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2018 YILI ALIM DÖNEMİ  

ÇİZİLMEMİŞ HAŞHAŞ KAPSÜLÜ  

SATIN ALMA ESASLARI 

 

1. Haşhaş kapsüllerinin rutubet oranı %12’den fazla olmayacaktır. Tereddüt edilen 

durumlarda kapsüllerin NIR cihazında ölçümü yapılacak olup rutubet oranı %12’den 

fazla olan kapsüller satın alınmayacak, kurutularak getirilmesi için düzenlenen bir 

tutanak karşılığında üreticiye iade edilecektir. Üreticiye iade edilen kapsüllerin ürün 

muayene fişi üzerine TMO RED damgası basılarak iptal edilecek ve muhafaza altına 

alınacaktır. Hasattan sonra ıslatılarak bilahare kurutulmak suretiyle renk değişikliğine 

uğramış, buruşmuş ve büzülmüş kapsüller satın alınmayarak müsadere edilecektir. 

2. Kapsüllerin yabancı madde oranı %8’i geçmeyecektir. Bunu aşan miktara bedel 

ödenmeyecek ve müsadere edilecektir. Yapılan müsadere işlemi iş yeri personeli 

tarafından tutanağa bağlanacaktır. 

3. Yabancı madde; elek üstünde kalan kapsülden başka tam olgunlaşmadan kurumuş 

yanık kapsüller, organik ve inorganik maddeler ile 2,2 mm yuvarlak delikli standart 

Amerikan eleği altına geçen organik ve inorganik maddelerin toplamıdır. 

4. Kapsüldeki toz oranı muhafazayı olumsuz etkilediği gibi morfin verimini de 

azaltmaktadır. Kapsül içerisindeki toz, yabancı madde kabul edilecek ve kapsüldeki toz 

oranı %7’yi geçmeyecektir  

5. Satın alınan kapsüllerde bulunan tohum, gerek muhafazada gerekse işlemede güçlük 

yarattığından kapsül içerisindeki haşhaş tohumları yabancı madde olarak kabul 

edilecek; tohum oranı %1’i geçmeyecektir. Bu oranın üzerindeki haşhaş tohumu içeren 

kapsüller mutlak surette üretici tarafından temizlendikten sonra satın alınacaktır. 

6. Üreticinin analiz kriterlerine itirazı durumunda usulüne uygun olarak alınan ilave 

numune iki eşit parçaya bölünüp etiketlenerek paketlenecektir. Paketlenen 

numunelerden bir tanesi iş yerinde muhafaza altına alınacak, diğer numune ise kargo ile 

Afyon Alkaloidleri Fabrikasına (AAF) gönderilecektir. Analiz sonuçlarına itiraz eden 

üreticinin ürünü, ürün muayene fişi düzenlenerek tartılıp teslim alınacaktır. Ayrıca 

üreticinin AAF’de yapılacak analiz sonucunu kabul ettiğine dair taahhütname (Ek-4a) 

imzalanarak ürün muayene fişi ekinde muhafaza altına alınacak, analiz sonuçları 

gelinceye kadar ürün muayene fişine ilişkin işlemler tamamlanmayacaktır. 

7. 1 kg seviyesindeki analiz numuneleri analizin tamamlanmasını takiben muhafaza altına 

alınarak alım numunesi oluşturulacaktır. Alıma muvazi sevk yapılan iş yerlerinde 

kamyon bazında, depolama yapılan iş yerlerinde ise günlük olarak oluşturulan alım 

numuneleri deponun dolmasını takiben paçal yapılıp usulüne uygun olarak 

küçültüldükten sonra iş yerindeki NIR cihazında morfin ve nem analizi yapılacak ve 

analizi yapılan numune etiketlendikten sonra kimyasal analizinin yapılmasını teminen 

AAF İşletme Müdürlüğüne kargo ile gönderilecektir. 
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8. Haşhaş kapsüllerinin morfin ve rutubet değerlerinin ölçülmesi;  

a. Yabancı madde ve tohumundan ayrılmış numuneler morfin tespit cihazlarının 

analiz kaplarına doldurulacak ve üzeri cihazla verilen baskı aparatı ile baskı 

uygulanarak düzlenip numunenin kabın dışına taşması engellenecektir.  

b. Analiz kabı cihaz üzerine yerleştirildikten sonra analiz otomatik olarak 

başlayacaktır. Cihaz ekranındaki yönergeler takip edilerek analiz kabının cihazda 

okutulması ile analiz tamamlanacaktır. 

c. Yapılan işlem sonucunda cihaz ekranında numune analiz sonuçları 

görüntülenecektir.  

d. Morfin tespit cihazı (NIR) analiz sonucunu gösteren belge, eksper tarafından 

paraflanarak sevk irsaliyesine eklenecektir.  

e. Analiz numuneleri (NIR cihazında okutulan numune) ağzı kapalı ambalajlara 

konularak kimyasal analizi için kargo ile AAF İşletme müdürlüğüne 

gönderilecektir.  

9. Kimyasal analiz için hazırlanan numunelerin etiketlerinin üzerinde iş yeri adı, depo 

numarası, parti miktarı, alım tarihi, numune numarası (Alım Noktası-01,02,03,… gibi) 

ve morfin oranı bilgileri yer alacak olup alıma muvazi sevklerde ayrıca kamyon plakası 

yazılacaktır. 

10. Ölçüm yapılmadan önce NIR cihazlarında gerekli kontroller yapılacak olup analiz 

öncesinde kontrol numunesi okutturulacak ve analiz çıktısı eksper tarafından 

paraflanacaktır. Kontrol numunesinin analiz sonucunun standart sapmanın dışında 

olması hâlinde analiz işlemi yapılmayacak olup sorun giderildikten sonra analiz 

yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:53914615-399-E.145149 ve Barkod Num.:4582784 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 

2018 YILI ALIM DÖNEMİ  

SÖZLEŞMELİ TOHUMLU HAŞHAŞ  

SATIN ALMA ESASLARI 

 

1. Alım işleminde sözleşme hükümleri de göz önünde bulundurularak tohumlu kapsül 

içerisinde bozuk, olgunlaşmamış, kırılmış ve içerisindeki tohumu boşalmış kapsül 

bulunması hâlinde bunlar kapsülden gayri organik ve inorganik maddelerle birlikte 

yabancı madde olarak kabul edilerek bu miktarlar barem alım fiyatından % oranına 

göre indirim yapılacaktır. 

2. Analizlerde 2,2 mm’lik yuvarlak delikli standart Amerikan eleğine ilave olarak morfin 

tespit cihazları (NIR) kullanılacaktır.  

3. Ürün alımına başlanmadan önce günün başlangıcında NIR cihazlarında gerekli 

kontroller yapılacak olup analiz öncesinde kontrol numunesi okutturulacak ve analiz 

çıktısı eksper tarafından paraflanacaktır. Kontrol numunesinin analiz sonucunun 

standart sapmanın dışında olması hâlinde analiz işlemi yapılmayacak olup sorun 

giderildikten sonra analiz yapılacaktır. 

4. Haşhaşlar tohumuyla satın alınacağından kapsülden tohumu tamamen veya kısmen 

çıkararak sadece kapsülü veya her ikisini ayrı ayrı teslim eden üreticiler hakkında 

sözleşmenin 7. maddesi “Sözleşmenin Feshi ve Cezalar” hükümleri çerçevesinde işlem 

yapılacaktır. 

5. Ürünlerin yabancı madde nispeti %4’ü geçmeyecektir. Bunu aşan miktara bedel 

ödenmeyecek ve müsadere edilecektir. Yapılan müsadere işlemi iş yeri personeli 

tarafından tutanağa bağlanacaktır. 

6. 1 kg seviyesinde hazırlanan tohumlu haşhaş kapsülü numunesi, eksper tarafından 

usulüne uygun olarak kırıldıktan sonra 2,2 mm’lik yuvarlak delikli standart Amerikan 

eleği ile elenerek kapsüllerin tohumdan ayrılması sağlanacaktır. Tohumlu kapsüllerin 

kırılarak tohumundan ve yabancı maddelerden ayrılmasıyla hazırlanan analiz 

numuneleri NIR cihazında okutulacaktır. 

7. Haşhaş kapsüllerinin morfin ve rutubet değerleri NIR cihazları kullanılarak 

belirlenecektir. 

a. Yabancı madde ve tohumundan ayrılmış numuneler, morfin tespit cihazlarının analiz 

kaplarına doldurulacak ve üzeri cihazla verilen baskı aparatı ile baskı uygulanarak 

düzlenip numunenin kabın dışına taşması engellenecektir.  

b. Analiz kabı cihaz üzerine yerleştirildikten sonra analiz otomatik olarak 

başlayacaktır. Cihaz ekranındaki yönergeler takip edilerek analiz kabının cihazda 

okutulması ile analiz tamamlanacaktır. 

c. Yapılan işlem sonucunda cihaz ekranında numune analiz sonuçları 

görüntülenecektir.  

d. Morfin tespit cihazları (NIR) ölçüm yaptığı verileri otomatik olarak bilgisayara 

aktaracak şekilde programlanmıştır. Ancak stok modülü ile NIR cihazı arasında 

yapılan analiz sonuçlarının ürün muayene fişine otomatik olarak aktarılamaması 

durumunda cihazla alıma devam edilecek olup veriler bilgisayara elle girilecektir. 
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e. Morfin tespit cihazı (NIR) analiz sonucunu gösteren belge, eksper tarafından 

paraflanarak ürün analiz fişine eklenecektir.  

f. Analiz numuneleri (NIR cihazında okutulan numune) ağzı kapalı ambalajlara 

konularak barkod etiketi ile işaretlendikten sonra kimyasal analizi için kargo ile 

AAF İşletme Müdürlüğüne gönderilecektir.  

g. Geri kalan numune analiz sonrasında üretici tartısına dâhil edilecektir. 

8. Numunelerin morfin tespit cihazlarında analizi sonucu tespit edilen morfin ve rutubet 

oranına göre barem uygulanarak fiyat tespiti yapılacaktır. 

9. Morfin tespit cihazları (NIR) ile yapılan ölçümlerde rutubet oranı %12’den fazla olan 

kapsüller satın alınmayacak, kurutularak getirilmesi için düzenlenen bir tutanak 

karşılığında üreticiye iade edilecektir. Üreticiye iade edilen kapsüllerin ürün muayene 

fişi üzerine TMO RED damgası basılarak ürün muayene fişi iptal edilecek ve muhafaza 

altına alınacaktır.  

10. Alım esnasında morfin tespit cihazlarında (NIR) herhangi bir sorun yaşanması 

durumunda sorun şube müdürlüğü ve ilgili firmaya bildirilerek sorunun en kısa sürede 

giderilmesi sağlanacaktır. Sorunun uzaktan bağlantı veya yerinde müdahale ile 

giderilememesi durumunda haşhaş alımlarının aksamaması için şube müdürlüğünce 

alım noktasına başka bir cihaz temin edilerek haşhaş alımlarına devam edilecektir. 

Başka bir cihaz temin edilememesi durumunda her bir üretici numunesi üreticinin 

huzurunda ayrı ayrı paketlenip etiketlenerek muhafaza altına alınacaktır. Sorunun 

giderilmesini takiben yapılacak analizi kabul ettiğine dair üreticiye taahhütname (Ek-

4b) imzalatılarak alıma devam edilecektir. Sorunun giderilmesini takiben üretici 

numunelerinin morfin tespit cihazlarında analizi yapılarak sisteme girişi sağlanacak ve 

sonuçlar üreticiye bildirilecektir. 

11. ÜRETİCİ’nin morfin oranı haricinde diğer analiz kriterlerine itirazı durumunda usulüne 

uygun olarak alınan ilave numune, iki eşit parçaya bölünüp etiketlenerek 

paketlenecektir. Paketlenen numunelerden bir tanesi iş yerinde muhafaza altına 

alınacak, diğer numune ise kargo ücretleri üreticiye ait olmak üzere AAF’ye 

gönderilecektir. Ürün, üreticinin AAF’de yapılacak analiz sonucunu kabul ettiğine dair 

taahhütname alınmasını takiben (Ek-4a) ürün muayene fişi düzenlenerek tartılıp teslim 

alınacaktır. Taahhütnamenin bir sureti üreticiye teslim edilecek olup aslı ürün muayene 

fişi ekinde muhafaza altına alınacaktır. AAF’den analiz sonuçları gelinceye kadar ürün 

muayene fişine ilişkin işlemler tamamlanmayacaktır. 

12. NIR cihazları ile yapılan ölçümler sonucunda morfin oranı %0,80’in altında çıkan 

ürünlerden üreticinin huzurunda tüm ürünü temsil edecek şekilde tekrar asgari 1 kg 

numune alınacaktır. Alınan numune, üreticinin huzurunda usulüne uygun olarak 

küçültülerek iki eşit parçaya bölünecek; ambalajlanarak mühürlenecektir. Mühürlenen 

ve etiketlenen numunelerden bir tanesi ihtilaf durumunda kullanılmak üzere şahit 

numune olarak iş yerinde muhafaza altına alınacaktır. Diğer numune kimyasal 

analizinin yapılması amacıyla kargo ile Afyon Alkaloidleri Fabrikası (AAF) İşletme 

Müdürlüğüne gönderilecektir. 

13. İş yerinde yapılan analiz ve AAF’ye gönderilen o ürüne ait numunenin kimyasal analizi 

sonucunda morfin oranının %0,80’in altında çıkması durumunda Tohumlu Haşhaş 

Kapsülü Satın Alınması Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri uyarınca ÜRETİCİ’nin 

TMO’dan almış olduğu tohumluğu ekmediği ve/veya farklı çeşitlerle karıştırarak ektiği 

kabul edilerek tohumlu haşhaş kapsülleri 8145 kodu ile 3,5 TL/Kg fiyattan satın 

alınacaktır. Ayrıca sözleşmenin 7. maddesi “Sözleşmenin Feshi ve Cezalar” hükümleri 

çerçevesinde işlem yapılacaktır. 
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14. NIR cihazları ile morfin oranı %0,80’in altında olduğu tespit edilen ürünler kesinlikle 

diğer ürünlerle karıştırılmayacaktır. İş yeri depolama durumu dikkate alınarak üretici 

bazında ayrı olarak muhafaza altına alınacaktır. İş yerinde depolama imkânı olmaması 

durumunda ürünün diğer ürünlerle karışmasına imkân verilmeden AAF İşletme 

Müdürlüğüne sevki sağlanacaktır. Birden fazla ihtilaflı ürün olması durumunda bu 

ürünler ayrı ayrı muhafaza edilecektir. 

15. Kimyasal analiz sonucunda morfin oranının %0,80 ve üzerinde tespit edilmesi 

durumunda ürün muayene fişine analiz sonucu girilerek daha önceden tespit edilen 

değerlerle birlikte barem uygulanmak suretiyle oluşacak fiyat üzerinden satın 

alınacaktır. 
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