
SÖZLEŞMENİ YAP SORUN YAŞAMA 
HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ OLAN SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 

İli İlçesi Köyü üreticileri ile 201... yılı hasat döneminde aşağıda maddeler 
halinde belirtilen biçim kurallarına ve biçim bedeli olan ücret ödemelerine uyacağımıza; biçim esnasında sahibi olduğum 
biçerdöverden ve operatörden kaynaklanacak tane-ürün kayıpları, tane- ürün hasarları ile sap kayıplarını hak sahiplerine tazmin 
olarak ödeyeceğime dair iş bu hasat biçim kira sözleşme tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 

I - Biçerdöverimi' Biçerdöver Operatörü Yetiştirme Kursuna Katılarak eğitim alan ve belgeli kişilere kullandıracağımı, 

2- Hasat başlamadan önce biçerdöverimin yıllık tamir- bakım ve ayarlarını tekniğine uygun olarak yaptıracağımı, 

3- Teknik özellikleri yetersiz, tamir- bakım ve ayarlan tekniğine uygun yapılmamış biçerdöver çalıştırmayacağımı, 

4- Domuz burnu/ Sap ayırıcı bulunmayan biçerdöver çalıştırmayacağımı, 

5- Biçerdöverin günlük bakımlarını muntazam yapacağımı, 

6- Biçerdöverimi her tarlanın konumuna ve mahsulün durumuna göre ayarlayacağıma, 

7- Hasat olgunluğuna gelmemiş ve çiğili ürünleri hasat etmeyeceğime, 

8- Hasada sabah saat dan önce başlamayacağımı ve akşam saat dan sonra hasat yapmayacağımı, 

9- Yağmurlu ve aşırı rüzgarlı havalarda biçim yapmayacağımı, 

10- Arazi şartları ve ürün durumunu dikkate alarak uygun şekilde yetiştirilmiş ürünlerde, biçim yüksekliği Cm yi 
geçmeyecek şekilde biçim yapacağımı, 

I I - Valiliğin (Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün) hedef olarak aldığı, müsaade edilebilir dane kaybı oranı olan % yi 
geçmeyeceğime, 

12- Tarafımızca (Ürün sahibi, Biçerdöver sahibi, Köy Muhtarı vb. ) belirlenen bir dekar alanın biçim ücreti toplam Tl 

den fazla olan biçim ücreti talep etmeyeceğimi 

13- Biçim yaptığım köyde biçilmemiş tarla bırakmayacağımı ve köyde biçilmemiş tarla varken o bölgeyi terk etmeyeceğimi, 

14-Valilik Makamınca yayımlanan ' Hasat Tebliğine'uyacağımı, 

15- Valilik Makamınca yetkilendirilen Kontrolörlere zorluk çıkarmayacağımı, 
16- Yangın çıkma ihtimaline karşılık, biçerdöverimde en az iki adet 20 şer kğ'lık yangın söndürme tüpü; yangına dayanıklı branda 
bulunduracağımı, 

17- Belirlenen biçim ücretinin; nasıl ödeneceğinin belirlendiği gibi yapılacağı, 

18- Ürün sahibi veya temsilcilerinin, biçerdöver sahibi veya temsilcileri arasında doğabilecek zararların tazmini için gerekli 
tutanaklar tutulacak Bu antlaşma tarafların kendi rıza ve istekleri ile yapılmış olup anlaşmazlık çıkması durumunda T.C. 
Mahkemeleri yetkilidir. 

Biçerdöver sahibi veya temsilcisi Ürün sahibi veya temsilcisi (KöyMuh.ZiraatOd.Bşkvb 
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BİÇERDÖVERLE ÜRÜN HASADINDA ÜRÜN 
SAHİPLERİNİN BİLMESİ VE UYMASI 

GEREKEN HUSUSLAR 

1. Makineli hasada uygun tohumluk kullanılmalı. ( Ürün 
seçiminde ilk bakla yüksekliği fazla, aynı zamanda 
olgunlaşan, kendiliğinden döküm yapmayan çeşitler.) 

2. Uygun çeşit ve miktarda gübre kullanılmalı Yanlış 
gübreleme ve gereğinden fazla gübre kullanarak yatmaya 
meydan verilmemeli. 

3. Uygun sulama yöntemleri kullanılmalı. Yatmaya neden 
olmayan, göllenme, çamurlanma meydana getirmeyen, 
sulama yöntemleri kullanılmalı. 

4. Yabancı ot lar ın b içerdöver in ça l ı şmas ın ı 
engellememesi için, kültürel tedbirler alınmalı veya 
kimyasal mücadele yapılmalıdır. 

5. Hasat öncesi kayıpların meydana gelmemesi için ; 
yabani hayvan, evcil hayvan, insan, alet ve ekipmanların 
vb. gibi dökülmeye neden olabilecek etmenlerden 
kaçınılmalı. 

6. Makinenin biçici ve kesici organlarının zarar 
görmemesi, biçim yüksekliğinin düzgün ayarlanması, boyu 
kısa ürünlerde kayıpların az olması için; arazinin tesviyesi 
yapılmalı 

7. Tarladan taş ve ağaç artıkları temizlenmeli. 
8. Doğabilecek itilafları ortadan kaldırabilmek için; 

biçerdöver sahibi veya operatörlerle hukuki geçerliliği olan 
sözleşme yapılmalı. 

9. Taşıma ve depolama kayıplarını azaltmak için hasattan 
önce hazırlık yapılmalı. 

10. Biçim esnasında mutlaka ürünün başında 
bulunulmalı. Biçilen yerler sık sık kontrol edilmeli, bir 
sıkıntı varsa operatör ikaz edilmeli; uymayanlar vakit 
kaybetmeden en yakın il ve İlçe Tarım Müdürlüklerine 
bildirilmeli. 

11. Pratik Ölçüm Yöntemi : Tarlanın dekara ortalama 
verimi tespit edildikten sonra; iki karışa iki karış la 
oluşturulacak kare şeklindeki bir alanda, saydığınız 
danenin % kaç dane kaybına denk geldiğini aşağıdaki 
çizelgeden bulabiliriz 

Tarla Verimi Kğ / da. % 1 %3 

200 9 27 

250 11 22 33 

300 13 39 

350 15 45 

400 18 54 

60 

500 22 44 66 

600 27 54 81 

700 31 62 93 

800 36 72 108 

Örnek : Tarla veriminizi 450 kğ/da tahmin etmişsiniz.İki 
karışa iki karışlık alanda 40 adet tane saydımz.Çizelgeden % 2 
dane kaybı olduğunu kolayca buluruz. 

Bulduğumuz dane kaybı , Valilik Tebliğinde belirlenen 
tolerans değerinin üzerinde ise, biçerdöver operatörünü 
hemen gerekli ayarlarım yapmak üzere uyarınız 

Hasat öncesinde ve hasat sırasında İl ve İlçe tarım 
Müdürlüklerimizce yapılan ve yapılacak olan eğitim 
çalışmalarına mutlaka katılınız. Yapılan uyarıları mutlaka 
dikkate alınız. 

12. Hasat olgunluğuna gelmemiş ve çiğli ürünleri hasat 
ettirmeyiniz. 

13. Yangın çıkma ihtimaline karşı, orman alanlarına yakın 
tarlalarda biçim yaparken, hasat sırasında pulluk bağlı bir 
traktör bulundurunuz. Biçerdöver üzerinde en az 20 kğ'lık iki 
adet yangın söndürme tüpü bulundurmalarını sağlayınız. 

14. Uyarılara uymayarak, ürün sahipleri olarak sizleri 
zarara uğratan biçerdövercileri İl ve İlçe Tarım 
Müdürlüklerine bildirerek 5326 sayılı kabahatler kanununa 
göre zararınızın tazminini sağlayın. 

Bu nedenle; ürün sahibi fazla kayıplarım hizmet vericiden 
tazmin edebilmek için; 

Ürün sahibi veya ürün sahiplerini temsilen muhtarlık, 
belediye, ziraat odası başkanlıklarınca, hizmet vericiler olan 
makine sahibi veya sahipleri ile hukuki geçerliliği olan 
sözleşme düzenlemeleri; ürün sahipleri veya temsilcileri 
hizmet vericiden kaynaklanan zararlarının maddi değerini 
tespit ettirmek amacıyla; en kısa sürede dilekçe ile Valilik 
veya Kaymakamlık makamlarına başvurarak "zararlarının 
tespit edilmesini talep etmeleri" ve bunun üzerine il ve İlçe 
Müdürlüğü kontrolörlerince düzenlenecek "dane-ürün kayıp 
zararları tespit raporu" düzenletmeleri; 

Yukarıda sayılan "Hukuki Geçerliliği olan Sözleşme" ve 
Dane Ürün Kayıp Zararı Tespit Raporu ile birlikte, uğradıkları 
zararın tazmini için T.C Mahkemelerinde "Zarar Tazmin 
Talep Davası" açmaları gerekmektedir. 

BİÇERDÖVER SAHİPLERİNE 
UYARILAR 

1- Biçerdöver sahipleri biçerdöverlerinin bakım ve 
ayarlarım zamanında ve tekniğine uygun olarak mutlaka 
yapacaklar. 

2- Biçerdöverlerini ' Biçerdöver Operatörü Yetiştirme 
Kursuna ' katılarak Operatörlük Belgesi alanlara 
kullandıracaklardır. 

3- Ziraat Odalarına biçerdöverlerinin tescillerini mutlaka 
yaptırmalılar. 

4- Ziraat Odası plakası mutlaka takacaklar. 
5- Yangın çıkma ihmaline karşı en az 20 kğ'lık iki adet yangın 

söndürme tüpü bulunduracaklar. Bu tüplerin kontrollerini 

mutlaka yaptırıp, her sene içerisindeki kimyasalı yeni
leyecekler. 

6- Her ürün ve tarla için biçerdöverinin ayarlarını gözden 
geçirecekler, tıkanma ve ayar bozuklukları nedeniyle 
kayıplara ve hasarlara meydan vermemek için kontrollerini 
sürekli yapacaklar. 

7- Hasat olgunluğuna gelmeyen ürünü hasat etmeyecekler. 
Çiğ düştükten ve çiğ kalkmadan hasat yapmayacaklar. 

8- Az zamanda çok alan biçmek amacıyla, hızlarını ve diğer 
ayarlarını bozmayacaklar. Çalıştıkları bölgede hasat 
edilmeyen ürün varken bölgeyi terk etmeyecekler. 

9- Kırık dane oluşumuna meydan verecek şekilde batör-
kontrabatör aralığını azaltıp ilerleme hızını artırmayacaklar. 

10- Dane kaybı hususunda ürün sahiplerinin uyarılarım 
dikkate alacaklar, yüksek biçim ücreti talep etmeyecekler. 

11- Kimliklerini, Operatörlük belgesini ve tescil belgelerini 
mutlaka yanlarında bulunduracaklar. 

12- Valiliklerce yetkilendirilen kontrollere gerekli 
kolaylıkları gösterecekler. 

13- Ürün sahipleri veya onların temsilcileri ile hasada 
başlamadan önce mutlaka hukuki geçerliliği olan sözleşme 
yapacaklar. Bu sözleşmeye; biçim yüksekliğinden, biçim 
ücretine; çalışma saatinden Ücretinin ödenmesi hususuna 
değin her türlü maddeleri yazdırıp imza altına almalılar. 

BİÇERDÖVER OPERATÖRLERİNE UYARILAR 

1- Kimliklerini, operatör belgelerini ve G sınıfı sürücü 
belgelerini kesinlikle yanlarında bulunduracaklardır. 

2- Eğer operatör veya G sınıfı sürücü belgeleri yoksa 
kesinlikle biçerdöver kullanmayacaklar. 

3- Ürün sahiplerinin dane kayıpları ile ilgili uyarılarını 
dikkate alacaklar. 

4- Biçim yaptıkları İl Valiliklerince tespit edilerek ilan 
edilen dane kayıp oranlarının üstünde dane kayıplarına neden 
olmayacak şekilde biçim yapacaklar 

5- Hasat olgunluğuna gelmeyen ürünü hasat etmeyecekler. 
6- Çiğ düştükten ve çiğ kalkmadan hasat yapmayacaklar. 
7- Arazinin eğimi, ürünün yatık - dik, havanın rüzgar- çiğ 

durumu dikkate alınarak en az dane kaybı ve zararı olacak 
şekilde hasat yapacaklar. 

8- Valiliklerce yetkilendirilen kontrolörlere gerekli 
kolaylıkları gösterecekler. 

9- Hasattan önce kullanacakları biçerdöverin ' Bakım ve 
kullanma Kitabını' mutlaka okuyacaklar. 

10- Operatör Belgesi olmayan kişiler, biçerdöver kullanmak 
istediklerinde; bağlı oldukları İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine 
baş vurarak ' Biçerdöver Operatör Yetiştirme Kurslarına' 
katılacaklardır. 


