatlar üzerinde etkin olan yönetim politikaları, mamul politikası,
dağıtım kanallarına ilişkin politikalar ile reklam ve haberleşme politikalarıdır. Diğer taraftan ülkede
ihracata yönelik uygulanmakta olan sübvanse edici veya dolaylı teşvikler de fiyat belirlemede etkili
diğer politikalar arasında bulunmaktadır.
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II. BÖLÜM: ULUSLAR ARASI SATIŞ YÖNETİMİ VE
FİYATLAMA

SATIŞ SÖZLEŞMELERİ
Doğru bir satış yönetimi önce doğru bir teklif ve sözleşme örneğinin hazırlanması ile başlar. Satış
sözleşmeleri, bir şeyin mülkiyetini devir amacı güden sözleşmelerdir. Borçlar Kanununun 182 nci
maddesinin birinci fıkrasında satım şöyle tanımlanır:
"Satım bir akittir ki onunla satıcı, satılan malı alıcının iltizam ettiği semen mukabilinde alıcıya
teslim ve mülkiyeti ona nakleylemek borcunu tahammül eder."
Bu düzenlemeyi dil bakımından sadeleştirirsek şöyle yazabiliriz:
"Satım sözleşmesi, alıcının vermeyi yükümlendiği bir miktar para karşılığı, satıcı yönünden
satım konusu malı alıcıya teslim ederek mülkiyeti ona geçirme borcunu doğuran bir sözleşmedir."
Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, satım sözleşmesinin yapılmasıyla, satım konusu malın mülkiyeti
alıcıya geçmez, sözleşmeyle satıcı malın mülkiyetini alıcıya geçirme yükümü altına girer. Satım konusu
malın mülkiyeti, alıcıya malın "teslim edilmesiyle" geçer. Bu nedenle satım sözleşmesi borçlandırıcı
(taahhüt) işlem (mülkiyeti geçirme borcu altına sokan); satım konusu malın teslim edilmesi de,
kazandırıcı (tasarruf) işlem niteliğindedir. Türk-İsviçre Hukuklarında, ayrım prensibi geçerlidir. Bu
prensibe göre, satım sözleşmesinin kurulması, mülkiyetin geçişi için yeterli değildir. Satım sözleşmesi,
sadece satıma konu olan malın parayla değiştirilmesi konusunda borç doğurur. Ancak satıma konu
taşınır malın teslimiyle mülkiyet intikal eder.
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Bu niteliği gereği, malın tesliminden önce ve satım konusu malın satış parası karşılığı alıcıya teslim
edileceği konusunda alıcıyla satıcı karşılıklı iradelerinin birleşmesiyle satım sözleşmesi varlık kazanır.
SATIM SÖZLEŞMESİNİN TEMEL ÖĞELERİ
Satım sözleşmesinin temel öğeleriyle belirtilmek, istenen, bir satım sözleşmesini kurmaya yarayan
öğelerdir. Öyle ki, bu öğeler bulunmaksızın satım sözleşmesinden söz edilemez. Bu öğelerden
yalnızca biri olmasa bile satım sözleşmesi kurulamaz. Bu öğeler; bir mal, bir miktar para ve bunların
karşılıklı olarak değiştirileceğine ilişkin bir anlaşmanın varlığıdır Bunlardan yalnızca biri yoksa belki bir
başka sözleşmenin koşulları oluşabilir, fakat satım sözleşmesi kurulamaz
SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE ALICI VE SATICININ KARŞILIKLI HAK VE BORÇLARI
A) Satıcının Borçları
Satım sözleşmesinde, sözleşmenin konusu ve çeşidi ne olursa olsun; satıcının yerine getirmekle
yükümlü olduğu bir takım borçları vardır. Bu borçları şöylece sıralamak mümkündür;
1. Satılan Malı Teslim ve Mülkiyeti Alıcıya Geçirme Borcu
Satıcı kural olarak malı teslim ve maldan doğan mülkiyet hakkını alıcıya geçirme borcu bulunmaktadır.
Taşınırlarda şeyin teslimi ile mülkiyetin geçirilmesi kural olarak aynı zamanda olur. Olağan bir satım
sözleşmesinde böyle olmakla birlikte bazen özellikle yukarıda incelediğimiz gibi, mülkiyeti saklı tutma
koşuluyla bir satım sözleşmesi yapılmışsa, satılan mal alıcıya teslim edilse bile mülkiyet satıcıda
kalmaktadır. Bunun tam tersine, bazı hallerde teslimden önce mülkiyet geçer.

Kural olarak, teslim borcu yerine getirilmekle, mülkiyet borcuda yerine getirilmiş olur.
2. Ayıba Karşı Tekeffül (Ayıbı Üstlenme) Borcu

Ayıp teriminden; satılan malda ortaya çıkan ve alıcının maldan yaralanmasını engelleyen
eksikliler kastedilmektedir. Ayıbı üstlenme borcu da, satıcının bu gibi eksiklikler ve
aksaklıklardan sorumlu olmasıdır. Satıcı, daha önce alıcıya mala ilişkin olarak belirttiği ve söz
verdiği niteliklerin malda bulunmasından sorumlu olduğu kadar böyle bir söz vermemiş olsa
bile, niteliği gereği malda normal olarak bulunması gereken ve bulunmadığı zaman maldan
yararlanma olanağını kaldıran ya da kısıtlayan ayıptan (lüzumlu vasıflarda ayıptan) da
sorumludur.
Eğer mal, satıcının sorumluluğunu gerektirecek biçimde ayıplıysa;
 Alıcı dilerse malı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmenin feshini
 Dilerse malı alıkoyarak maldaki ayıp oranında satış parasından uygun bir miktarın
indirilmesini dava edebilir
 Ya da alıcı, bu yollara başvurmadan malın aynı eşya olması koşuluyla ayıpsız çeşidiyle
değiştirilmesini isteyebilir.
3. Zapta Karşı Tekeffül (Başkalarının Malda Hak İleri Sürmeyeceklerini Üstlenme) Borcu
Zapta karşı tekeffül borcu, üçüncü bir kişinin malda üstün bir hak ileri sürerek malı alıcının elinden
almasıyla da onu kullanmasına engel olmasına karşı satıcının sorumlu tutulmasıdır.
4. Satıcının Diğer Borçları
Satılanı saklama ve koruma borcu; taraflar malın belirli bir yerde teslim edileceğini kararlaştırmışlarsa
ve teslim tarihinde mal başka bir yerdeyse satıcının teslim yerine malı gönderme borcu: tartma,
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ölçme giderlerini ödeme borcu ve ödeme yerine kadar ki tasıma giderlerini ödeme, satıcının diğer
borçlarıdır.
B)ALICININ BORÇLARI
1.Satılan Malı Teslim Alma Borcu
Satılan malı teslim almak alıcının yararına olduğu kadar, aynı zamanda onun bir borcudur da.
Sözleşmede kararlaştırılan koşullara uygun olarak satılan mal kendisine teslim edileceği zaman, alıcı
malı teslim almakla yükümlüdür.
2.Satış Parasını (Semeni) Ödeme Borcu
Alıcının ikinci borcu da satış parasını; sözleşmede kararlaştırılan koşullara uygun olarak satıcıya
ödemektir. Yani alıcı; satış parasını sözleşmede kararlaştırılan yerde, zamanda ve kapsamda satıcıya
vermelidir. Satış parasının ne zaman ödeneceğini, taraflar aralarında kararlaştırabilirler. Eğer
kararlaştırmamışlarsa, mal alıcının eline geçince, alıcı da parayı ödemelidir.
3.Alıcının İkincil Borçları
Yukarıda belirtilen ana borçlar yanında alıcının bir takım ikincil borçları da vardır. Bunlar da faiz
ödemesi gerekiyorsa faiz ödeme borcu, başka yerden gönderilen malı saklama borcu, teslimden önce
satıcının mala yaptığı yararlı ve zorunlu giderleri ödeme borcu,teslim alma,ambalaj,senet,ve tescil
giderlerini ödeme borcu gibi.
I. TESLİM BORCU YÖNÜNDEN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ
Uluslar arası ticarette malın tesliminin nasıl gerçekleştirileceğine yönelik sorunlar ICC tarafından
yayınlanmış bulunan Incoterms ile çözümlenmeye çalışılmaktadır. Incoterms’in satış sözleşmesinden
gelen bağlayıcılık ile tarafların teslim borcunun nasıl tamamlanacağına yönelik standart bir yapısı söz
konusudur. Dolayısıyla Incoterms’in tarafları bağlayıcı yönü sadece satış sözleşmeleri ile sınırlıdır. Bu
durum Incoterms’in en belirgin ve bilinen özelliğidir.
Incoterms’in Satış Sözleşmelerinde Kullanımıyla İlgili Bazı Kurallar
1. Bazı teslim şekilleri sadece belirli taşımacılık şekilleri ile kullanılabilir. Örneğin FOB, FAS, CIF, CFR,
DES ve DEQ teslim şekilleri sadece denizyolu taşımacılık şeklinin benimsenmesi durumunda kullanılan
teslim şekilleridir. Eğer bir satış sözleşmesinde taraflar Incoterms’e atıfta bulunarak bu teslim
şekillerinden birisiyle anlaşılmışlarsa, malların taşıtma sorumluluğunu üstlenecek taraf denizyolu
dışında başka bir taşıma şeklini kullanamaz. Satış sözleşmesinin, deniz dışındaki taşımacılık
şekillerinde diğer taşımacılık şekilleri ile düzenlenmesi zorunludur.
2.Teslim Şeklinin seçilmesine bağlı olarak düzenlenecek sevk belgelerinin de uygunluğu önemlidir.
Örneğin taraflar CIF teslim şeklinde anlaşmışlarsa satıcının alıcıya ya da alıcının bankasına sevk belgesi
olarak denizyolu taşımacılıkta kullanılan belgelerden birini ibraz etmesi gerekmektedir.
3. Bazı teslim şekillerinin özellikle de FOB ve CIF’in uzun yıllardan beri kullanılması, bu teslim
şekillerinin herkes tarafından tanınması ve benimsenmesi, Incoterms’de belirtilen amaçların dışında
kullanılmasına sebep olmuştur. Hatta bazı satış sözleşmelerinde hem bu terimlerin mal bedelini ifade
etmede kullanıldığını hem de malların nasıl teslim edileceğine dair ayrı ayrı kullanımı da mevcuttur.
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Bu nedenle Incoterms’e atıfta bulunarak yer alan teslim şekli ibaresinin yanına mutlaka uygulanacak
Incoterms’in belirtilmesi, satıcı ve alıcının yükümlülüklerinin saptanması yönünden taraflara yardımcı
olacaktır. Örneğin; FOB/H.Paşa-Incoterms 2000 gibi.
4. Bazı ülkelerin dış ticaret mevzuatları gereği satış sözleşmelerinin düzenlenmesi sırasında bazı teslim
şekillerinin kullanılabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi zorunludur.Örneğin Türk dış ticaret
mevzuatına göre ihracat işlemlerini bizzat ihracatçının ya da kanuni temsilcisinin gerçekleştirmesi
zorunlu olduğu için, EXW teslim şekillerinde gümrük çıkış beyannamelerinin “FCA/Derince-Incoterms
2000” gibi düzenlenmesi gerekmektedir.
5.Incoterms’in uluslararası satış sözleşmelerinde doğru olarak kullanılması, tarafların karşılıklı olarak
hak ve yükümlülüklerini bilmesine, dolayısıyla muhtemel anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasına
yardımcı olacağı bilinen bir gerçektir.
Ancak bu durum, Incoterms’in her satış sözleşmesinde mutlaka kullanılacağı sonucunu ortaya
koymaz. Hatta en son 2000 yılında çıkarılmış olmasına karşılık bu Incoterms’in çıkmış olması diğer
Incoterms’ in kullanılmayacağı sonucunu getirmez. Eğer taraflar bundan önce çıkarılmış olan bir
Incoterms’e atıfta bulunarak satış sözleşmesi düzenlemek isterlerse bunu gerçekleştirebilirler. Ancak
tek şart olarak hangi Incoterms’e atıfta bulunularak satış sözleşmesinin düzenlendiğinin mutlaka
belirtilmesi gereklidir. Örneğin; C&F- Kiev – Incoterms 1980 gibi.
6.Diğer taraftan, zaman içinde anlamını yitiren ya da tartışmalara açık olan bazı teslim şekilleri yeni
düzenlenen Incoterms’den kaldırılmıştır. Örneğin; C&F, FOT, teslim şekilleri gibi.
Ancak taraflar arzu etmeleri durumunda bu teslim şekillerini isteğe bağlı olarak yürürlükteki
Incoterms’e atıfta bulunarak kullanabilirler. Örneğin; FOT/Halkalı- Incoterms 1980 gibi.
7.Ayrıca bazı teslim şekilleri de amacının dışında farklı teslim yerlerini belirlemede
kullanılabilmektedir. “FOB/Atatürk Hava Limanı” örneği, farklı kullanılan teslim yeri örneklerinden
birisidir. Satış sözleşmesinde bu terimin yerine "FCA/ FOB/Atatürk Hava Limanı-Incoterms 2000-"
terimini kullanması daha doğru olacaktır. Çünkü “FOB/Hava alanı” terimi "Incoterms 1990’ ile sona
ermiştir.
8.Teslim şekillerinin tespit edilmesi sırasında taraflardan biri diğerinden standart görev ve
sorumluluklara ilaveten bazı ek sorumluluklar isteyebilmektedir. Örneğin, alıcı DEQ teslim şeklinde
satıcının gümrük vergilerinin de satıcı tarafından karşılanmasını isteyebilir. O takdirde doğru olmasa
da teslim şekillerinin sonuna bazı ilaveler gelebilir. Bu tip teslim şekillerine aykırı teslim şekilleri adı
verilir.
Sözleşmede, örneğin "DEQ /Duty Paid" ibaresi yazılmış ise gümrük giriş işlemleri ve gümrük vergisini
de satıcının karşılayacağı, "FAS/ Duties on Buyer's Account" ibaresi yazılmış ise bunları ithalatçının
karşılayacağı ifade edilmiş olur.
9. Incoterms’le ilgili yanlış bir uygulamada Incoterms’in tarafların taşıma sorumluluklarını belirlemek
amacıyla yapmış oldukları taşıma sözleşmeleri ile ilgilidir. Taşıma sözleşmeleri, malların satıcıdan
alıcıya ulaştırılması amacıyla taşıma sorumluluğunu üstlenen nakliyeci arasında yapılan bir akittir. Bu
bağlamda taşıma sözleşmeleri üzerinde Incoterms’in herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Satış
sözleşmeleri her şeyden önce alıcı ve satıcı arasında taşıma sözleşmeleri ise malı taşıtan taraf ile
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taşıma sorumluluğunu üstlenen taraf arasında yapılmaktadır. Bu sebeple çoğu zaman hataya
düşülerek Incoterms’in satış sözleşmesinde yer alan konularla ilgili yükümlülüklerinin taşıma
sözleşmelerini de kapsayacağı sanılmaktadır.
İkinci yanılgıya düşülen konuda, Incoterms’in satış sözleşmesinden ziyade taşıma sözleşmesine
uygulanacağı yanılgısına düşülmektedir. Ancak daha öncede belirtildiği gibi Incoterms sadece satış
sözleşmelerinde kullanılan terimlerle ilgili olup, özellikle Incoterms terimlerinin burada da
kullanılmasına karşılık, taşıma sözleşmelerinde yer alan terimlerle ilgili değildir.
10. Incoterms’in malların teslim edilmesi ile ilgili taraflara yüklemiş olduğu belirli yükümlülükleri
vardır. Ve bu durumlarda olası hasarın kime ait olduğunu düzenler. Söz gelişi, yurtdışından çabuk
bozulabilecek bir gıda maddesi ithal eden bir Türk ithalatçısı CFR veya CPT teslim şekillerinden
herhangi birinde malların varış limanında veya gümrükte beklemesi sırasında bozulmasındaki
sorumluluğun kendisine ait olmadığını iddia edebilirimi? Çünkü Incoterms’e göre sigortayı kendisinin
yapmasını bilmesi gerekmektedir. Keza aynı şekilde CIF teslimlerde satıcının sorumluluğu malın taşıt
aracına binmesi ile sona ermesine karşılık taşıma kusurlarından ortaya çıkan sorunlarda yine satıcı
sorumlu olacaktır. Örneğin taşıt aracının ayıplı olması ve bunu satıcının bilmesine rağmen malı
yükletmesi gibi.
11. Ayrıca, Incoterms malların ihracat için gümrüklenmesi ve ambalajlanmasından itibaren, alıcının
malları teslim alması ile ilgili yükümlülüklerini de belirler. Bir başka ifade ile malların anlaşma
koşullarına uygun olarak ambalajlanması veya ilgili gümrük idareleri tarafından gümrük işlemlerinin
yapıldığının ispatlanması durumunda Incoterms’e göre alıcı söz konusu mallarla ilgili yükümlülüklerini
yerine getirmek zorundadır.
II. AYKIRI INCOTERMS UYGULAMALARI
Bazı satış sözleşmelerinde yada ticari belgelerde bazı teslim terimlerinin Incoterms’de belirtilen
amaçlarının dışında yada farklı yerlerde kullanıldıkları görülmektedir.Örneğin bazı proforma
faturalarda, nakliye sözleşmelerinde,sigorta poliçelerinde yada anlaşma şartlarının gerektirdiği bazı
belgelerde bu terimlere rastlamak söz konusudur. Amaçları dışında kullanılan bu tarz teslim
terimlerine “Aykırı Incoterms” adı verilir. Aşağıdaki örneklerde bu tür aykırı Incoterms uygulamaları
görülmektedir.
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I. belge
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II. belge
Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi FOB ve CIF terimleri malların tutarlarını gösteren “Amount”
bölümlerinde bulunmaktadır. Burada belirtilen FOB ve CIF terimlerinin malın tesliminden ziyade bir
fiyatlandırma unsuru oldukları gözükmektedir. İşte Teslim şekillerinin malın tesliminden ziyade bir
fiyatlandırma unsuru olarak kullanılması “Aykırı Incoterms” uygulamalarından birisidir.
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Mal fiyatlandırmasında kullanılan FOB ve CIF terimleri genellikle tutar “Amount” bölümlerinde
belirtilirler. Burada ifade edilmek istenen malın satıcı ülkesinde yada alıcı ülkesinde teslim edilmesi
durumunda ödenmesi gereken fiyattır.
Burada dikkat edilecek asıl konu II.belgede fiyatlandırmada kullanılan CIF teslimin uygulamada
getireceği hukuki sonuçtur.
Örnekte CIF teslim eğer bir Incoterms uygulaması ise “CIF by Truck” ifadesi alıcının olası hasarda
teslim sorumluluğunu almayabileceğini, çünkü Incoterms’e göre CIF tesliminde malın deniz yolu ile
sevk edilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

III: Teslim Şekilleri İle İlgili Bazı Küçük Hatırlatmalar
Dış Ticarette teslim şeklinin iyi seçilmesi özellikle tarafların yapmış oldukları anlaşmalardan kazançlı
çıkmalarını sağlayan en önemli adımlardandır. İyi bir satış sözleşmesi hazırlanması ve teslim şeklinin
iyi seçilmesi bazen dezavantaj gibi gözüken bazı detayların tarafların lehine dönmesine sebep olur.
Bu konuda özellikle Türk dış ticareti açısından da önemli olduğu muhakkaktır. 2002 yılında yapılan bir
araştırmada Türk Dış ticaretinin %70’nin FOB ve CIF teslim şekillerini tercih ettikleri ortaya çıkmıştır.
Her iki teslim şeklide geleneksel teslim şekilleri olduğu düşünüldüğünde Türk dış ticaretçisinin bu
konuda hala tam bir bilgiye sahip olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Teslim şekli seçiminde
özellikle ülkemiz açısından yapılan ve önemli sayılabilecek bazı hatalar mevcuttur. Bu hatalardan
bazılarını şöyle sıralayabiliriz;
1. Yukarıda da belirtildiği gibi FOB ve CIF terimlerinin özellikle ülkemizde oldukça yoğun kullanıldığı
ifade edilmektedir. Dolayısıyla tüm taşımacılık şekillerinde sadece FOB ve CIF’in kullanılması son
derece sakıncalıdır. Çünkü her iki teslim şeklide sadece deniz taşımacılığını kapsadığı düşünüldüğünde
diğer taşıma modelleri için ciddi sıkıntılar yaratacaktır. Hâlbuki CIF yerine CIP, FOB yerine FCA teslim
şeklini seçilmesi Türk Dış Ticaretçisini sözleşmelerden kaynaklanan anlaşmazlıkların
çözümlenmesinde ciddi avantajlar sağlayacaktır.
2.Bir başka önemli konuda anlaşmalarda yazılı bazı detayların tam olarak olarak incelenmeden
anlaşma yapılmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle Incoterms açısından sözleşmelerde yazılan
terimlere ilave edilen bazı detaylar Incoterms’e aykırı bile olsa ICC tarafından öncelikli olduğu kabul
edilir. Örneğin FAS teslim şeklinde “çıkış gümrük işlemleri alıcı tarafından yapılacaktır” şeklinde bir
ifadenin yer alması Incoterms 2000’e aykırı olsa da öncelikli olarak kabul görecektir.Bu gibi
durumlarda yapılması gereken her detayın atlanmadan en ince ayrıntısına göre değerlendirilmesi ve
buna göre hareket edilmesidir.
3. Türk ihracatçısının düştüğü önemli bir hatada CIF teslim şekli ile ilgilidir. Türk ihracatçısı CIF teslim
şeklinde varış limanına kadar her türlü masrafı ve rizikoyu üstlenerek malını göndermekte, hatta varış
limanında çoğu zaman boşaltma ve diğer ekstra masrafları da üstlenebilmektedir.
Hâlbuki Incoterms’de belirtilen CIF teslim şekline göre ihracatçının sorumluluğu nakliyeciyi bulmak,
navlun bedelini ödemek malın çıkış işlemlerini gerçekleştirmek ve en önemlisi de sadece alıcı adına
sigorta sözleşmesini akdetmektir. Mallar tüm bu işlemler tamamlanıp taşıt aracına yüklendikten
sonra satıcı tüm sorumluluklarını alıcıya devretmiş demektir. Aksi durum CIF teslim şeklinden ziyade
D gurubu örneğin DEQ teslim şekli için geçerlidir.
20

4. CIF teslim şekli ile ilgili olarak Türk ithalatçısının da yapmış olduğu bir diğer önemli hatada sigorta
ile ilgilidir. Türk alıcılar genellikle karşı tarafın yapmış olduğu sigortaya güvenerek işlemlerini
gerçekleştirebilmektedirler. Hâlbuki satıcı tarafından yapılan bu sigortalar dar kapsamlı olup sadece
sınırlı riskleri teminat kapsamına almaktadırlar. Dolayısıyla olası hasarlarda ciddi zararlar ortaya
çıkabilmektedir. Bu konu ile ilgili bir başka önemli ayrıntıda sigorta bedeli ile ilgilidir. Satıcının CIF
teslim şeklinde yapması gereken sigorta bedeli malın CIF tutarının % 10 fazlasıdır. Bu durumda alıcı
sigortadan sadece bu tutarı alabilecektir.
II. Malın Mülkiyetinin Devri Ve Zilyetlik Hakkı Yönünden Satış Sözleşmeleri
Satış sözleşmelerinin önemini mal bedelinin ödenmesi yönünden de ayrıca değerlendirmek
gerekmektedir. Satış sözleşmesi şartlarına göre mal ile karşılığı olan değerin karşılıklı olarak taraflar
arasında devri gerçekleşmekte ve bu şartlar her iki tarafa da karşılıklı sorumluluklar yüklemektedir.
Buna göre, satıcının satış sözleşmesi şartına göre teslim ve malın mülkiyetini ve zilyetlik hakkını alıcıya
devretme borcu bulunmakta, buna karşılık alıcının da malın mülkiyetini ve mal bedelini satıcıya
ödeme borcu bulunmaktadır.
Ancak malın teslimi ile ilgili olarak ortaya çıkan bir yanlış düşünce de malın satıcı tarafından alıcıya
sevkinin çoğu zaman taşıma işlemi ile sınırlı olduğu düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Hâlbuki
burada teslim borcu aynı zamanda malın mülkiyetinin ve zilyetlik hakkının da satıcı tarafından alıcıya
devredilmesini ifade etmektedir. işte uluslar arası ticarette ödeme ile tarafların en çok karşılarına
çıkan sorun da bu noktadan kaynaklanmaktadır. Çünkü günlük hayatta mal mülkiyeti ile mal bedelinin
ödenmesi işlemi çoğu zaman aynı anda gerçekleşmekte, ancak bu işlem uluslar arası ticarette
genellikle pek mümkün olmamaktadır. Bir başka ifade ile ya önce malın mülkiyeti ve/veya zilyetliği
önce satıcı tarafından alıcıya devredilmekte ve ondan sonra mal bedeli tahsil edilmektedir. Yada önce
mal bedeli satıcı tarafından tahsil edilip sonra malın mülkiyeti ve zilyetliği alıcıya devredilmektedir. bu
durumda her iki koşuldan birinin gerçekleşmesi halinde ya alıcı yada satıcı risk altında olacaktır. İşte
uluslar arası ticarette tüm sorunlar bu noktada başlamaktadır.
Ödeme şekilleri malın mülkiyeti, zilyetliği ve riziko yönünden ele alındığında iki farklı gruba ayırmak
mümkündür.
1. Malın mülkiyetinin satıcı tarafından doğrudan alıcıya devredildiği ödeme şekilleri
Peşin Ödeme ( Cash Payment)
Mal mukabili Ödeme ( Cash Aganist Goods)
Peşin ve mal mukabili ödeme işleminin her ikisinde de malın mülkiyeti ve zilyetliği doğrudan satıcı
tarafından alıcıya devredilmektedir. Ancak bu devri gerçekleştirirken peşin ödeme de mal bedelini
önce tahsil edip sonradan mülkiyet devrini gerçekleştirmekte, mal mukabilinde ise önce mülkiyet
devrini gerçekleştirip sonra mal bedelini tahsil etmektedir. Dolayısıyla peşin ödeme satıcı, mal
mukabili alıcı için son derece avantajlıdır.
2. Malın mülkiyetinin satıcı tarafından devredilmediği ödeme şekilleri
Malın mülkiyetinin doğrudan devrinin yarattığı sıkıntılar nedeniyle farklı ödeme şekilleri arayışı
sonucunda mülkiyetin devrinin doğrudan alıcıya yapılması prensibi yerine malın üçüncü şahıslara ya
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da özellikle ödeme garantisi veren bankalara yapılan ödeme şekilleri de söz konusudur. Bu ödeme
şekilleri şunlardır;
Vesaik Mukabili Ödeme ( Cash Againist Documents)
Akreditif (L/C)

III. DIŞ TİCARETTE MALİYET VE FİYATLANDIRMA
YÖNTEMLERİ
Fiyatlandırma dış ticaret ve pazarlamada stratejik bir karar sürecidir. Bu süreçte hareket noktası
olarak öncelikle işletmenin pazarlama amaçları baz alınır.

Tablo: Bir Dış Ticaret İşleminde Fiyat-Maliyet Akış Şeması
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Uluslar arası fiyatlandırma sürecinde sırasıyla aşağıdaki adımlar takip edilir.


Talep seviyelerinin belirlenmesi



Maliyetlerin tahmin edilmesi



Rakip işletmelerin fiyatlarının bilinmesi



Fiyatlandırma yönteminin saptanması



Nihai fiyatın seçilmesi

Pazarlama ve diğer araştırmalar sonucunda elde edilen veriler ışığında; fiyatlandırma süreci ile ilgili
talep, maliyet ve rakip işletmelerin fiyatlandırma özellikleri belirlenebilmektedir. Bu durumda nihai
fiyatın seçilebilmesi için. kullanılacak fiyatlandırma yönteminin geliştirilmesi gerekir. Bu karar süre
içerisinde fiyatın oluşturulabilmesi için, değişik fiyatlandırma yöntemlerine başvurulabilir. Sözü edilen
fiyatlandırma yöntemleri; rekabet, maliyet ve talep değişkenlerine dayanır. Ancak her bir işletme ve
pazar durumu için kullanılabilecek tek bir ideal fiyatlandırma yöntemi yoktur. Diğer bir ifadeyle aynı
pazar koşulları için farklı fiyatlandırma yaklaşımı kullanılabilir.
3.1.İHRACAT MALİYETLERİ
Üretim Maliyeti (Doğrudan Maliyetler+Satış Maliyetleri+Kar+Paketleme)
Yurtiçi Taşıma ve İhracat İşlemleri ile ilgili Maliyetler
Uluslararası Taşıma ve Sigorta Masrafları
İhraç Pazarındaki Gümrük ve Dağıtım Maliyetleri
Bir malın üretimi için kullanılan emek, malzeme ve işletme giderleri, o malın maliyetini
oluşturmaktadır. Ayrıca, ihracat söz konusu olduğunda, satış, teslim ve sigorta giderleri de maliyetin
önemli kalemleri arasında yer almaktadır.
İhracat Fiyatı:
 (üretim) + (kâr marjı) = Teslim Fiyatı
 (teslim fiyatı) + (ulaşım) + (depolama) +(Banka masrafları) + (sigorta) + (dağıtım) = (İhraç
Pazarındaki Fiyat)
Üretim miktarının artışından bağımsız olarak, her işletmenin üstlenmek durumunda kaldığı maliyet,
"sabit maliyetlerdir” (kira, amortisman, işletme giderleri gibi). Ayrıca, üretim artışına bağlı olarak
artan maliyetler de bulunmaktadır. Buna "değişken maliyetler" denmektedir (malzeme giderleri,
emek giderleri, yakıt, enerji giderleri gibi).Sabit ve değişken maliyetlerin toplamı, bir mal için yapılan
"Toplam Maliyet" değerlerini vermektedir.
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Üretim maliyeti, gerçekleşen üretim miktarına göre değişebilmektedir. Örneğin, 5000 çift ayakkabının
maliyeti, 500 çift ayakkabının üretim maliyetinden daha fazladır. Fakat çift başına maliyet, üretim
arttıkça düşmektedir. Bir başka deyişle, üretim miktarı arttıkça, birim maliyet düşmektedir.
Bir malın üretiminden satış aşamasına kadar yapılan tüm harcamalar, üretim miktarına
bölündüğünde, ortaya çıkan değer "Başabaş Fiyatı" oluşturmaktadır. Söz konusu fiyatın altında
yapılacak her satış firmaya zarar, bu fiyatın üstünde yapılacak her satış ise firmaya kâr sağlayacaktır.

1. İmalatçının teklif fiyatı
Malın fabrikadan alıcıya teslim edildiği fiyattır. Buna mal faktör maliyeti de denmektedir.
2. Ambalajlama ve markalama
Ambalajlama giderleri, genelde malın teklif fiyatı içinde kapsanmaktadır. Ancak mal dökme veya
ambalajsız alınmışsa, ya da malı ayrı bir ambalajla satmak gerekiyorsa, bu durumda ambalaj
giderlerinin de ayrıca göz önünde tutulması ve birim ambalaj maliyetinin fiyata eklenmesi
gerekmektedir. Örnek: Dökme olarak alınan bir kimyasal maddeden bir varile 175 kg konulabildiği ve
bir varilin bedelinin 35 TL+KDV olduğu varsayılacak olursa, 1 tonun maliyeti = 35 x 1000 kg /175 kg.
olacaktır.
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3. Taşıma giderleri
Malın bulunduğu yer, yükleme yapılacak limana, garaja veya havaalanına uzak ise, bu malın yükleme
yerine nakli gerekecektir. Bu tür giderler özellikle malın deniz yolu, demiryolu veya havayoluyla
nakliyesinde yükleme yerine kadar taşınmasında söz konusudur. İhraç edilecek mal, havayolu
taşımasıyla gidecekse, mal doğrudan fabrikadan ya da depodan alınacağı için ek bir nakliye gideri
olmayacaktır. Genelde kamyon başına ücret alındığında, taşıma ücreti mevcut mal miktarına
bölünerek, birim nakliye gideri hesaplanmaktadır. Örnek: 1.000 TL. nakliye bedeli ile 40 makine
taşıtılmıştır. 1.000 /40 her malın birim fiyatının belirlemesinde eklenecek tutardır.
4. Yükleme-boşaltma giderleri
Malın taşınacağı araçta yükleme, boşaltma giderleri özellikle büyük kapasiteli teslimlerde önem
kazanmaktadır. Miktarın artması ile yükleme, boşaltma gider tutarı fazlalaşmaktadır. Malın yükleme,
boşaltma ücretleri hacim, ağırlık, adet gibi esaslara bağlanabilmektedir. Kamyonla yapılan
sevkiyatlarda, imalatçı malı kamyon üzerinde teslim edeceğinden yükleme masrafları söz konusu
olmamaktadır. Limanda yapılan yüklemelerde ise;
a)Conventional (dökme) gemiler için, liman işletmelerinin almış olduğu bir bedel bulunmaktadır. Bu
değer ton başına limana göre değişmektedir.
b)Konteynır yüklemelerinde konteynırın büyüklüğüne göre değişen değerlerde yükleme bedeli
alınmaktadır. Konteynıra yüklenebilecek miktara göre birim maliyet fiyata ilave edilmektedir.
5. Finansman giderleri (Vade farkı)
Kredili satışlarda vadeye göre ürünün fiyatına eklenecek farkları ihracatçı satış politikasına ve mali
yapısına göre karar vermelidir. Eğer firma, bunu kaldıramayacaksa, kredili satışa girmek risk olacaktır.
Fiyat saptarken vade farkını müşterinin de benimseyeceği bir tutarda yapmak için en uygun yol, o
ülkedeki teklif edilen vadeye karşılık gelen faiz hadlerini esas almaktır. Firmanın daha yüksek bir oran
önermesi, müşteriyi bu malı ya iç piyasadan ya da daha uygun diğer piyasalardan almaya
zorlayacaktır.
6. Banka giderleri
İhracat sırasında veya ihracattan sonra kullanılan ihracat kredilerinin maliyetlerini firma, şüphesiz mal
tutarına ekleyecektir. Türkiye’deki bankalar ihracat hizmetlerinden dolayı, akreditif bedeli üzerinden
değişen oranlarda karşılık almaktadırlar.
7.Doküman giderleri
İhracat için tescil, lisans, ruhsatname gibi belgelerin temini için yapılan giderler, konsolosluk
tasdikleri, menşe şahadetnamesi, dolaşım belgesi vs. doküman giderleri, bunun yanında bitkisel ve
hayvansal ürünlerin ihracında istenen belge ve ruhsatnameler için yapılan giderler ve benzerleri bu
başlık altında maliyete dahil edilmektedir.
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8. Genel giderler
Direkt ihraç edilecek malla ilgili ölçme, tartma, analiz, ekspertiz giderleri, gözetim firmalarına verilen
giderler bu kapsamdadır. Yukarıda belirtilmiş gider kalemlerinin toplamı F.O.B. maliyeti
oluşturmaktadır.
9.Navlun (Freight)
Malların ithalatçı ülkeye taşınma giderleridir. Navlun hesaplaması, maliyet kalemlerinin önemli bir
kısmını oluşturmaktadır. Birime düşen navlun miktarını bulmak için hesaplamaların doğru yapılması
gerekmektedir.
Örneğin, adet cinsinden satışı yapılan bir malın gerek hacim ve gerekse ağırlık olarak navlun hesabının
yapılması gerekmektedir.
C+F Maliyet (Cost and Freight) = Mal Bedeli + Navlun
C+F, Cost and Freight sözcüklerinin kısaltılmışı olup "mal bedeli ve navlun" anlamındadır. Satıcı,
gösterilen varış yerine malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri karşılamak zorundadır, ancak
malla ilgili tüm zarar ve ziyan rizikolarıyla giderlerde meydana gelebilecek herhangi bir artma
yükümlülüğü, mal yükleme limanında geminin küpeştesinden geçtiği andan itibaren satıcıdan alıcıya
geçmektedir.
10. Yurtdışı acente, komisyon giderleri
Yurtdışında firmanın temsilciğini yapan, firma adına firmanın işlerini takip eden ya da aracılık yapan
firmalara ödenen giderler de maliyete katılmaktadır.
11. Sigorta
İstendiği takdirde mallar sigorta yaptırılabilir. Malın cinsine ve sigorta kapsamına göre maliyet
değişebilmektedir.
CIF Maliyet (Mal bedeli, sigorta ve navlun)
Yukarıda açıklanan maddeler, genel gider kalemleridir, ancak bu gider kalemlerinin dışında
görünmeyen pek çok gider kalemleri de olabilir. Görünmeyen kalemlerin hesaplanması çok zor
olmaktadır. Bunlar, genellikle kârın içerisinde eritilmektedirler. Görünmeyen gider kalemlerine örnek
olarak;
 Yurt dışı ve yurtiçi teminat mektubu masrafları
 Komisyon ödemelerinde döviz alış ve döviz satış kur farkları
 Kamyonun bekleme ücretleri
 Satılan malın, cinsine göre fon kesintileri (varsa mutlaka hesaplamaya dahil edilmektedirler).
Satış fiyatı ile maliyet arasında oluşan kâr beklentisi, satış fiyatının tespitinde etkin rol oynamaktadır.
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Sonuç olarak, satış fiyatını tespit ederken, (satış fiyatı+diğer gelirler)-maliyet=kâr prensibinden
hareket edilebilmektedir.
3.2.DOĞRU İHRAÇ FİYATI NASIL OLUŞTURULUR?
Firmanın fiyatları belirlemesinin ithalatçıya teslim belirlenmesinden önce yapılması gerekmektedir.
Bunun için kullanılacak en önemli araç ise fiyat yapısıdır. Fiyat yapısı, fabrika kapısından tüketici için
oluşturulacak fiyata kadar tüm maliyet unsurlarının detaylı bir resmini ortaya koyması açısından
önem taşımaktadır.
İhraç fiyatının yapısı ihracatçının:
 Aşama aşama nihai fiyatı inşa etmesine,
 Tüm aşamalarda ihraç fiyatını rakiplerininki ile karşılaştırmasına,
 Bir ya da birkaç fiyat unsurunda maliyet tasarrufu yapılıp yapılamayacağını anlaması için
fiyatları analiz edebilmesine
yardımcı olmaktadır.
İhraç Fiyatının Yapısı
a.Ürünün fabrika maliyeti
b.Üreticinin karı
(a+b)

»-Fabrika Kapısında Teslim Fiyatı

c.Paketleme ve Markalama
d.Fabrikada Yükleme
e.Limanlara, demiryollarına veya havaalanına ulaşım
f.Liman/demiryolu/havaalanı kullanım masrafları ve bedelleri
g.Belge masrafları (konişmento v.s.)
h. Menşe Şahadetnamesi
i. Varsa ihraç vergisi
(a+i)

► FOB Fiyat

j. Sigorta primi ve poliçe masrafı
k. Deniz ya da hava taşımacılığı masrafları
l. Liman/demiryolu/havaalanı kullanım masrafları
(a+l)

► CIF Fiyat
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m. Varış yerinde boşaltım masrafları
n. Gümrük vergileri ve diğer vergiler
o. Kliring (gümrükten çekme) masrafları
(a+o)

► Varış Fiyatı

p. İthalatçının deposuna ulaşım
q. İthalatçının kar payı
r. Toptancının kar payı
s. Perakendecinin kar payı
(a+s)

► Tüketici Fiyatı

3.3.İHRACAT SIRASINDA MALİYETİ ARTIRAN ETKENLER
 Satış komisyonları
 Taşıma şirketleri için ödenen ücretler
 Gerekli belgeler için yapılan masraflar
 Finansman maliyetleri
 Akreditif masrafları
 Ambalajlama masrafları
 Etiketleme ve işaretleme masrafları
 Ülke içinde taşıma masrafları
 Ürünün varış yerinde boşaltılması için yapılan masraflar
 Sigorta masrafları
 Gerekli belgelerin çevirisi gibi işlemler
 Kredi vadeleri
 Depolama için yapılan masraflar
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3.4.FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİ
3.4.1. Maliyet Esaslı Fiyatlandırma Yöntemleri
Maliyete dayalı fiyatlandırma yöntemleri uluslararası pazarlamada sıkça kullanılan bir yaklaşımdır.
İşletmelerin uzun dönemde yaşamlarını idame ettirebilmeleri için, oluşturulacak fiyatın üretim
maliyetlerini ve uygun bir kâr oranını karşılaması gerekir. Ancak bu durumda birim üretim
maliyetlerini ve uygun bir kâr oranına karşılık gelen fiyat, her zaman doğru bir fiyat değildir. Çünkü
fiyatlandırmada dayanak olarak kullanılacak maliyet ve uygun kâr kavramları, bu tür fiyatlandırma
yöntemlerinde karşımıza sorun kaynağı olarak çıkabilmektedir. Buna rağmen işletmelerin;
maliyetlerin kolayca hesaplanabilmesinden ve tüm maliyetlerin fiyat tarafından karşılandığı inançları,
maliyet esaslı fiyatlandırma yönteminin yaygın bir şekilde kullanılmasına neden olmaktadır. O halde
aşağıda farklı maliyet ve kâr kavramları düşünülerek kullanılan maliyete dayalı fiyatlandırma
yöntemleri detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
3.4.1.1. Tam Maliyet Esasına Göre Uluslararası Pazarlamaya Konu Olan Malın Fiyatlandırılması
Uygulamada en fazla kullanılan fiyatlandırma yöntemidir. Tam maliyetle fiyatlandırmada birim fiyat,
birim toplam maliyeti ile belirli bir birim için hedef alman kârın toplamına eşittir. Bu durumda malın
birim fiyatı gayet kolay bir şekilde hesaplanabilmektedir. Esasen bu yöntemin yaygın olarak
kullanılmasının önemli sebebi de budur. İşletmelerin tam maliyetle fiyatlandırmayı tercih etmelerinin
diğer nedenleri de şunlardır.
 Tam maliyetin altında tespit edilen bir fiyatın zarara yol açacağına inanılması,
 Tam maliyete göre tespit edilecek fiyatın, diğer yöntemlerle belirlenecek fiyatlardan
daha adil olduğunun kabul edilmesi,
 Bu yöntemle saptanan fiyatın kesin olması.
Bu yöntemde işletmenin dış pazarlara mal arz edebilmesi için katlandığı sabit maliyetler dikkate alınır.
Tam maliyet esasına göre fiyatlandırmada toplam sabit maliyetler belirli bir yönteme göre, üretilen
birimler üzerine dağıtılır. Daha sonra birim başına ortaya konulan sabit ve değişir maliyetlerin üzerine
belirli bir kar oranı konularak fiyatlandırma işlemi gerçekleştirilir. Aşağıda tam maliyet esasına göre
oluşturulmuş örnek bir fiyatlandırma işlemi görülmektedir.
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Birim Başına Düşen Değişken Üretim Maliyeti
Birim Başına Düşen Sabit Maliyet
İhracat Pazarlamasına Konu Ürünün Birim Başına Düşen Toplam Maliyeti
Kar Oranı (%10)
Dış Temsilciye Ödenen Komisyon (%3)
İhracat Pazarlamasına Konu Ürünün Birim Fiyatı
20000kg (20 Ton) Sipariş Verilen İpliğin Ön Fiyatı (20000x1.70)
Sevk Öncesi ihracat Finansmanı (%1,5 x 34.000)
İhracat Pazarlamasına Yönelik Paketleme Giderleri (20ton iplik için)
İhracat Pazarlamasına Yönelik Etiketleme ve İşaretleme Giderleri
Banka Giderleri ve Komisyonları
Uluslararası Pazarlamaya Yönelik Diğer Giderler
İhracat Pazarlamasına Konu Ürünün Fabrika Teslim Fiyatı
20 Ton ipliğin EXW Fiyatı
Gümrükleme Giderleri
Dokümantasyon Giderleri
Banka Giderleri ve Komisyonları
Fabrikadan Limana Yükleme ve Taşıma Giderleri
Limanda Boşaltma ve Liman Giderleri
Konşimento Gideri
II. İskele Gideri
Sigorta Edilmeyen Kayıp ve Zararlar
Çalınan veya Kaybolan Mallar
Demoraj Giderleri
Diğer Giderler
İhracat Pazarlamasına Konu Ürünün Limanda Teslim Fiyatı
20 Ton İpliğin FAS Fiyatı
Gemiye Yükleme Giderleri
Diğer Giderler
İhracat Pazarlamasına Konu Ürünün Gemide Teslim Fiyatı
20 Ton İpliğin FOB Fiyatı
Yükleme Limanından Varış Limanına Taşıma Gideri
Malın Varış Limanında Sigortasız Teslim Fiyatı
20 Ton İpliğin CFR Fiyatı
Taşıma İçin Ödenen Sigorta Giderleri
Malın Varış Limanında Sigorta Gideri Ödenmiş Olarak Teslim Fiyatı
20 Ton İpliğin CİF Fiyatı

1.30$
0.20$
1.50$
0.15$
0.05$
1.70$
34.000.00$
510.00$
300.00$
20.00$
30.00$
850.00$
35.710,00$
35.710,00$
60.00$
40.00$
80.00$
350.00$
125.00$
45.00$
25.00$
-30.00$
36.465,00$.
36.465,00$
50.00$
30.00$
36.545,00$
36.545,00$
$. 1,000.00$
37:545.00$
37.545,00
100.00.$
37.645.00.

Şekilde uluslararası pazarlamaya yönelik olarak örneğin İngiltere pazarına sunulacak 20 ton iplik için
fiyatlar ayrı ayrı çıkartılmıştır. Buna göre ithalatçı söz konusu ipliği fabrikada teslim alması halinde
(EXW Teslim) 35,710.00$ olurken, malın yükleme yapılacak limanda teslim edilmesi halinde(FAS
Teslim) fiyat 36.465,00$ çıkmaktadır. Eğer limana getirilen ve uluslararası pazarlamaya konu olan
ürün gemiye yüklenir ve gemi güvertesinde teslim edilirse (FOB Teslim), bu defa fiyat 36.545,00$
çıkar. Benzer şekilde sözü edilen ürün yükleme limanında varış limanına taşınmasında sigorta
yapılmaksızın, varış limanında teslim edilirse (CFR Teslim) fiyat 37.545,00$ olmaktadır. Buna ek olarak
sigorta yapılır ve ürün varış limanında teslim edilirse (CIF Teslim), ihracat pazarlamasına konu ürünün
fiyatı 37.645,00$ çıkmaktadır.
Uluslararası pazarlamaya konu ürünün maliyet esaslı fiyatlandırılmasında, birim başına düşen sabit ve
değişken maliyetlerin hassasiyetle hesaplanabilmesi çok önemlidir. Özellikle doğal damping fırsatının
ne kadar olduğunun saptanabilmesinde ve uluslararası pazarlardaki fiyat rekabetinde etkili olabilmek
için, birim başına düşen sabit ve değişken maliyetlerin bilinmesi şarttır. İhracatçı işletme tarafından
yapılabilecek doğal damping konusu değişken maliyet esasına göre fiyatlandırma anlatılırken, ayrıca
açıklanacaktır.
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3.4.1.2. Değişken Maliyet Esasına Göre Uluslararası Pazarlamaya Konu Olan Malın Fiyatlandırılması
Değişken maliyetlerle yapılacak fiyatlandırmada birim değişir maliyet faktörü baz alınır ve genellikle
işletmeye gelen özel siparişlerin kabul edilip edilmemesi konusunda kullanılır. Bunun yanında özellikle
faaliyette bulunulan pazarda çok sert rekabet koşullarının yaşanması halinde, işletmeler yine değişir
maliyet esasına göre fiyatlandırmaya gidebilirler. Üretim faaliyetlerinden ve miktarından bağımsız
olan sabit maliyetlere, işletmeler bir şekilde katlanmak zorundadırlar. Bu nedenle özellikle tam
kapasite ile çalışılmayan koşullar altında, değişken maliyetler dikkate alınarak yapılan fiyatlandırma
şekli cazip olabilir. Bu tür bir fiyatlandırma yönteminde ortaya konulan fiyat, toplam birim
maliyetlerin altında ve birim değişken maliyetlerin de üzerindedir.
İşletme yöneticileri genellikle tam maliyetin altında fiyatlandırmanın zarara yol açtığına inanırlar. Bu
düşünce kısmen doğrudur. Ancak işletmenin atıl kapasitesi varsa ve kullandığı fiili kapasite ile
zaten sabit maliyetlerini karşılayabiliyorsa, rahatlıkla değişken maliyetleri dikkate alarak, atıl
kapasitenin kullanılmasına yönelik fiyatlandırma yapabilir. Ayrıca değişken maliyetlerle fiyatlandırma
zarardaki işletmelerin "potansiyel zararını" da azaltır. Çünkü değişken maliyetin üzerinde kalan her
fiyat, sabit maliyetlere katkıda bulunacak ve zararı azaltacaktır.
Uluslar arası satışlarda değişir maliyet esasına göre fiyatlandırma yaparken, dış pazarlardaki damping
koşullarına dikkat edilmelidir. Örneğin uluslar arası piyasa fiyatının çok altında bir fiyatla herhangi bir
malı Avrupa Birliği ülkelerine pazarlanması isabetli olmaz. İşletme piyasa fiyatının altında sözü edilen
malı AB pazarına sunması halinde, "dampingli mal" satışı nedeniyle bu pazarlara ihracat yapmakta
sorun yaşar ve hatta AB pazarlarını tümüyle kaybetme riski ile karşı karşıya gelebilir. O halde değişir
maliyet yöntemiyle bulunacak fiyatın, dampingli fiyat seviyesinin üstünde olması da şarttır.
Şimdi konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnek problem geliştirilmesi yararlı olacaktır.
Örnek: Çok Satar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. pamuk ipliği üretmekte ve %82 kapasite ile
çalışmaktadır. İşletme talep gelmesi halinde teknik olarak fiili kapasitesini %95'e çıkarma olanağına
da sahiptir. Koşullar Şekil: I'de geliştirilen fiyatlandırma çerçevesinde olmak kaydıyla, Çok Satar
Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. İngiliz potansiyel ithalatçıya ihracata konu 20 ton pamuk ipliği için CIF,
teslim olarak l,89 $/kg fiyat teklifinde bulunmuştur. İhracatçının bu teklifine rağmen, İngiliz
ithalatçı CIF teslim koşuluyla hedef fiyatının 1,73 $ olduğunu bildirmiş ve fiyatı 1.73 $ seviyesine
çekmesi halinde, ipliği alabileceğini ifade etmiştir. Bu durumda Çok Satar Tekstil Sanayi ve Ticaret
A.Ş'nin ihracat pazarlamacısı olarak, ithalatçının CIF 1,73 $ fiyat teklifini kabul eder misiniz?
Yukarıdaki örnek problemde İngiliz ithalatçının CIF 1,73 dolarlık fiyat teklifi tam maliyet esasına göre
değerlendirilirse, iplik işletmesi sanki kâr etmiyormuş ve hatta zarar meydana geliyormuş gibi bir
durum ortaya çıkmaktadır. Yani; ithalatçının teklifi 20.000 kg x 1,73 = 34.600,00 ABD Dolan
tutmaktadır. Halbuki tam maliyet esasına göre fiyatlandırma dikkate alındığında bu malın toplam CİF
maliyet tutan 37.645,00 - 3.000,00 = 34.645,00 Dolar olarak çıkmaktadır ve ithalatçının teklifi toplam
maliyeti karşılamaktan bile uzak görülmektedir. Bu durumda pazarlama yöneticisi ilk bakışta 1,73
Dolarlık teklifin işletmeyi zarara sokacağını düşünebilir. Çünkü bu işlemin toplanı maliyeti 34.645,00
Dolar olurken, ithalatçının teklifi 34.600,00 Dolarda kalmaktadır. Ancak değişken maliyet esasına göre
ihracata yönelik fiyatlandırılma yapılırsa, söz konusu iplik işletmesinin bu işlemden kar edebileceği
rahatlıkla görülebilir.
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Şekil II. deki fiyatlandırma süreci analiz edilirse, sözü edilen işletmede sabit giderler fiyatlandırma
işlemine hiç katılmamıştır ve sabit maliyetlerin hiç olmadığı varsayılmaktadır. Şüphesiz bu
işletmede değişken maliyetlere ek olarak, işletmenin katlanmak zorunda olduğu sabit nitel giderler de
vardır. Ancak söz konusu iplik fabrikası sözü edilen sabit maliyetlerini %82 kapasite ile çalışırken
zaten karşılamaktadır. Bu neden uluslararası pazarlamaya yönelik fiyatlandırma yapılırken, pazarlama
yöneticisi sanki bu işletmede sabit giderler hiç yokmuş gibi hareket edebilir. Diğer bir ifadeyle bu
işletmenin birim başına 0,20 $ kadar doğal damping olanağı vardır.
Şekil: II. Değişken Maliyet Esasına Göre Fiyatlandırma
Birim Başına Düşen Değişken Üretim Maliyeti
İhracat Pazarlamasına Konu Ürünün Birim Başına Düşen
Kar
Oranı
(% 10),
Toplam
Maliyeti
Dış Temsilciye Ödenen Komisyon (%3)
İhracat Pazarlamasına Konu Ürünün Birim Fiyatı
20000kg (20 Ton) Sipariş Verilen İpliğin Ön Fiyatı (20000x1.70)
Sevk Öncesi ihracat Finansmanı (%1,5 x 29.400)
İhracat Pazarlamasına Yönelik Paketleme Giderleri (20ton iplik
İhracat
Pazarlamasına Yönelik Etiketleme ve İşaretleme
için)
Banka
Giderleri
ve Komisyonları
Giderleri
Uluslararası Pazarlamaya Yönelik Diğer Giderler
İhracat Pazarlamasına Konu Ürünün Fabrika Teslim Fiyatı
20 Ton İpliğin EXW Fiyatı
Gümrükleme Giderleri
Dokümantasyon Giderleri
Banka Giderleri ve Komisyonları
Fabrikadan Limana Yükleme ve Taşıma Giderleri
Limanda Boşaltma ve Liman Giderleri
Konşimento Gideri
II. İskele Gideri
Sigorta Edilmeyen Kayıp ve Zararlar
Çalınan veya Kaybolan Mallar
Demoraj Giderleri
Diğer Giderler
İhracat Pazarlamasına Konu Ürünün Limanda Teslim Fiyatı
20 Ton İpliğin FAS Fiyatı
Gemiye Yükleme Giderleri
Diğer Giderler
İhracat Pazarlamasına Konu Ürünün Gemide Teslim Fiyatı
20 Ton İpliğin FOB Fiyatı
Yükleme Limanından Varış Limanına Taşıma Gideri
Malın Varış Limanında Sigortasız Teslim Fiyatı
20 Ton İpliğin CFR Fiyatı
Taşıma İçin Ödenen Sigorta Giderleri
Malın Varış limanında Sigorta Ödenmiş Teslim Fiyatı

1.30$
1.30$
0.13$
0.04$
1.47$
29.400.00
441.00$
$
300.00$
20.00$
30.00$
850.00$
31.041,00
31.041,00
$
60.00$
$
40.00$
80.00$
350.00$
125.00$
45.00$
25.00$
—
—
—
30.00$
31.796,00
31.796,00
$
50.00$
$
30.00$
31.876,00
31.876,00
$
1,000.00$
$
32.876,00
32.876,00
100.00$
$

32.976,00
32.976,00
20 ton İpliğin CIF Fiyatı
LYanŞ.Limanında Sigorta Gideri Ödenmiş Olarak Teslim Fiyatı
Örnek Problemde işletme
%10 kâr hedefiyle değişken $maliyet yöntemini dikkate alarak
fiyatlandırma yaparsa, 20 ton ipliğin CİF olarak fiyatı 32.976.00 Dolar çıkacaktır. Potansiyel
ithalatçının 20 ton ipliğe vermiş olduğu fiyat teklifi ise 34.600,00 Dolardır. Bu durumda Çok Satar
Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hedef kârlılık oranının çok üstünde bir fiyattan ihracata konu ipliğini
satabilmektedir.
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Yukarıdaki koşullar altında, acaba söz konusu işletme değişken maliyet yaklaşımıyla reel olarak bir
zarar yaratmadan 20 ton ipliğini satabileceği minimum fiyat nedir? Aslında bu sorunun yanıtı da
basittir. Şekil: II’ de 20 ton iplik için hesaplanan toplam CİF fiyat 32.976,00 Dolardır ve bu fiyatın
içinde işletmenin %10 kâr hedefi de bulunmaktadır. O halde CİF teslim koşuluya satılan malın maliyeti
32.976.00 - (0,13 $ x 20000 kg) = 30.376,00 $ olarak hesaplanır. Yani pazarlık sürecinde işletmenin
pazarlama yöneticisi birim başına 1,52 Dolara kadar teknik olarak düşebilir. Ancak 1,52 Doların altı
işletme için reel anlamda zararın başladığı noktadır.
3.4.2. Rekabet Esaslı Fiyatlandırma Yöntemleri
Dış ticaret ve uluslararası pazarlardaki rekabet koşulları dikkate alınarak fiyatlandırma yapılabilir.
Rekabete dayalı fiyatlandırma yöntemleri olarak bilinen bu yaklaşımda fiyat seviyesi saptanırken,
talep veya maliyetler yerine rakiplerin fiyat seviyesi esas alınır. Buradan rakiplerin fiyatlarının aynen
uygulanacağı anlamı çıkarılmamalıdır. Belirlenen fiyat, rakiplerininkinden belli miktar az veya çok
olabilir.
Rekabet değişkenini esas alan fiyatlandırma yöntemi, kendi içerisinde üç şekilde incelenebilir. Bunlar;
pazar fiyatını temel alınması, ihale usulü ve müzakere yöntemleridir.
3.4.2.1. Pazar Fiyatının Esas Alınması
Pazar fiyatını esas alarak yapılan fiyatlandırma uluslararası pazarlarda en basit ve yaygın olarak
kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yaklaşımın daha çok uluslararası pazarlardaki homojen ürünler
için kullanıldığı söylenebilir. Aslında bu yönteminin kullanım mantığı basittir. Yanı herhangi bir dış
pazardaki ürünün fiyatı, bu fiyatın oluşumu ve FOB değer biliniyorsa, rekabet esaslı fiyatlandırma
yöntemi kullanılabilir. O halde yöntem pazar esaslı yapılan bir fiyatlandırmadır ve bu fiyata da pazar
fiyatı denilir .
Şimdi pazar fiyatını esas alan bu yöntemi basit bir uygulamalı örnek yardımıyla açıklanması yararlı
olacaktır. Örneğin XYZ işletmesinin uluslar arası pazarlara sunmayı planladığı 24x14 cm büyüklüğünde
ve 5 litre hacmindeki aynı tür ve kalınlıktaki paslanmaz çelikten üretilen çelik tencerenin Birleşik
Devletler pazarında fiyatının 19.99 A.B.D. Doları olduğu düşünülsün. Sözü edilen ürünün Türkiye’deki
satış fiyatının da 10.00 $ olduğunu ve bu seviyeden rahatlıkla iç pazara sunulabildiği varsayılsın. Acaba
bu şartlarda Malın Türkiye yerine ABD ‘ye mi pazarlanması daha caziptir?
"24xl4cm-51t Çelik Tencerenin A.B.D.'deki Pazar Fiyatı
Perakendeci Kârı (%30)
Malın Perakendeciye Geliş Fiyatı
Malın Toptan Satış Fiyatı
Toptancı Kârı (%7.5)
Malın Toptancıya Geliş Fiyatı
"Malın İthalatçısındaki Fiyatı
İthalatçı Kârı (%6)
İthalatçının Ödediği Gümrük Vergileri ve Harcamalan (%20)
Malın İthalatçıya Geliş Maliyeti
İthal Edilen Malın CIF Değeri
Ödenen Sigorta ve Nakliye Giderleri (%10)
İhracat Pazarlamasına Konu Malın FOB Fiyatı
İhracat Pazarlamasına Konu Malın Güverte Teslim Fiyatı
Güverte Teslimine Kadar Yapılan Harcamalar (%3)
İhracat Pazarlamasına Konu Malın Yurtiçi Fiyatı
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19.99$
5,99$
14.00$
14.00$
1.05$
12.95$
12.95$
0.78$
2.43$
9.74$
9.74$
0,97$
8.77$
8.77$
0.27$
8.50$

Şekil: III.'deki işlemlere dikkat edilirse, yukarıdaki sorunun yanıtı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Yani XYZ işletmesi ürettiği malı Birleşik Devletlere pazarlayabilmesi için, FOB fiyatını en fazla 8.77$
olarak belirlemelidir. Halbuki aynı malı Türkiye pazarında 10.00$'a tekabül eden fiyattan
satabilmektedir. Bu durumda pazar fiyatı esasına göre yapılacak bir fiyatlandırmada, ilgili ürünün
A.B.D. pazarına sunulması uygun görülmemektedir. Ancak sözü edilen malın Türkiye'deki fiyatı
herhangi bir nedenle örneğin 8.00$'a düşerse, bu durumda Birleşik Devletler pazarına FOB eslim
koşuluyla malın 8.77$'dan satılması işletme için daha cazip gözükmektedir.
3.4.2.2. İhale Yöntemi
Özellikle yabancı hükümetler ve bunların kamu kuruluşları ile uluslar arası finansal kurumlar
gerçekleştirecekleri büyük yatırımlar için ihale yöntemine başvururlar. Bu yöntemde amaç ihaleyi
kazanmaktır. İhaleye katılan işletme ne kadar düşük fiyat verirse, ihaleyi kazanma ihtimali de o kadar
artar. Ancak düşük fiyattan sağlanacak kâr da buna paralel olarak düşer. İşte bu noktada oyun
teorisini geliştiren matematiksel iktisatçıların ifade ettikleri beklenen kâr kavramı irdelenmelidir. Bu
kâr matematiksel bir kâr olup, ihaleyi kazanma ihtimali ve kazanma durumunda elde edilecek kârın
çarpımına eşittir.
İhale yöntemiyle yapılacak fiyatlandırmada, fiyat teklifinde bulunacak işletmeler projeyle ilgili
aşağıdaki faktörlere dikkat etmelidir.









Ülke ve ihaleye konu proje hakkında detaylı bilgi edinimi
Ülkenin ekonomik koşulları
Ülkenin siyasi istikrarı
Ülkenin gelişme planları
Projenin tamamlanması süreci içerisinde, ülkenin ödeme yapabilme imkan ve yeteneği
İhaleyi açan kurumun önceki ihale ve proje tecrübeleri
Ülkenin çalışma koşullan ve kuralları
Projede görev alacak ve çalışacak personelin güvenliği

3.4.2.3. Müzakere Yöntemi
Pazarlık usulü olarak da bilinen müzakere yaklaşımı, uluslararası pazarlamada kullanılan bir diğer
fiyatlandırma yöntemidir. Özellikle uluslararası pazarlarda faaliyette bulunan işletmeler gerek yurt
içinde veya gerekse yurt dışında aracı kurumları kullanmaları durumunda, bu yönteme daha fazla
başvurdukları görülür. Müzakere veya pazarlık yöntemi olarak bilinen bu yöntemde, fiyat konusunda
işletme temsilcileri ile görüşmeler yapılır. Üzerinde anlaşılan fiyat genellikle pazar fiyatının altındadır.
Hatta bazen bu fiyat ihale yöntemiyle belirlenen fiyatın dahi altına düşebilir.
İşletmeleri genelde müzakere veya pazarlık usulü olarak bilinen yönteme yönlendiren sebepler
aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
 İhale yöntemi çoğunlukla yüksek teknoloji ve büyük maliyet gerektiren yatırımların
gerçekleştirilmesinde kullanılırken, müzakere yöntemi daha basit faaliyetlerde kullanılır ve
daha pratikseldir. Buna ek olarak alıcı ve satıcının rahatça müzakeresine izin verir.
 Uluslararası pazarlamada müzakere usulüyle belirlenen fiyatın doğru fiyat olduğu çoğu
işletme tarafından kabul görür.
 Satıcı işletmelere esneklik sağladığı için ihale yönteminden daha sık tercih edilir.
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 Özellikle profesyonel pazarlık taktiklerine sahip olan işletmeler sözü edilen tecrübelerinden
yararlanmak için müzakere yöntemine başvurabilirler.
 Yabancı bir pazarda fiyatlara doğrudan etki yapan enflasyon ve maliyet gibi değişkenlerin
istikrarlı olmadığı koşullarda, müzakere yöntemi tercih edilebilir.
 Bazı durumlarda alıcı ve satıcı arasındaki fiyat anlaşması diğer fiyatlandırma yöntemleriyle
gerçekleştirilemezse, müzakere yöntemi etkin bir şekilde kullanılabilir. Örneğin bazı
projelerde ihale yöntemi tercih edilse bile, ihalede en uygun fiyatı veren iki veya üç
işletmenin müzakere yöntemiyle karşılıklı fiyat kırmaları istenebilmektedir.
3.4.3. Talebi Esas Alan Fiyatlandırma Yöntemleri
Uluslararası pazarlara yönelik olarak bir işletmenin çeşitli fiyatlar karşısında müşterilerin satın alma
büyüklüklerini deneyerek, kendisi için en uygun olan fiyat seviyesini belirlemeye çalışıyorsa, bu
yöntem talebe dayanan bir fiyatlandırma yaklaşımıdır. Talep esaslı fiyatlandırmada çeşitli fiyat
düzeylerinde yapılabilecek satış seviyelerini belirlemek gerekmektedir. Daha sonra sözü edilen fiyat
seviyeleri ile maliyet değişkenleri ilişkilendirilir. Aslında bu yöntemde kısaca aşağıdaki soruların
cevapları bulunmaya çalışılmalıdır:
 Müşteri ürettiğimiz mala ne kadar ödemeye hazırdır?
 Bu fiyattan ne kadar satabiliriz?
 Satış hasılatı maliyetleri ne kadar karşılamaktadır?
3.4.3.1. Talep Analizi Yöntemi
Talebin analiz edilerek fiyatın belirlenmesindeki temel prensip; eğer uluslar arası pazarlamaya konu
olan mamule olan talep fazlaysa, fiyat yüksek belirlenir. Bunun aksine sözü edilen mamule olan talep
az ise, fiyat da düşük belirlenmektedir. Bu yöntemde önemli olan çeşitli fiyat seviyelerinde sağlıklı
talep analizleri yapabilmektir. O halde talep analizlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki yöntemlere
başvurulabilir. Bunlar,






Yöneticilerin deneyimlerine dayanarak, sübjektif olarak talep analizleri yapmak.
Benzer mallar veya ikame malların talepleri dikkate alınarak, taler, analizlerinde bulunmak.
Pazar araştırması yaparak, talep analizlerini gerçekleştirmek.
İstatistiksel yöntemlere başvurarak, talep analizlerini yapmak.
Deneme yöntemleriyle, talep analizlerini gerçekleştirmek.

3.4.3.2. Pazar Bölümlendirerek Fiyatlandırma
Talep değişkenini esas alan bir diğer fiyatlandırma usulü de, pazar bölümlendirerek fiyatlandırmadır.
Fiyat farklılaştırılması olarak da algılanabilecek bu yöntemde, aşağıdaki uygulamalara başvurulabilir ;
1.Müşteri Bölümlendirerek Fiyatlandırma:
Burada maliyeti hemen hemen aynı olan mal veya hizmetlerde farklı alıcı grupları için, değişik fiyat
seviyeleri uygulanır. Örneğin uluslararası yolcu taşıyan bir havayolu şirketi öğrenci ve öğrenci
olmayanlara farklı fiyatlarla hizmet sunabilmektedir.
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2.Talebe Yönelik Ürün Çeşitlendirmesi Yaparak Fiyatlandırma:
Maliyetlerde çok fazla değişiklik olmaksızın ürünün çeşitli versiyonları kullanılarak farklı fiyatlandırma
uygulamalarına gidilebilir.
3.İmaj Fiyatlandırma:
Sunulan malların maliyetleri ve özellikleri benzer olmasına rağmen, farklı fiyatlar uygulanabilir.
Örneğin blue-jeans pazarında benzer maliyetlere ve özelliklere sahip olmalarına rağmen, bu ürünlerin
imaj ve marka değişkenleri dikkate alınarak birbirlerinden çok farklı seviyelerde fiyatlandırıldıkları
görülür.
4.Yer ve Zamana Göre Fiyatlandırma:
Aynı ürün değişik pazarlardaki farklı talep özelliklerinden dolayı, yine farklı fiyat seviyelerinden dış
pazarlara sunulabilir. Burada doğal olarak dikkate alınması gereken faktörler yer ve zaman
değişkenleridir. Bu değişkenler uluslararası pazarlarda ayın ürün için değişik fiyat seviyelerini
gündeme getirebilir. Örneğin yolculuğun sık olduğu dönemlerde havayolu şirketleri aynı mesafeye
uçuşu değiş zamanlarda farklı fiyat seviyeleri ile gerçekleştirirler.
3.4.3.3. Başa baş Noktası Artı Talep Yöntemi
Bu yöntem aslında maliyet değişkenleri ile talep değişkenlerini bir» kullanır. Başa baş noktası artı
talep yönteminin temelinde, çeşitli seviyelerinde elde edilecek taleplerle ilgili başa baş noktası
analizlerinin yapılması yatar. Söz konusu yöntem fiyatlandırmada maliyet değişkenlerini kullanmasına
rağmen, çeşitli fiyat seviyelerinde talebin sağlıklı bir şekilde tahmin edilmesi şarttır. O halde bu
yöntem çeşitli fiyat seviyelerinde elde edilebilecek hasılat ile maliyetleri ilişkilendirmektedir.
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IV.FİYATLANDIRMA VE MALİYETLERDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR
Rekabetin yoğun olduğu uluslararası pazarlarda işletmelerin maliyet kontrolü ve yöntemleriyle ilgili
yetersiz bilgiye sahip olmaları fiyatlandırmayla ilgili sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. Ayrıca
sürekli artan maliyetler şirketlerin uluslararası pazarlarda etkili olmasını önlemektedir. Bu sorunu
çözebilmek için ihracatçıların üretim ve dağıtımla ilgili maliyetlerin nerede ve neden yükseldiğini
sürekli araştırmaları gerekir. Maliyetleri arttıran unsurları belirledikten sonra kapasite kullanımını
arttırmak ve malzeme kaybını azaltmak gibi birim maliyetlerin düşmesini sağlayacak planlar
geliştirilmelidir. Uluslararası pazarlardaki ürün satışının şirketlerin katlandığı maliyetlerden az olması
nedeniyle kâr elde edilememesi ihracatçıların karşılaştığı bir diğer sorundur. Uluslararası pazarlarda
kâr elde etmek için ihracatçılar seçilen pazarlara uygun bir fiyat stratejisi uygulamalı, doğru bir
maliyet muhasebesi yapmalı ve kaynak kullanımını etkili bir şekilde planlamalıdır
4.1FİYATLAMA İLE İLGİLİ PİYASA ARAŞTIRMASI YAPMANIN DETAYLARI
 Yeni bir ürün için
 Yeni bir müşteri için
 Değişen fiyatlar için.
4.2 YENİ BİR ÜRÜN İÇİN PİYASA ARAŞTIRMASI YAPMAK
 Yeni bir ürün için piyasa araştırması öncelikle çalıştığımız müşteriler üzerinden bir çalışmayı
gerektirmektedir. Bu arada genellikle piyasada deneyimli olanlardan kimlerin
yapabileceklerine dair soruşturma da yapılır. Diğer yanda, önceden çalışmak üzere mutabık
kalınan işletmelerle temasa geçilir.
 Genellikle numune ve kalite testleri konusunda çalışılır.
 Fiyatlama konusunda da çalışmalar bu etütlerin içindedir.
 Kimi zaman, ürünün kendisi değil, başka bir ürün ile de bu çalışma yapılabilir.
4.3 YENİ BİR MÜŞTERİ İÇİN PİYASA ARAŞTIRMASI YAPMAK
 Yeni bir müşteri için genellikle soruşturma yapılmaktadır.
 Firmanın çalıştığını belirttiği işletmelerin hepsi ile temasa geçilmelidir.
 Firmanın sahip olduğu teminat yada garanti belgelerini veren kuruluşlarla temasa geçilmeli
eğer olanaklı ise, çalıştığı bankalarla kredibilitesi konusunda araştırmalar yapılmalıdır.
 Firma yerinde incelenmelidir.
 Firma çalışanları ile olabildiğince temas edilmelidir.
 Firmanın varsa üretimi ve ürünleri test edilmelidir.

4.4.DEĞİŞEN FİYATLAR İÇİN PİYASA ARAŞTIRMASI YAPMAK
 Hammadde ve girdi fiyatlarındaki değişim tespit edilmelidir.
 Her teklif verilecek firmalara ayrı ayrı teklifler verilmelidir
 Her firmanın fiyat değişimi konusundaki yaklaşımı öğrenilmelidir.
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 Bu konuda firmaların yaklaşımları bir diğerinden farklı ise, bu durumda, fiyatlar konusunda
yapılabilecek çok şey var demektir.
 Bu konumda çalışmaya yeni başlanılacak olan firmaların önemi büyüktür.
 Düzgün bir maliyet analizi yapabilmek esastır.

4.5. FİYATLANDIRMA KONTROLÜ
Bu işlem basitçe, fatura üzerindeki değerlerle, sözleşmedeki değerlerin karşılaştırılmasıyla oluşur.
Diğer yanda, her hangi bir ceza, veya şarj yapılacaksa, bu işlem sırasında yapılmalıdır.
Bu işlem, hala çoğunlukla elle yapılmaktadır. Ancak bilgi işletim sistemi olan işletmelerde bu işlem
otomatik gerçekleşmektedir.

4.6. SATIŞ/SATINALMA FATURALARININ ANALİZİ
Burada analiz, basitçe sözleşme/sipariş ile faturanın karşılaştırılması anlamındadır. Adet/fiyat ve
sipariş karşılaştırıldığında bir karmaşa olmamalıdır. Aksi takdirde red işlemi gerçekleştirilir.
Red işlemi ürün reddi olabildiği gibi, fatura reddi de olabilir.Bu durumda, alıcıya uygun fatura ve
irsaliye verilmesi gerekebilir.
4.7.SATIŞ PLANLAMASI
 Sipariş bölme
 Ürün dağıtım esasına göre planlama
 Operasyonel planlama
1.Sipariş Bölme
Sipariş bölme, genellikle satın almacıların hoşlanmadıkları bir uygulamadır. Planlama ve satış
aşamasında siparişi bölme esasına dayanmaktadır. Pratik olarak satıcının yurtdışı üretimini yada ürün
tedarikini daha rahat gerçekleşmesini, ürün sevkiyatının daha az riskli ve zamanında gerçekleşmesini
sağlar. Diğer yandan tedarikçinin de verimli çalışmasını sağlar, stok maliyetlerinin düşümüne olanak
verir, stok devir hızını arttırır.
2.Ürün Dağıtma Esasına Göre Planlama
 Ürün dağıtma esasına göre planlama, ihracatçının sevdikleri bir planlama türü olmaktadır.
 Satıcı, bulundukları yere göre siparişleri dağıtmayı ve planlamayı yapar. Böylece, tek araçla
birden çok satış siparişini yerine getirebilirler.
 Diğer yanda, taşıma konusunda oldukça fayda sağlar.
3. Operasyonel Planlama
 İşlevsel planlama yapmak, pratik planlamaların dışındadır.
 Siparişin yerine getirilebilme zamanını mutlaka bilmek gerekmektedir.
 Bunun yanında, müzakerelerin ne kadar sürebileceğini de öngörmek gerekmektedir.
39

 Hangi firmalarla hangi sırada görüşüleceğini de tespit yararlı olacaktır.
 Bunları sağlamak amacına yönelik olarak, günü planlayabilmek çok önemlidir.

4.8 SATIŞ GÖRÜŞMESİ SÜRECİ
Mal satımında satış süreci teklif verme aşamasında başlar. Teklifi vermeye başladığınız andan
itibaren, teklif verdiğiniz firmaların eğer şartlar sağlanılırsa mal alabileceklerini baştan kabul etmek
gerekir. Eğer bu konuda kuşku varsa, bu durumda önce kendimizle görüşmemiz gerekir. O nedenle,
her firmaya teklif vermek gibi bir zorunluluğumuzun olmadığını bilmek zorundayız. Daha önce sorun
yaşadığımız, kuşkulu olan firmalara teklif vermek genellikle anlamsızdır.
4.9 SATIŞ GÖRÜŞMESİ KAVRAMI





Satış görüşmesi her zaman pazarlık anlamına gelmemektedir.
Satış görüşme süreci, şartların görüşülmesi ve değiştirilmesidir.
Genellikle, iş planının tespitinde gereklidir.
Süreç sırasında karşılıklı edimleri/kalite/ambalaj/parti büyüklükleri/sipariş miktarı/fiyat vb
konuları, karşılıklı görüşmek esastır. Bu konuları konuşmak sonunda bizi fiyata da
götürecektir. Bu konular konuşulmadan fiyata girmek hem yanlıştır, hem de gereksizdir.
 Bir yerde fiyat pazarlığının ön şartıdır diyebiliriz.
4.10. SATIŞ GÖRÜŞME SÜRECİNİN PLANLAMASI
Satış görüşme sürecinin planlaması, temel olarak hedef belirlenmesi ile başlar. Ürünü için istediğimiz
fiyatın ve şartların belirlenmesi anlamındadır. Diğer yanda, bunu yapabilmek için hassas maliyet
analizi çalışmasının yapılması gerekir. Bu çalışma en düşük ve en yüksek fiyat aralığını belirlememize
yardımcı olacaktır. Bunun sonrasında ise, içinde bulunulan sektörün kar ve amortisman yaklaşımı
bilinmelidir. Bu şekilde fiyat konusundaki süreç tamamlanılır. Ama iş bununla bitmeyecektir.
Teklif verilecek olan işletmelerin bizimle iş yapma konusundaki arzuları irdelenmelidir. Diğer bir
yanda bu işletmelerin şu andaki iş durumları nedir, kapasite kullanım değerleri nedir? Bu konuları
bilmek gerekiyor. Çalışmaya uygun olduğumuz firmaların önceden tespit edilmesi gerekmektedir.
Görüşmeler sırasında, karşı firmaların argümanlarının neler olabileceği tespit edilmelidir. Hangi
konuların süreç içerisinde görüşüleceği ve hangi konuların gündeme getirilmeyeceği önceden
tasarlanılmalıdır.
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Satış Görüşme Sürecindeki Pozisyonlar

ASGARİ

AMAÇ

AZAMİ

SATIN ALANIN
POZİSYONU

AZAMİ

SATICININ
Müzakere pozisyonu
önceki şemada belirtilen şekilde olması istenilen bir başlangıç sağlayabilir. Ancak
POZİSYONU
değişik bir takım sektörlerde bu pozisyon sanki sağlanmayacakmış gibi görünebilir. Aslında
pozisyonun böyle olmadığını düşünmek, ancak bilgi eksikliğinden kaynaklanabilir. Eğer ürün ve üretim
konusunda bilgilerimiz yeterli düzeyde ise, bu durumda, bu şema gerçekten oluşur. Bu şekilde şema
ile her konuda pozisyonları belirlemek
çok yararlı bir yöntemdir.
ASGARİ
ASGARİ
AMAÇ
AMAÇ
AZAMİ
Müzakereye hazırlık süreci, her şeyden önce ürünün maliyet analizi ile başlayacaktır. Ürünün gerçek
değerinin ne olduğu bilinmeden herhangi bir müzakere yapılamaz. Diğer yanda, ürünün üretilmesi
için gereken makine ve tezgah parkının ne olduğu iyice çalışılmalıdır.

Bu çalışmaların üstüne, firmalarla olan pozisyonlar gözden geçirilmelidir. Unutulmamalıdır ki,
görüşme süreci, belki de alım-satımı tek firma üzerinden yapılacak olan bir ürünün bir çok firma ile
tartışılması demektir. O nedenle, görüşülmesi gerekecek firma sayısı ne kadar çok olursa, o kadar
rekabetçi bir ortam elde edilebilir.
Unutmayın binbir emekle elde ettiğiniz malınız sizin için çok kıymetlidir. Onu değerinin altında
heba edilmesine asla izin vermemeniz gerekir.
Satış görüşmelerinin, değişik firmalara göre taslak teklif mektupları ve senaryoları oluşturulması
gerekmektedir. Tartışılacak olan hususlar ince ince irdelenmelidir.
Önemli konuların müzakere edilmesi sırasında, hangi hususlar müzakereye açık, hangileri değil tespit
edilmelidir.
Bu şartların senaryoları ve görüşme yöntemleri tespit edildikten sonra işlem bir üst basamağa, yani
teklif verme konusuna gelmelidir.
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4.11. TEKLİF ALMA/VERME
Çalışılacak olan firmalar liste olarak tespit edildikten sonra bu firmalara yazılı bir teklif mektubu, faks
veya e-posta ile yapılmaktadır.
Bu mektup, ürünün teknik detaylarını, tanımını, ölçülerini, adedini ve gereken her detayı
kapsamalıdır. Bu şekilde alıcıların konuyu gerektiği kadar anlamaları sağlanmalıdır. Diğer yanda, bu
teklif mektubu, işletmemizin kurumsal kültürünün bir parçası olacağından, bizi temsil edecek bir
standart formatı mutlaka olmalıdır. Bu belgeyi eline alanlar, bu teklifin bizden geldiğini hemen
anlamalıdırlar. Bu teklif mektubunda, herhangi bir cümle düşüklükleri, yanlış anlamaya yol açacak
imla hataları ve düzensizlik bulunmamalıdır. Özellikle yurtdışı tekliflerde bu ayrıntı daha da önemlidir.
Aksi durumlarda, işletmeler teklif dahi almaktan vazgeçerler. Bu durum planladığımız müzakereler
için olumsuzluk yaratacaktır. Teklif verdiğimiz tüm firmalardan fiyat teklifi aldırmayı başarmamız
gerekmektedir.
4.12. ULUSLAR ARASI SATIŞ SÜRECİNDE BAŞARI VE BAŞARISIZLIK FAKTÖRLERİ

Yüzyüze tekliflerde müzakereyi etkileyebilecek bir çok faktör söz konusudur. Her şeyden önce beden
dili ile bazı sorunların karşılıklı iyiniyet çerçevesinde çözülmesi mümkündür. Ancak uluslararsı satış
sürecinde tarafların yüzyüze görüşme şansları çok fazla yoktur. Bu sebeple uluslar arası satışlar
duyugusal olmaktan çok mantıksaldır.
Bu sebeple başarı için en önemli faktör, konu üzerine odaklanmaktır. Eğer satıcıyı etkileyecek özel
sorunları varsa, bu konu başarıyı oldukça etkiler. Satıcı fiziki olarak uygun değilse elbette bu konuda
başarısının etkilenmesi olağandır. Ancak her şey bu kadarla da kalmaz. Bu konuların dışında da bazı
konular da görüşmeyi etkilemektedir. Örneğin, işin çabuk bitmesi için gereksiz telaş ve acelecilik
satıcıyı başarısızlığa uğratacaktır. Bazen sıkışık durumlarda teklif yapmak zorunda kalabiliriz,
sıkışıklığınızı gerekmedikçe belli etmek, müzakerede başarısızlığa genellikle başarısızlığa neden olan
bir etken olmaktadır.
Alıcıyı yada görüşmeyi hafife almak bir diğer başarısızlık faktörü olmaktadır. Gerekmediği yerlerde
olduğundan fazla önemsemek de başarısızlık faktörüdür.
Tüm uluslar arası satış sürecini belirli bir senaryo dahilinde yapma becerisine sahip olmamız
gerekmektedir. Bu nedenle, daha satış sürecinin başlamadan, bu işin senaryosunu, talep edilen ürün
ve ilgili piyasalar ve teklif alacak firmalar yönünden eksiksiz hazırlamak gerekmektedir. Eğer düzgün
senaryo hazırlama becerimiz varsa, bu durumda görüşmeler istediğimiz yönde başarıyla devam
edecektir.
Muhataplarınız satış görüşmelerini, anlamı kadar önemsediğinizi anlamalıdırlar.
Siz istemedikçe, gerçek düşüncelerinize ulaşamamalıdırlar. Yapabiliyorsanız PATRON olduğunuzu belli
etmeniz gerekmektedir
Görüşmelerde en sık yapılan ve başarısızlığa neden olan en önemli faktör, TEHDİT faktörüdür.
Görüşmelerde hiçbir şekilde tehdide yer yoktur. Tehdit karşısında tepkinin nasıl olabileceğini anlamak
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olası değildir. Alıcı tehdit karşısında satıcıyı tümden kaybedebileceğini bilmesi gerekir. Uzun yıllar
birbirleriyle çalışmış firmaların çalışamaz hale gelmelerinin temel nedeni bu yaklaşımdır.
Diğer yanda, satıcıyı küçümsemek, hatta alay etmek, bazı konulara bu şekilde zorlamak da aynı
sonucu verir.
Görüşmelerde gereksiz samimiyet başarısızlık nedenlerinden diğeridir. Arkadaşlık ve dostluk belli
sınırlar içinde her zaman işe yarar, ancak aşırı samimiyet çoğu zaman satın almacının çıkarına işlemez.
Diğer yanda, oldu bittiye getirmek diğer başarısızlık faktörüdür. Oldu bittiye getirirken, görüşmeler
hızlanır, şartlar havada uçuşur ve sonuç anafor içinde belirlenir. Aslında bir çok şey görüşülmediği için
genellikle bu iş satıcının zararına olur.
Dövizin hangi değeri alacağını ön görememek, piyasanın nasıl yön alacağını bilememek, satış
sürecinde başarısızlığın nedenlerindendir. Bu konuda başarısızlık, genellikle hemen ortaya çıkmaz,
ancak, işlem yapılırken veya yapıldıktan sonra ortaya çıkar. Bu durumda da yapılabilecek herhangi bir
şey kalmaz.
Satış yapacak olan işletme, ev ödevini iyi yapmak ve bunu satış görüşmesi sırasında kullanmak
durumundadır.
Çok konuşmak ve karşısındakine söz bırakmamak, müzakereyi başarısızlığa götürecek bir faktördür.
Olabildiğince, satıcının karşı tarafı da konuşturması gerekir. Müzakerenin son kısmına doğru satın
almacı satıcının vermiş olduğu bilgileri de kullanarak, hüküm noktasına doğru yaklaşma
durumundadır.
Satış görüşme sürecini germek, sinir harbi şekline getirmenin kimseye sağladığı bir yarar yoktur,
aksine zararlıdır.
Satış görüşmelerinin her kademesinde değişen şartlarla hesaplar yenilenmelidir. Hesap yapılmadan,
müzakerenin geldiği noktanın ne olduğunu anlamadan, müzakereye devam etmek, müzakere başarısı
konusunda olumsuzluk yaratacaktır. Her an konuşulanları gözden geçirmek, bu konuda karşı tarafla
teyitleşmeye yapmak ve tutanak yapmak gerekmektedir.
Zamanımızın dar olması bu konuda bizi kısıtlamamalıdır. İşi bitirdiğimiz firmanın yanlış karar olması
bir diğer başarısızlık örneğidir. Bu durumda, reddettiğimiz diğer firmalara tekrar bir dönüş yapmak
zorunda kalırız. Bu ise, bizde olan müzakere üstünlüğünün karşı tarafa geçmesi demektir. Bu nedenle
başarısız seçim, başarısız müzakere de demektir.
Çoğu zaman satıcılar bu hususu göz ardı etmek isterler, ama bu doğrudan satıcı hatası olmaktadır.
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4.13. SATIŞLARDA SATICIYA SORULABİLECEK BAZI SORULAR
Bu konuda teknik noktalarda kalmak en doğrusudur.
Örneğin:
1. Acaba kalite kontrolde bu söyledikleriniz ne ölçüde geçerli olabilir?
2. Şu hususu tekrar söyleyebilir misiniz?
3. Hassasiyet konusunu nasıl halledeceğinizi anlatır mısınız?
4. Ambalaj uygulamasını nasıl yapacaksınız?
5. Satış sonrası servis ve garanti konusunda teklifiniz nedir?
6. Biraz da firmanızın geçerli sertifikalarından bahsedebilir misiniz?
7. Diğer ürün sattığınız firmalarda durum nedir biraz söz edebilir misiniz?
8. Sizin için değişik toleranslara nasıl uyum sağlamayı düşünüyorsunuz?
Ve benzeri sorular.
TEŞEKKÜRLER….
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