
                                                                                 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü                                               

Döner Sermaye İşletmesi 

                                           AVOKADO FİDANI SATIŞ PROTOKOLÜ 

İş bu protokol Antalya Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile arasında akdedilmiş olup, Konusu Enstitünün ürettiği 

Avokado Fidanlarının Satışı ile ilgilidir. 

Kuruluşumuzun ürettiği Avokado Fidanlarının satışı aşağıdaki gibi yapılacak olup, fidan almak isteyenler bu şartlara uymayı 

kabul ve taahhüt ederler. 

1. Avokado Fidanlarını almak isteyen başvuru sahipleri ; ÇKS veya Çiftçi Belgesi ile Kimlik Belgesini (aynı kişi üzerine 

düzenlenmiş) beyan etmelidir. 

2.Başvurular şahsen yapılır. 

3. Avokado Fidanlarının teslim dönemi sözleşme sırasında belirlenir. Fidanların teslim dönemi1 Eylül-30 Ekim 2022 tarihleri 

arasıdır. 

4.Avokado Fidanları talebi sayısı 2022 üretim dönemi için en az 10 adet en çok 250 adet ile sınırlandırılmıştır. 

5.Üretilen Avokado Fidanlarının teslimi sırasıyla yapılır, teslimattan önce protokol sahiplerine yazı ile veya telefonla bilgi verilir. 

6.Teslimat Üretim yerinde yapılır. 

7.Yükleme ve nakliye alıcıya aittir. 

8.Kuruluşumuz, üretim safhasında olabilecek aksaklıktan dolayı dağıtım zamanını sıralamayı bozmadan değiş tirme yetkisine 

sahiptir. Olağan dışı şartlarda (Sel,dolu,don vb.) üretimde meydana gelen aksaklıklardan sözleşme fesh edilir, alınan avans iade 

edilir veya Müşterinin istemesi halinde bir sonraki üretim sezonuna aktarılır. 

9.Fidanların İl dışına nakliyesi vb. Yasal belgeleri alıcı kendisi temin eder. 

10.Başvuru sırasında talep edilen fidanların protokol tarihindeki toplam tutarının en az %10'u avans olarak alınır. 

11.Yazıyla veya telefonla verilen süre içerisinde teslim alınmayan fidanlar için yapılan protokol fesih edilmiş 

sayılır, yazı iadeli taahhütlü olarak kişinin adresine gönderilir, alıcının verdiği adreste bulunmadığı durumda iade edilen yazı kişiye 

tebliğ edilmiş sayılır ve alınan avans bütçeye gelir kaydedilir. 

12.Protokol yapılırken Avokado Çeşitleri yazılmaz.Kurumumuzun yetkisinde dağıtım döneminde üretim durumuna göre görevli 

teknik personel tarafından belirlenir. 

13.Fidanların fiyatları yılda bir kez komisyonca belirlenir.Teslim döneminde o günkü fiyat geçerlidir. 

14.Protokol sırasında alınan avans, fidanların tesliminde toplam tutardan mahsup edilir. 

15.Fatura kesildikten sonra fidanlar 3 (üç) gün içerisinde teslim alınmalıdır. 

16. Protokol yapıldıktan sonra, alıcı dilekçe ile müracaat ederek 1 ( bir) ay içerisinde sözleşmeden vazgeçip yatırdığı avansı geri 

alabilir. 

17.Fidan satışlarımız  nakit veya Kredi kartıyla yapılır. 

18.Uyuşmazlık halinde Antalya Mahkemeleri yetkilidir. 

19.İşbu protokol 19 Maddeden ibaret olup, tarafımızdan imza altına alınmıştır. 

                                                                      İSTENİLEN AVOKADO FİDANLARIN 

CİNSİ   0 

TOPLAM ADEDİ  0 

ALINACAK AVANS TUTARI 0,00 

FİDANLARIN TESLİM TARİHİ 1 Eylül - 30 Ekim 2022 

  

    ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL 

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

 KİŞİ YADA FİRMA ADI 

 
01.08.2022 

  
  01.08.2022 

 

Ali ÖZTOP Selçuk DOĞRU 0,00 
 

Müdür Yardımcısı Muhasebe Yet.Yrd. 0 0 

  0  
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