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GAZİANTEP VALİLİĞİ 

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 

D U Y U R U 

Tarla bitkilerinin (buğday, arpa, , nohut, mercimek, vb.) zamanında, en az ürün kaybı ile tekniğine 

uygun olarak hasat edilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybını önlemek, biçerdöverlerle yapılan 

hasatta meydana gelen ürün kayıp ve hasarlarını en alt seviyede tutmak, eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver 

hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması amaçlanan bu Tebliğ, (‘’Gaziantep 

İli Mülki Hudutları Dahilinde 2021 Yılı Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesiyle İlgili Tebliğ 

No : 2021 /1 Valilik Tebliği’’) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın   Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin 

Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 ve 40. Maddelerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLARDA HUBUBAT HASADI YAPILMAZ 

1. Hububat hasat olgunluğuna gelmiş olmalıdır.

2. Hasat olgunluğuna gelmeyen hububat biçilmemelidir.

3. Gece çiy düşünce hububat hasadı bırakılmalıdır, gündüz çiy kalkana kadar beklenilmelidir, ancak çiy

kalktıktan sonra biçim yapılmalıdır.

4. Rüzgâr tabladan biçilmiş ekini kaldırıp tarlaya atacak şekilde esiyorsa, hasada ara verilmelidir.

5. Bakım ve onarımı yapılmamış biçerdöverlere hasat yaptırılmamalıdır.

Bu tebliğin 3.Maddesine göre Gaziantep İli mülki hudutları dâhilinde 2021 yılı hasat sezonunda, biçerdöver sahipleri ve 

biçerdöver operatörlerinin aşağıda belirtilen hususlara uymaları zorunludur. 

a) “G sınıfı (Biçerdöver) Sürücü Belgesi” veya “Biçerdöver Operatör Belgesi” bulunmayanlar biçerdöver

operatörü olarak çalışamayacak ve biçerdöver sahipleri tarafından çalıştırılamayacaktır.

b) Biçerdöver sahipleri ve operatörleri 2021 yılı için Gaziantep İli mülki hudutları içerisinde yapılacak hasat

sırasında  % 3 ürün kayıp oranını geçmeyecektir. Arazi durumuna göre ürün kaybı indeksi değerleri dikkate

alınacaktır.

c) Biçerdöver sahipleri, 6’şar kiloluk 2 adet yangın söndürücü cihazı bulunmayan biçerdöverleri

çalıştıramayacaktır.

d) Biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörleri, yetkili kontrolörlerce talep edilmesi halinde kimliklerini ibraz

etmek zorundadırlar.

Bu maddeye uygun hareket etmeyenler hakkında aynı tebliğin 8. Maddesine göre; Bu tebliğin 3. maddesinin (a,b,c)

bendine aykırı davranan biçerdöver sahipleri ve biçerdöver kullanıcısı operatörlerin her birine ihlal edilen her bir fiil için 

ayrı ayrı olmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para 

cezası uygulanacaktır. Biçerdöver operatörü aynı zamanda biçerdöverin sahibi ise ihlal edilen her bir fiil için tek idari 

para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezası,  2021yılı için 427 TL ‘dir. (Dörtyüzyirmiyedi Türk Lirasıdır.) 

Bu tebliğin 3. maddesinin (d) bendine aykırı davranan biçerdöver sahipleri ve biçerdöver kullanıcısı operatörlere 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40. maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu 

idari para cezası 2021 yılı için 204 TL’dir.(İkiyüzdörtTürk Lirasıdır.) 

Hatalı biçimden kaynaklanan ürün kayıplarınızı tazmin edebilmek için taraflar arasında hukuki geçerliliği 

olan sözleşmenin imzalanması gerekmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğü veya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçiniz. 

Hasadınız Bereketli ürününüz Bol Olsun 


