
AÇIKLAMALAR 

 

 

1. Bu fiyat listesi 10.01.2020 tarihinden itibaren yenisi tespit edilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. 

2. 1+0, 2+0 yaşlı çıplak köklü ve tüplü (kaplı)  orman ağacı fidanlarının piyasaya satışları listede 

belirtilen fiyatlardan yapılacak olup daha yüksek veya daha düşük bir fiyatla satılması için Genel 

Müdürlüğümüzden Fiyat Olur’u istenmeyecektir. 

3. Kap hacimleri 1,3 litreden büyük olsa da 1+0, 2+0, 3+0 yaşlı tüplü (kaplı) fidanların satışları 

1+0, 2+0, 3+0 Tüplü (≤1,3Lt) kategorisinden fiyatlandırılacaktır.   

4. Yukarıda belirtilen özellikteki fidanların dışında kalan fidanlar için; gerek duyulması halinde 

piyasanın arz-talep dengesi ve fidan ve tohum maliyetleri göz önünde bulundurularak ve 

gerekçeleri belirtilerek Genel Müdürlüğümüz satış fiyatlarının altında veya üstünde fiyat tespiti 

yapılabilecektir. Tespit edilen yeni fidan ve tohum satış fiyatları, %20 oranındaki fiyat artış 

teklifi onaylama yetkisi ilgili Orman Fidanlık/İşletme Müdürlüğünde, %21-50 oranındaki fiyat 

artış teklifini onaylama yetkisi ilgili Orman Bölge Müdürlüğünde olup %50 üzeri fiyat artış ve 

her türlü fiyat indirim teklifleri Bölge Müdürlüğünün teklifi üzerine Genel 

Müdürlüğümüzce(Genel Müdür Yardımcılığı) onaylandıktan sonra uygulamaya konulacaktır. 

5. Boylu-formlu gruptaki fidanlardan kaplı kategorisinde değerlendirilen fidanlar, ambalaj şekilleri 

7 litre ve üzeri saksılar hariç bütün ambalaj şekillerini kapsar. 

6.  Fiyat kitapçığında isimleri olmayan fidanlar  benzerleri ile karşılaştırılarak fiyat oluru 

istenecektir.  

7. (x) İşaretli fidanlar ve tohumlar %18 KDV'ye tabidir. Satış esnasında fiyatlara KDV 

eklenecektir. 

8. Çıplak köklü fidanların ambalajlanmasında kullanılan her türlü malzemenin bedelleri ile tüpte, 

torbada ve kaplarda üretilen fidanların kap bedelleri satış fiyatının içerisinde olup ayrıca kap 

bedeli alınmayacaktır. 

9. Gövde çevresi ölçüleri; kök boğazından itibaren 1 m yükseklikteki değerleri ifade eder. 

10. Müşteri fidan söküm işini üstlendiği takdirde (Rootball ve Sepetli) 2019 Yılı Ağaçlandırma, 

Rehabilitasyon, Toprak Muhafaza, Mera Islahı, Fidanlık, Silvikültür ve Etüt Proje Birim Fiyat 

Cetveli kitabındaki 3900 Poz No.’lu Fidan Sökümünün ilgili alt pozundaki birim fiyat(karsız) 

fidan fiyatından düşülecektir. 

11. Fidan satışları fidanlık teslimi olup fiyatlara yükleme dahil, nakliye hariçtir. 

12. 4+0 ve üst yaşlı tüplü ve çıplak köklü fidan satışlarında 3+0 yaş fiyatı kullanılacaktır. 

13. Sert plastik (roket, enso, quick-pot vb.) kaplı üretilen fidanların satışında, müşterilerin talep 

etmesi halinde fidan fiyatlarına kap bedeli de eklenerek satış yapılacaktır. 

14. Kitaptaki fidan satış fiyatları I. Sınıf fidanlar için düzenlenmiş olup, II. Sınıf fidan fiyatı (1-9 

sayfalar için geçerli)  I. Sınıf fidan satış fiyatlarından %20 indirim yapılarak bulunacaktır.  

15. Fidan satışlarında uygulanacak indirimler aşağıdadır. 

 

                    Satış Miktarı (TL)                 % 

                     20.000   -    30.000                   5 

                     30.001  -     50.000                   8 

                     50.001  -    100.000                12 

                     100.001 ve yukarı                  15 

                 

 

 


