
   

 
 

   

 
 

GIDA AMAÇLI HAŞHAŞ TOHUMU SATIŞ ŞARTLARI 

Afyon Alkaloidleri Fabrikası (AAF) İşletme Müdürlüğü stoklarında bulunan mavi ve beyaz 

renkli natürel haşhaş tohumları 1 Kasım 2021 tarihi itibariyle satışa açılmıştır. 

Satış işlemi haftalık teklif mektubu alma yöntemiyle gerçekleştirilecektir. 

 Talep formları doldurularak en yakın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Başmüdürlüğü / Şube 

Müdürlüğü vasıtasıyla Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. 

 Fiyat tekliflerinde KDV, borsa, diğer yasal yükümlülükler ve manipülasyon hariç teklif 

verilecektir. 

 Teklif miktarı kg olarak, teklif fiyatı ise %2 yabancı madde içeriğine sahip ürün için TL/kg 

olacaktır. 

 Her teklif mektubu için teklif sahipleri istediği miktar kadar ürün talep edebilecek ve her 

tahsis döneminde bir kez teklif verebilecektir. 

 Teklif sahibi, almak istediği ürün için teklif bedelinin %5’i oranında teminatı AAF İşletme 

Müdürlüğünün Halkbank Bolvadin Şubesinde bulunan TR91 0001 2009 1860 0013 0000 01 

IBAN numaralı hesabına yatıracak ve banka dekontunu teklifin ekinde sunacaktır. 

 Tekliflerin geçerlilik süresi, teklif verildikten sonra yapılacak ilk tahsis işlemiyle son bulur. 

 Teklifler her haftanın perşembe günü saat 17.00’ye kadar toplanacak, cuma günleri talep 

sahipleri bazında tahsisler yapılacaktır. 

 Teklif verme süresi 30 Haziran 2022 tarihi saat 17.00 itibariyle sona erecektir.  

 Tahsislerde teklif edilen fiyat göz önünde bulundurulacaktır. 

 Teklif sahiplerine tahsisleri ile ilgili bilgi faks ya da elektronik posta ile bildirilecektir. 

 Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda haşhaş tohumlarını satıp satmamaya ve tahsis 

miktarını belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. 

 Tohum satışları AAF İşletme Müdürlüğü stoklarıyla sınırlıdır. 

 Haşhaş tohumları çuvallı olarak teslim edilecektir. 

 Tahsis yapılan teklif sahipleri tahsisin kendilerine tebliğ tarihini takip eden 10 iş günü 

içerisinde taahhüt edilen fiyat ve miktarın çarpımı sonucunda elde edilecek rakam üzerinden 

hesaplanacak ürün bedelinden teminat tutarının düşülmesi sonucu belirlenecek bedeli, AAF 

İşletme Müdürlüğünün Halkbank Bolvadin Şubesinde bulunan TR91 0001 2009 1860 0013 

0000 01 IBAN numaralı hesabına yatıracaktır. 

 Ürün teslimi öncesinde yabancı madde analizine esas olacak numunenin hazırlanması 

esnasında alıcı ya da yetkilendirdiği temsilci ürünün başında bulunmak zorundadır. 

 Alıcı ya da yetkilendirdiği temsilci huzurunda ürünün tamamını temsil edecek şekilde alınan 

numune, yabancı madde oranının tespiti için yapılacak analize esas olacaktır.  

 Parti büyüklüğü çok olan üründen alınacak numunenin 1 kg’dan fazla olması durumunda 

numune usulüne uygun olarak küçültülerek 1 kg’a indirilecek ve analiz numunesi 

hazırlanacaktır. 

 Hazırlanan numunenin tarafsız bir laboratuvarda yapılacak analizi sonrasında yabancı 

madde tespit edilecektir.  

 Yapılan analiz ve analize göre oluşacak fiyata sonrasında itiraz kabul edilmeyecektir. 



   

 
 

   

 Analizle tespit edilen yabancı madde oranının %2 den fazla olması durumunda aradaki farka 

tekabül eden yüzde (%) değer oranında taahhüt edilen fiyat üzerinden indirim yapılarak 

belirlenecek fiyat satışa esas olacaktır. 

 Satışa esas bedel üzerine KDV, borsa ve diğer yasal yükümlülük ücretlerinin yanı sıra 0,10 

TL/Kg manipülasyon ücretinin ilave edilmesiyle tespit edilen tutar ürün bedeli olarak tahsil 

edilecek, varsa bakiye miktar alıcıya iade edilecektir. 

 Ürün, nakliyesi alıcıya ait olmak üzere AAF İşletme Müdürlüğünden teslim alınacaktır. 

 Tahsisi yapılan talep sahibinin TMO tarafından kabul edilecek mücbir sebepler dışında 

taahhüdünü yerine getirmediği durumlarda sonraki teklifleri işleme alınmayacak ve teminatı 

irat kaydedilecektir. 

 Kurum zararına sebep olacak, usulsüz, gerçeği yansıtmayan beyan ve eylemde bulunulması 

durumunda zararların teklif sahibinden tazmin edilmesi hususunda Ankara Mahkemeleri 

yetkili olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


