
HASAT… 

Hasat basit anlamda ürün kaldırma, ekin biçme işidir. Ancak gerçek anlamda alın 

terinin ifadesi olan çiftçinin hasadı bir başkadır.  

Hasat, yoğun emek ve masraf ile başlayan ve aylar sonra ya beklentilerin karşılandığı, 

ya da hayal kırıklığının yaşandığı, ürünün bol ya da kıt olduğu, ederinin tatmin ettiği ya da 

etmediği anlardır.  

Hasat, sevinç ve hüzünlerin, heyecanların yaşandığı, umutların devam ettiği ve 

geleceğe umutla bakmanın anlamıdır.  

Hele bereketli bir yıl ise, ürünün ederi iyi ise, bir de harman ertesi iki genç hayatlarını 

birleştiriyorsa o zaman nasıl da keyifli olunuyor. Yine aynı gelecek umuduyla yeni sezon 

hazırlıklarına başlanıyor. 

Yaşanan bu duygular içerisinde bizler de üreticimiz, ilimiz adına ve en önemlisi 

ülkemiz adına ürün hasadının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarf etmekteyiz. 

Üreticimiz bir an önce ürününü hasat etmeyi, biçerdöverci bir an önce tarlayı hasat edip bir 

diğerine geçmeyi düşünürken, arada hasat kontrolör ekipleri tarafından hasadın belirlenen 

kurallar çerçevesinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Biçerdöverin ve operatörün belgeleri 

var mıdır, yangın tedbiri alınmış mıdır, yangın önleyici ilgili malzemelerin var mıdır, bir de 

dane döküp dökmediğine bakılır. Sorun yoksa kolay gelsin ve bereketli olsun dilekleriyle 

göreve başka yerlerde devam edilir. Yapılan denetimlerde yaşanan olumsuzluk var ise iyi 

niyet çerçevesinde giderilir, ya da ağır kusurda cezai işlem uygulaması yapılır. Bu arada bu 

eksiklikler üretici açısından çok önemli değildir. Çünkü o haklı olarak ürününü bir an önce 

hasat etmek istemektedir. Zaten sekiz ay beklemiş, aklında ya yağmur yağarsa, dolu yağarsa 

ya da yangın vb nedenlerle hasat edememe korkusu ile hareket etmektedir ki, empati 

yaptığımızda onun bu tutumunu anlayabiliriz.  

 Üretici kendi ürününü öncelikli olarak hasat etme isteğinde son derece haklı. Çünkü 

bütün bir yılın semeresini bir an önce almak, malını bir an önce paraya çevirerek ihtiyaçlarını 

karşılamak, ya da borçlarından bir an önce kurtulmak istiyor. Oysa bizler sadece o üreticinin 

değil, tüm ürünün en kısa zamanda ve sağlıklı olarak hasat edilmesini sağlamakta, ilimizin en 

ücra köşesinde de olsa hasat edilmesini bekleyen ürünün, bizim kendi ürünümüz gibi 

düşünerek hareket etmekteyiz.  

İlimiz ülke tarımı içerisinde önemli bir üretim paya sahiptir. Yıllar itibarıyla değişmekle 

birlikte yıllık olarak yaklaşık 650.000 ton civarında hububat, 220.000-250.000 ton civarında 

ayçiçeği, mısır ve çeltik vb. üretilmekte olup bu ürünlerin tamamı biçerdöver ile hasat 

edilmektedir. Arazi koşulları,  ürün çeşidi, doğal koşullar vb. nedenleri ile ilimizde biçerdöver 

hasadında dane kayıpları en fazla % 1,5 olarak belirlenmiştir. Bunun üzerine her  % 1 

oranında ürün kaybı buğdayda 6.500 ton, yazlık ürünlerde de 2.200-2.500 ton civarındadır. 

Kayıp oranları daha da arttığında ekonomik kayıpların ne kadar ciddi boyutlarda olduğu 

açıkça ortadadır. Elimizde olmayan, önlenemeyecek sel, yangın vb. doğal afetler dışında 

bütün ürünlerin en kısa zamanda ve en az kayıpla hasat edilmesi mümkündür.   



İLİMİZDE BİÇERDÖVER KONTROLLERİNDE ANA TEMA EĞİTİM….. 

Hasat kontrolleri hasadın sağlıklı gerçekleşmesi açısından önemlidir. Ancak il 

genelinde aynı anda 500’ün üzerinde biçerdöverin çalıştığı, özellikle hububat ürünün % 80 

gibi bir kısmının yaklaşık 10 gün civarında hasat edildiğini düşünürsek, burada en iyi 

kontrolörün tarla sahibi ve biçerdöver operatörü olduğunu görürüz. Çünkü hasat bitene 

kadar her ikisi de tarlada ürün başındadır. O halde bu kişilerin bu konuda hem eğitimli, hem 

de bilinçli olmaları önemlidir.  

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri olarak en etkili kontrolün eğitim olduğundan 

hareketle her yıl tüm hedef kitlenin hasat öncesi bilinçlendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. 

Ayrıca her denetimde birebir üretici ve operatörlere hasat kayıplarının önemi ve ekonomik 

değeri hakkında bilgi verilmekte, onların bu konuda daha duyarlı olmaları hatırlatılmaktadır. 

Uzun yıllardan beri yapılan bu uygulamalarda başarı sağladığımız ortadadır. Tarla sahipleri, 

biçerdöver sahipleri ve operatörleri ürün kayıplarının ekonomik değeri konusunda duyarlılık 

yaratılmış olup, hasatta ürün kayıplarımız son yıllarda münferit olaylar dışında müsaade 

edilebilir oran olan % 1,5’in altında gerçekleşmektedir.  

Ülkemizde 1970 li yılların başlarında başlayan biçerdöver ile hasat İlimizde 1978 

yılından itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu dönemde pilot çalışma olarak başlayan 

biçerdöver kontrollerinde ilimizin için ürün kayıpları % 19 gibi çok yüksek olarak tespit 

edilmiştir. Daha sonraları, operatör eğitimleri, denetim çalışmaları, ürün sahiplerinin 

hassasiyetleri, biçerdöver parkının yenilenmesi gibi hususlar neticesinde biçerdöver ile 

hasatta ürün kayıpları günümüzde % 1,5 müsaade edilebilir oranın da altında 

gerçekleşmektedir. Bu sürecin en önemli faktörleri hasadın öncelikli olarak eğitimli 

operatörler tarafından ve denetimlerin etkin olarak yapılmasından kaynaklanmaktadır.  

İçinde bulunduğumuz Yeni Tip Koronavirüs (Covid 19) salgını nedeni ile alışılmışın 

dışında bir süreç yaşanması, önceki yıllarda olduğu gibi eğitim olanaklarını da ortadan 

kaldırmıştır. İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlükleri olarak sahada denetim görevlerimizi önceki 

yıllarda olduğu gibi sürdürebilmek için gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Olağanüstü bu süreçte 

üreticilerimize bu yıl daha fazla görev düşmektedir. O nedenle hasat esnasında ürün 

sahiplerinin mutlaka tarlasının başında bulunarak biçimin sağlıklı yapılmasını sağlamalıdır. 

ETKİN DENETİM, ETKİN EĞİTİM …. 

Denetim sırasında eğitimi önemseyen kurumumuz 2020 yılında 1 koordinatör, 1 

koordinatör yardımcısı ve 46 kontrolör olmak üzere 48 personel ile denetimler 

gerçekleştirilecektir. Hasat kontrollerinde denetimlerin yanında sahada üreticilere yapılacak 

eğitimler ile hasat kayıplarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir.  

Kırklareli İl ve İlçe Tarım ve Müdürlükleri olarak hasat kontrollerine bu güne kadar 

olduğu gibi bundan sonra da etkin bir şekilde devam edilecektir. 
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