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ÖNSÖZ 

Gen merkezinin Güneydoğu Asya’da Hindistan ve Çin olduğu tahmin edilen 

çeltik en eski kültür bitkilerinden biridir. İnsanlar için temel besin kaynağı olarak, 

tahıllar içinde buğdaydan sonra gelen en önemli ürün olan çeltik dünyadaki insanların 

yarıdan fazlasının ana besin kaynağıdır. 

Çeltik üretimi açısından ülkemiz çok uygun iklim şartlarına sahiptir. Sulama 

suyu bulunduğu sürece çeltik ülkemizin bütün bölgelerinde yetiştirilebilir. Türkiye’de 

çeltik üretimi son on yılda sürekli bir artış içerisindedir. Üretim artışı (2000 yılındaki 

350 bin tondan, 2010’da 660 bin tona çıkmıştır), ekiliş alanındaki artış ve özellikle 

birim alandan alınan verim artışından kaynaklanmaktadır. Bu sürede üretim alanları 58 

bin hektardan 99 bin hektara, verim de % 44 artışla 8,69 t/ha seviyesine ulaşmıştır.   

Bu gelişmelere rağmen çeltik üretimi ve çeltik alanları çok çeşitli meselelerle iç 

içedir. Mesela, Çeltik Ulusal Konseyi raporunda çeltik üreticisinin ruhsat ücretinden 

kaçınmak için ekeceği alanını az göstermesinden dolayı Türkiye’nin gerçek 

ihtiyacından daha fazla ithalat yapmak durumda kaldığı, bu durumun da çeltik 

fiyatlarının düşmesine ve çeltik üreticilerinin mağduriyetine sebebiyet verdiği 

belirtilmektedir. Kolayca çözülebilir gibi görünen bu durum çiftçinin davranışının 

ötesinde ilgili yasalara, teknik uygulamalara kadar giden bir durum göstermektedir. Bu 

durumlar da göz önüne alındığında çeltik üretiminde; çeşit seçiminden ekiliş durumuna, 

sulamadan ilaçlamaya, hasattan pazarlamaya kadar tüm aşamalarda çeltiğin tüm yönleri 

ile ele alınacağı faaliyetler önem arz etmektedir. Nitekim bu çalıştay da bu işlevi yerine 

getirmiştir.  

Düzce gibi küçük bir yüzölçümüne sahip olan ve ekim alanı itibariyle çeltik 

üretiminde önem taşımıyormuş gibi görünen bir ilde gerek sulama alanlarının fazlalığı 

gerekse yetiştirme ortamının uygun durumu dolayısıyla çeltik üretiminin önemi haizdir. 

Özellikle yöreye has olan ve geçmişi ile “Osmanlı saray mutfağının çeltiği” olarak 

adlandırılan “Konuralp çeltiği”nin, başta Düzce olmak üzere Türkiye’nin gerek kültürel 

değerleri gerekse biyolojik zenginliği açısından önemi bildirilerde ve tartışmalarda 

ortaya konulmuştur. Efsaneleşmiş bazı konular bilimin ışığında aydınlatılmıştır. 

Şehirleşmenin baskısı altında olan Düzce ili çeltik alanlarının korunmasının aynı 

zamanda havzanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması anlamına geleceği bu toplantıda 

ortaya konulmuştur. Düzce ilinde şu an başka çeşitler üretiliyor olsa da mahallî özellik 

taşıyan Konuralp çeltiğinin korunması, “kasaba pilavının” tadının kaçmaması yönünde 

önemli bir adım atılmıştır.   
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Bu çalıştay, dünya çeltik üretimi ile ülkemiz çeltik üretimi arasındaki ilişkiler, 

mahalli değerlerin korunması, geliştirilmesi, üretilmesi, pazarlanması hususlarının 

ortaya konulduğu bir ortam olmuştur. Mahallî, millî ve evrensel bakış açılarının bir 

arada olduğu, uluslararası katılımlı bu çalıştaya; üretici, araştırıcı, uygulayıcı, sanayici, 

pazarlamacı, tohumluk üreticileri ve girdi sağlayıcıları gibi doğrudan sistemin 

içerisindeki aktörler ile sanatçı, yazar, arkeolog gibi konunun diğer yönleriyle ilgili 

kişiler olmak üzere 171 kişi katılmış; 20 sözlü ve 8 poster bildiri sunulmuştur. Beyin 

fırtınası oturumları ile sunulan bildiriler ve diğer konular irdelenmiştir. Çalıştaya ABD, 

Hindistan, İran, Makedonya, Pakistan ve Yunanistan’dan toplam 10 yabancı katılımcı 

katkıda bulunmuştur. Düzce halkının, yöneticilerinin, Düzce üniversitesi idarecilerinin 

ve çiftçilerin çalıştayın her aşamasında yanımızda bulunması bu toplantıya ayrı bir 

değer katmıştır.  Bütün emeği geçenlere ve destek olanlara teşekkür ediyoruz.  

 

 

Düzenleme Komitesi 
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FORWARD 
Rice is one of the oldest cultivated crop where is originated from India and China in the South 

East Asia. Rice is a staple crop for more than half of the global population and the second most 

important cereal after wheat. 

Turkey has very suitable climatic conditions for rice production. If water is available for 

irrigation, rice can be grown all regions of Turkey. The rice production in Turkey has been 

increasing for a decade, which increased from 350 thousand tons in 2000 to 660 thousand tons 

in 2010. This has been resulted from combined effect of 60 % expand in area rice cultivated 

and 44 % increase in yield. 

However, there are, many problems associated with rice such as choosing variety, obtaining 

rice production licenses, planting, cultivating, irrigating, applying pesticides, harvesting, 

marketing, i.e. problems from field to fork. The workshop has become a platform to discuss all 

these issues as well as cultural, historical, archeological and environmental dimensions of issue. 

Rice growing is important activity for Düzce because of its vast amount of irrigation 

possibilities and or suitability of land although Düzce has less acreage for rice production. The 

“Konuralp Rice” is site-specific and called as “The Rice of Ottoman Court Kitchen”, which 

makes it important with regarding to either cultural value or biological diversity not only for 

Düzce but also for Turkey. During the meeting, myths and realities were discussed. 

Furthermore, it was concluded in the workshop that saving rice growing area of Düzce which 

has been under the pressure of urbanization means saving watershed and protecting 

biodiversity.  It is clear that Konuralp rice should be protected because of its special taste 

assumed and conserve the culture of “Kasaba Pilaf” which is a local dish from rice.  

The workshop became a platform for discussions on the relationship between world, Turkey, 

and Düzce in subject of rice production, protection, development, production and marketing for 

local values. The workshop with international participation which local, national and global 

perspectives were combined, was very well attended with 171 participants who were main 

actors of rice such as producers, researchers, public officers, extension agents, advisors, 

industrialist, marketers, seed producers, other suppliers; people from other areas such as artists, 

authors, archeologists etc., and represented internationally with 10 colleagues from Greece, 

FYROM (Macedonia), India, Iran, Pakistan, and USA. Both brain storming sessions and 

presentations which were 28 including 8 posters contributed the final declaration of the 

workshop. From preparation to implementation the added value of participation and/or help 

from farmers, citizens and administrators of the Düzce Province, and administrators of Düzce 

University is appreciated.  We would like to show our gratitude to contributors and helpers.           

                                    Organizing Committee 
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16. Yüzyılda Konrapa Çeltik Sahası 

 
Kenan Ziya TAŞ 

Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Balıkesir,TÜRKİYE 
 

ÖZET 

 

Konrapa XVI. yüzyılda Osmanlı idarî yapısı içinde Anadolu eyâleti veya 

beylerbeyliğine bağlı bir sancak (livâ) merkezi olan Bolu’nun, on altı nahiyesinden 

biridir. Henüz tarihî kaynaklar itibarıyla kesin ve açık bir şekilde ispatlanamasa da, 

nahiyenin adının burada türbesi bulunan ve yörenin fethini gerçekleştiren Konur 

Alp'tan geldiği açıktır. Konrapa merkezinin, Tahrir Defterlerindeki ifadeyle Nefs-i 

Konrapa'nın bir diğer adı da Üskübü'dür.  

 

Tahıl grubu içinde yer alan pirinç, mutlak olarak büyüme devresi esnasında çok suya 

ihtiyaç duyduğundan, ancak coğrafî bölgelerin vadi tabanları içinde yetişme zemini 

bulmaktadır. Sancak dâhilinde bu şartları taşıyan en müsait bölge olan Konrapa 

nahiyesinde, pirinç ziraatinin yoğunlaştığı görülmektedir. Konrapa’nın o devirde çeltik 

üretimi yapılan Anadolu'nun büyük merkezlerinden biri olduğu da anlaşılmaktadır. 

Sancaktaki çeltik ziraatinin önemi, kanunnâmeye hususi bir madde eklenmesini 

gerektirmiştir. Konrapa'daki kadar büyük olmasa da Kıbrus ve Yedidivan nahiyelerinde 

de çeltik ziraati mühim bir yer tuttuğu gibi bu çeltik sahaları padişah hassı olarak 

ayrılmıştı. Hususi bir işletme halinde görülen ve padişah hassı olan sancaktaki bu çeltik 

ziraati devletçe de yakından takip edilmekteydi. 

 

Anahtar kelimeler: çeltik (pirinç), çeltikçi, Konrapa, Bolu, Osmanlı tahrir defterleri 
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16
th

 Century Konrapa Rice Field 

 

Kenan Ziya TAŞ 

Balıkesir University, Faculty of Arts and Sciences, Department of History, Balıkesir, TURKEY 

 

ABSTRACT 

 

Konrapa is one of the sixteen township (nahiye) of Bolu where is center of Sancak in 

Ottoman administrative structure at XVI. century. In historical sources could not be 

proven clearly but the town name (Nahiye) highly probable comes from conqurer of 

region Konur Alp. Konrapa is is also calling as a Üskübü in "tahrir defterleri". As 

known rice needs much water. That is why it grows up in bottom of valleys. Konrapa 

has the most suitable location in vicinity region for rice. It comes out that Konrapa is 

one of the biggest price center in Anatolia at that time. The importance of rice 

necessitate to add to Kanunname as a special item. Kıbrıs and Yedidivan towns are also 

assigned as Sultan's "hassa". This rice places of Sultan was following closely by 

government  

 

Keywords: rice, çeltikçi, Konrapa, Bolu, Tahrir defters of Ottomans 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ULUSLARARASI KATILIMLI KONURALP 

ÇELTİK ÇALIŞTAYI 

KONURALP RICE WORKSHOP 

14-16/12/2015, DÜZCE 

 

 

3 

 

Paleobotanik ve Arkeobotanik Bulgularin Işığında Prusias Ad Hypium Bölgesinin 

Antik Dönem Florasi ve Pirinç Tarımı 
 

Necmi AKSOY¹, Emre OKAN², Pınar PINARCIK
3
, Özgür YERLİ

4 

¹Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Botaniği AB & DUOF Herbaryumu, 

Düzce,TÜRKİYE 
²Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Düzce,TÜRKİYE 

3
Düzce Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Düzce, TÜRKİYE 

4
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Düzce,TÜRKİYE 

 

ÖZET 

 

Bitkilerin insanlar tarafından kullanımı 30000 bin yıl öncesinde; Venüs’te örgü 

şeklerinde bitkilerden yapılan giysiler şeklindedir. 5300 bin yıl önce buzul çağında, 

yaşayan buz adam Ötzi üzerinde buğdaygil ve hasır otu bitkilerinden yapılmış 

pelerinler, huş ağacı kabuğundan yapılmış taşıma çantalar, porsuk ağacından yapılmış 

balta sapları ve yaylara rastlanmıştır. Avrupa ve Anadolu’da görülen son buzul çağında,  

deniz yataklarında yapılan iklim kayıtlarına ve polen diyagramlarına göre, bitki 

örtüsünde değişimler yaşanmıştır. Buzul devrinden sonra Avrupa ormanlarla 

kaplanmış, Anadolu'da ise step alanları yaygınlaşması, kalıntı buzul alanları (Refugia) 

gelişimi sonuncunda bu alanlarda neolitik dönemde tarımın gelişmesine iklimsel 

bakımdan olanak sağlamıştır. Trakya ve Anadolu yarımadaları ile birlikte, Balkanlar ve 

Mezopotamya’da önemli tarım merkezleri haline gelmiştir. Batı Karadeniz’de ve 

Düzce’de yapılan polen araştırmalarında, M.Ö. 12000-6000 yılları arasında, Batı 

Karadeniz bölgesinin soğuk ve nemli bir iklime sahip olduğu,  alçak alanlarda soğuk 

yaprak döken ormanlar ile yüksek alanlarda soğuk yaprak döken dağ ormanlarının 

varlığı anlaşılmıştır. Bunlar arasında, deniz seviyesinden 700-1000 m seviyelerinde 

yaşayan kayın (Fagus orientalis), gürgen (Carpinus betulus), doğu gürgeni (Carpinus 

orientalis), kayacık (Carpinus betulus), Türk fındığı (Corylus colurna),  kestane 

(Castanea sativa) ve meşe türleri (Quercus ssp.) bulunmaktadır. 1000-1800 m’ler 

arasında soğuk yaprak döken ve iğne yapraklı ormanlar ile karışık yapraklı ormanlarda 

ise; kayın (Fagus orientalis), Uludağ göknarı (Abies nordmanniana ssp. 

bournmuelleriana), Sarıçam (Pinus sylvestris), bulunmaktadır. Bu yükselti ardından 

güneye, İç Anadolu’nun kuzeyine bakan güney yamaçlarda ise;  Kurakçıl karakterli, 

meşe türleri (Quercus spp.), Karaçam (Pinus nigra), sarıçam (Pinus sylvestris) ve ardıç 

(Juniperus spp.) türlerinin polenlerine rastlanmıştır. Antik Yunanda çok sayıda bitki 
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figürleri mimari eserlerde, heykellerde ve günlük kullanımlardaki ev ve süs eşyalarında 

görülmeye başlamıştır. Bunlarda, hayat ağacı (Silphium), diadem, kolye ve takı 

şeklinde bitki motifleri kullanılmıştır. Prusias ad Hypium antik kentinde bulunan 

arkeolojik bulgulardan en önemlisi olan mezar lahdinde; meşe ve defne ağacı 

yapraklarından yapılmış, cenaze çelengi, meşenin meyvesi ve kupulası, dört yapraklı 

çiçek, beş parçalı yapraklı çiçek figürüne rastlanmıştır. Ionik Sütun başlarında Meşe 

yapraklarına ve ayı pençesi bitkisinin figürlerine rastlamıştır. Bu bölgenin en önemli 

buluntusu olan Tykhe ana tanrıça heykeli bereketi temsil etmektedir. Elinde tutmuş 

olduğu ve bereket ile doğurganlığı temsil ettiği çocuk ve bitki meyve demetinde: ortada 

Çam (Pinus pinea) kozalağı, sağ yanda kavun (Cucumis melo), nar (Punica granatum), 

ayva (Cydonia oblonga) altta Asma (Vitis vinifera) bitkisinin tasvirlerine,  başındaki 

taçta ise, defne (Laurus nobilis) ve ayı pençesi (Acanthus ssp.) oluşan bir taç 

takmaktadır. Prusias ad Hypium çevresindeki sulak arazileri dolaşan Hypios (Melen) 

Çayı ise Antik Dönem’de pirinç yetiştiriciliğine imkân sağlamış olmalıdır. Kentin 

Roma İmparatorluk Dönemi sikkelerindeki başak betimi, bölgenin pirinç tarımına da 

elverişli bir yapıya sahip olduğunu düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Batı Karadeniz, Düzce, Prusias ad Hypium, Thyke, Pirinç. 
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Ancient Flora and Rice Cultivation of Bithynia Region In The Light of 

Paleobotanic and Archaeobotanic Findings 
 

Necmi AKSOY¹, Emre OKAN², Pınar PINARCIK
3
, Özgür YERLİ

4 

¹Duzce University,  Faculty of Forestry, Department of ForestBotany& DUOF Herbarium, 

Duzce, TURKEY 
²Duzce University, Faculty of ArtsandSciences, Department of Archaeology, Duzce,TURKEY 

3
Düzce University, Faculty of ArtsandSciences, Department of History, Duzce,TURKEY 

4
DuzceUniversity,  Faculty of Forestry, Department of Landscape Architecture, 

Duzce,TURKEY 

 
ABSTRACT 

 

Usage of plants by the humans has gone back to 30000 years ago. In the last glacial age 

about 5300 years ago, some items, which are made from plants such as cloak made 

from grasses and wickers, bags made from burch crust and axe handle and bow made 

from yew tree were found on Otzi the Iceman. In the last glacial age in Anatolia and 

Europe, according to the climate data which has been taken from sea basin and pollen 

diagrams, some changes have occurred on the flora. After this time, European 

Continent had been covered by forests and on Anatolia the steppe areas were 

widespread. Thus, remnants of glaciers (refugia) had allowed the development of 

neolithic agriculture on these areas in terms of climate. During this period, Thracia, 

Anatolia, Balkans and Mesopotamia have become important agricultural areas. 

According to results of the pollen researches which are conducted in Black Sea and 

Düzce, a humid and cold climate in Black Sea was acknowledged and the presence of 

the cold deciduous forests in the lower areas and mountain forests on the upper areas 

between 12000-6000 BC was stated. In these forests, there are many species of trees 

living between 700-1000 m. levels such as, beech (Fagus orientalis), hornbeam 

(Carpinus betulus), oriental hornbeam (Carpinus orientalis), kayacık (Carpinus 

betulus), Turkish hazel (Corylus colurna), chestnut (Castanea sativa) and some oak 

species. Between 1000-1800 m. levels from the sealevel, there are beech (Fagus 

orientalis), fir of Uludağ (Abies nordmanniana ssp. bournmuelleriana), Scots pine 

(Pinus sylvestris). On the south slope of this ridge facing to the north of Anatolia, 

pollens of oak species which has the arid character (Quercus spp.), larch (Pinus nigra), 

Scots pine (Pinus sylvestris) and juniper (Juniperus spp.) have been found. The plant 

figures had been used on architectural structures, on statues and some materials using in 

daily life in ancient time, such as tree of life (Silphium), rings and necklace. On the 
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sarcophagus which is one of the most important archaeological artifact recovered in 

Prusias ad Hypium (Konuralp), figures of funeral wreaths made from oak and bay leafs,  

the fruit of the oak and its cupule, four-leaf flower, five-leaved flower can be seen. 

Besides, figures of oak leaf and acanthus plant are depicted on the ionic capitals. The 

Thyche Statue which is the most important finding of the region represents the fertility. 

In a cornucopia (horn of planty) which is hold by her, descriptions of pinecone (Pinus 

pinea), melon (Cucumis melo), pomegranate (Punica granatum), quince (Cydonia 

oblonga), vine (Vitis vinifera) have been distinguished. The Thykhe statue wear a 

crown that is decorated by bay leafs (Laurus nobilis) and acanthus (Acanthus ssp.). The 

Hypios River surrounding the wetlands must allowed the rice cultivation on the plain of 

the city.  The depiction of spike, which is seen on Roman imperial coins of the city, 

suggested that the region had a favorable nature for rice farming. 

KeyWords: Western Black Sea, Prusias ad Hypium, Tyche, Rise 
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Roma İmparatorluk Dönemi ve Geç Antik Çağ’da Bithynia Bölgesinde Tahıl 

Üretimi ve Pirinç 
 

Ahmet BİLİR
1
, Emre OKAN

1
, Güzin BİLİR

1
, Pınar PINARCIK

2 

1
Düzce Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Düzce, TÜRKİYE  

2
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Düzce TÜRKİYE  

 

ÖZET  

Küçük Asya’nın batısındaki bereketli arazilere sahip Bithynia Bölgesi güneyde Galatia 

dağları, doğuda Pontus, kuzeyde Pontus Euxinus  (Karadeniz) ve batıda Propontis 

(Marmara Denizi) ve Bosphorus Thrakia (İstanbul Boğazı) ile çevrilidir. Antik Çağ’da 

tahıl oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Tarımın tanrıçası Demeter, sıkça sikkeler 

üzerinde buğday ve türevi tahıl ürünlerinden bir demet tutar biçimde betimlenmiştir. Bu 

örnekleri Bithynia Bölgesi sınırları içinde yer alan Kalkhedon (Kadıköy), Prusias ad 

Hypium (Konuralp), Nikaia (İznik) ve Nikomedia (İzmit), gibi kentlerin bastırmış 

oldukları sikkeler ile çoğaltmak mümkündür. Prusias ad Hypium kentini sulayan 

Hypios (Melen) Çayı ise buğday, arpa ve yulaf dışında sulak tarım arazilerinde pirinç 

yetiştiriciliğine de imkân sağlamış olmalıdır. Bunun dışında İmparator Domitianus 

Dönemi’ne ait, Bithynia kentlerinin ortak bastırmış oldukları bir koinon sikkesi 

üzerinde görülen beş başaktan oluşan tahıl demeti, bölge ekonomisinde önemli bir yer 

tutan tahıl üretimine işaret etmektedir. Kalkhedon sikkelerinde ise ön yüzde başak ile 

birlikte betimlenmiş boğa protomu yer alırken, arka yüzde quadratum incusum’un yel 

değirmeni şeklinde darp edilmesi dikkat çekicidir. Bu sikkeler bölgede sadece tahıl 

üretiminin değil, elde edilen mahsulün de yel değirmenleri vasıtasıyla öğütüldüğünün 

bir kanıtıdır. M.S. 1. yüzılda bir mühendis olan İskenderiyeli Heron tarafından, 

rüzgârdan güç üreten bir makine yapıldığı bilinmektedir. Ancak M.Ö. 4. yüzyıla 

tarihlenen Kalkhedon sikkeleri, aslında bu teknolojinin daha erken dönemlerden 

itibaren kullanılmaya başlandığını göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca 

günümüzde Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nin bahçesinde sergilenen yaz mevsiminin 

personifikasyonu niteliğindeki Theros heykeli, elinde başak tutar şekilde betimlenerek 

adeta bölgedeki tahıl üretiminin bir simgesi haline gelmiştir. Roma İmparatorluk 

Dönemi’nin büyük bir bölümünde tahıl, annona sistemi ile fakir Roma yurttaşlarına 

bedava verilmiştir. Böylelikle halkın temel besin ihtiyacı, İmparatorluk tarafından 

güvence altına alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tahıl, Pirinç, Bithynia, Antikçağ, Prusias ad Hypium 
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ABSTRACT 

 

Bithynia Region where has the fertile lands in the western of Asia Minor is surrounded 

by Galatian Mauntains in south, Pontos Euxeinos in north, Propontis (Marmara Sea) 

and the Bosphorus Thracia (Bosphorus Straight) in the west. The grain was one of the 

most important food supply in ancient time.  Demeter, who is goddess of agriculture, is 

described on coins frequently as holding a bundle of grain consisting wheat and its 

derivatives.  It is possible to multiply these examples with mny coins which belong to 

Khalkedon (Kadıköy), Nicaea (İznik), Nicomedia (İzmit) and Prusias ad Hypium 

(Konuralp) where are located in the Bithynia Region. The Hypios River which is 

irritated the Prusias ad Hypium must be also allowed to rise growing as well as wheat, 

barley and oats in its wetlands.  Otherwise, the grain bundle, consisting five spikes on 

the koinon coins which are minted in common by Bithynian cities,  points out the grain 

production that is important for the regional economy.  Also on the coins of Khalkedon, 

, while the bull protome is depicted with a spike on the front side, on the rear side, the 

quadratumincusum is depicted as a windmill. These varies of coins are important 

because of to show not only grain production but also grinding in the mills. It is known 

a machine generating power from the wind by Heron of Alexandria who was an 

engineer in the 1st century AD. But, the Khalkedon coins from the 4th century BC are 

important to show that this technology available since a long time ago. Besides, the 

statue of Theros, which is personification of summer in the Kocaeli Museum, is a 

symbol of the grain production in the region.  In the great part of the Roman Imperial 

Period, the grain was given free to the Roman citizens in system of annona. Thus, the 

main nutritional needs of the citizens has been guaranteed by the Roman State.  

 

Keywords: Grain, Rice, Bithynia, Ancient, Prusias ad Hypium 
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Dünyada ve Ülkemizde Tüketiciler Tarafından Tercih Edilen Pirinç Çeşitleri 

 
Halil SÜREK 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne, TÜRKİYE 

 

ÖZET 

  

Çeltik buğdaygiller (Gramineae) familyasının Oryza cinsine aittir. Oryza cinsi 23 türe 

sahiptir. Bunlarda ikisi;  O. sativa bütün dünyada, O. glaberrima ise yalnızca Afrika’da 

yetiştirilen kültür tipleridir. O sativa, indica, japonica ve javanica olmak üzere, üç alt 

türe sahiptir. Genelde, indica çeşitleri, Tropikal bölgelerde ve japonicalar ise ülkemiz 

gibi ılıman ilkim kuşağına giren ülkelerde, javanicalar ise Filipinler, Endonezya ve 

Malezya gibi bazı güney doğu Asya ülkelerinde yetiştirilirler.  

  

Tüketicilerin pirinç tercihleri ülkeden ülkeye veya bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. 

Ülkemiz gibi ılıman iklim kuşağına giren ülkelerde genelde, düşük amilozlu, kısa, orta 

veya uzun taneli çeşitlerin pirinçleri tüketilir. Filipinler, Endonezya, Tayland, Pakistan 

ve Çin gibi ülkelerde ince, uzun taneli ve orta amiloz içirikli, Hindistan, Bangladeş ve 

Brezilya gibi ülkelerde ise yüksek amiloz içerikli çeşitlerin pirinçleri tercih edilir.  

  

Pakistan ve Hindistan’da Bazamati, İran’da Haşimi ve güneydoğu Asya’da Tayland 

başta olmak üzere, bazı ülkelerde Jasmin çeşitlerinin aromatik pirinçleri de tüketilir. 

İtalya’da Arborio ve Carnaroli,  İspanya’da Bomba gibi, beyaz göbekli, rizotto ve 

paella yapımında kullanılan, çeşitlerin pirinçleri tercih edilir. Ülkemizde ise uzun ve 

geniş taneye sahip, düşük amiloz içerikli Osmancık-97 ve Baldo çeşitlerinden elde 

edilen pirinçler tüketilir. 

  

Çin ve dünyanın bazı gelişmiş ülkelerinde, siyah pirinçlerde tüketilmektedir. Kuzey 

Amerika’da bataklıklarda yetiştirilen yabani pirinçlerin, ABD veya bazı gelişmiş 

ülkelerde, diyetlerde tüketilmeleri tavsiye edilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler:  Amiloz içeriği, çeltik (Oryza sativa L.),  indica, japonica, pirinç 

tercihi 
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Rice Varieties Preferred by The Consumers in The Word and Our Country 
 

Halil SÜREK 
Trakya Agricultural Research Institute, Edirne, TURKEY 

 

ABSTRACT 

 

Rice belongs to Gramineae family and Oryza genus. Oryza genus has 23 species. Two 

of them, O. sativa and O. glaberrima are cultivated species, Oryza sativa varieties are 

cultivated in all rice growing countries in the word, however, O. glaberrima varieties 

are only grown in Africa.  O. sativa has three subspecies such as indica, japonica and 

javanica. In general, indica varieties are cutivated in the Tropical areas, and Japonica 

varieties are grown in the temperate areas in the Word. On the other hand, javanica 

varieties are cultivated in some southeast Asian countries, such as Philippines, 

Indonesia, and Malaysia etc. 

 

Rice preference of the consumers changes country to country or region to region in the 

word. In general, like our country, the countries which are in the temperate areas prefer 

the rice which has short, medium or long grain with low amiloz content. Medium 

amiloz content rice is consumed in Philippines, Indonesia, Thailand, Pakisatan, ann 

China, however, India, Bangladesh, and Brazil prefer high amiloz content rice.  

The aromatic rice of Basmati variety is consumed in Pakistan and India, aromatic 

Haşimi rice in Iran and Aromatic Jasmin rice mainly in Thailand and some other 

southeast Asian countries, respectively. Arboria and Carnaroli rice with white chalky 

centre grain are used to prepare risotto in Italy and Bomba is preferred for cooking 

paella in Spain. The rice with long, large, translucent grain and low amiloz content 

obtained from Baldo and Osmancık varieties are consumed in Turkey.  

 

Black rice is consumed in China and some other developed countries. The wild rice 

grown in the swamp areas in north America is recommended for preparation diet in the 

United States and in some developed countries. 

 

Keyworlds:   Amiloz content, indica, japonica, rice (Oryza sativa), rice preference 
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Türkiye’de Çeltik Yanıklık Hastalığı  (Magnoporte Grisa)  ve Çeltik Yanıklık 

Hastalığına Dayanıklı Çeşit Geliştirme Çalışmaları 

 
Necmi BESER 

Trakya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Prof Dr 
Ahmet KARADENİZ Yerleşkesi, Edirne, TURKEY 

 

ÖZET 

 

Çeltik yanıklık hastalığı 1995 yılından önce de Türkiye de görülmekte idi fakat 1995 

yılında ilk defa büyük problem oldu ve daha sonra 1997 yılında tekrar büyük yanıklık 

hastalığı görülmüştür. Bu tarihten sonrada çiftçiler hastalığı kontrol etmek için 

kimyasal kullanmaya başlamışlardır.  Fakat kimyasal uygulaması zor,  pahalı ve bazen 

etkisiz olmaktadır. 

 

Yanıklık hastalığına dayanıklı çeşit ıslahına başlamak için 2011 ve 2013 yıllarında 

Türkiye’ de tarla koşullarında yanıklık hastalığına (Magnaporthe grisea) dayanıklılık 

gösteren genlerbelirlenmiştir. Pi1, Pi7, Pi9, Pi12, Pi20, Pi40, Pi-b, Pi-kh, Pi-km, Pi-kp, 

and Pi-z5 genlerinin bütün çalışma yapılan bölgelerde dayanıklılık gösterdiği 

bulunmuştur. Buna ilaveten Pi5(t), Pi-ta, Pi-ta2, Pi-t, ve Pi-z genlerinin orta 

dayanıklılık gösterdiği saptanmıştır. Pi7, Pi9, Pi12, Pi20, Pi40, Pi-b, Pi-kh, Pi-km, Pi-

kp, ve Pi-z5 genleri yalnız veya değişik kombinasyonlarda daynıklılık ıslahı için 

Türkiyede kullanılabilir. 

 

Osmancık-97 ve Halilbey çeşitlerini dayanıklı hale getirmek için Uluslararası Çeltik 

Araştırma Enstitüsü (IRRI)  ile bir proje başlatılmıştır. Bu proje ile Pi40 geni 

Osmancık-97 ve Halibey çeşitlerine moleküler markır yardımı ile geri melezleme 

kullanılarak aktarılmış ve daha fazla gen aktarma çalışmaları devam etmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çeltik, yanıklık hastalığı (Magnoporte grisa), dayanıklık ıslahı 
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Rice Blast (Magnoporte Grisa) and Rice Blast Resistant Cultivar Breeding Studies 

in Turkey 

 
Necmi BEŞER 

Trakya University,  Engineering Faculty, Department of Genetics and Bioengineering Edirne, 
TURKEY 

 

ABSTRACT 

 

Blast was observed in Turkey before 1995 but in 1995 first time it became big problem, 

and than 1997 there was seen very big blast epidemic since than farmers apply 

chemical to control blast. But, chemical application is difficult, expensive and some 

times not effective.  To start breeding resistant cultivars, resistant genes against rice 

blast pathogen (Magnaporthe grisea) were determined under filed conditions in Turkey 

in 2011 and 2013. It was found that,  Pi1, Pi7, Pi9, Pi12, Pi20, Pi40, Pi-b, Pi-kh, Pi-km, 

Pi-kp, and Pi-z5 genes provided resistance in all rice locations tested.   Moreover, 

Pi5(t), Pi-ta, Pi-ta2, Pi-t, and Pi-z provided moderate resistance in Turkey.  Pi7, Pi9, 

Pi12, Pi20, Pi40, Pi-b, Pi-kh, Pi-km, Pi-kp, and Pi-z5 genes can be used alone or in 

different combinations to breed resistant cultivars in Turkey.  To make blast resistant of 

Osmancık-97 and Halilbey rice cultivars, one project was started with International 

Rice Research Institute (IRRI). Pi40 gene was transferred to Halilbey and Osmancık-97 

rice cultivar with marker assisted back crossing and to add more resistant genes with 

gene pyramiding to the Pi40 gene transferred material is still studied with this project.  

 

Ke words: Rice, rice blast (Magnoporte grisa), resistant breeding 
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Hibrit Çeltik ve Türkiye’deki Geleceği 
 

Rasim ÜNAN
1
, Halil SÜREK

1
, Melis SEİDİ

1
, Mevlüt ŞAHİN

2
 

1
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne,TÜRKİYE 

2
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara,TÜRKİYE 

 

ÖZET 

 

Ülkemizde ıslah edilen çeltik çeşitleri introdüksiyon, seleksiyon, melezleme ve 

mutasyon ıslahıyla elde edilmiştir. Türkiye’de şu ana kadar 50 ye yakın çeşit ıslah 

edilmiş bunların yarıdan fazlası melezleme ile geliştirilmiştir. İstenen bitki tipi 

tanımlanmış olup bunu elde etmek için melezlemede kullanılan çeşit-hatlar birbirine 

yakın özellikler barındırmaktadır. 

 

Çeltikte gen havuzu daralmaktadır ve yeni çeşitlerin birçoğu yakın özellik 

göstermektedir. Son yıllarda ıslah edilen çeşitlerin verimleri birbirine oldukça yakındır. 

Çeltik verim bakımından ülkemiz son derece iyi bir yerde olmasına karşın, dekara 1000 

kg çeltik verimi katı bir verim bariyeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmancık-97, 

Halilbey, Kızıltan gibi çeşitler iyi koşullarda 1000 kg da
-1

 kadar verim vermekte üstüne 

çıkamamaktadır. Çeltikte oluşan bu dar boğazı aşmak için yeni bir ıslah stratejisi 

geliştirmek gerekmektedir. 

 

Hibrit çeltik ıslahı zor ve masraflı olmakla birlikte oluşan verim bariyerini aşmak için 

ideal bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada özellikle Çin’de uygulamaya 

konulmuş olan hibrit ıslah programıyla hibrit çeşitler geliştirilmiş ve Çin’in %50 ekim 

alanını geçmiştir. ABD, Vietnam ve Hindistan’da da önemli ilerlemeler göstermiştir. 

Yaptığımız çalışmalarda Türkiye için 3 hatlı hibrit çeltik ıslah yönteminin uygun 

olduğu belirlenmiştir. Bu yöntemde erkek kısır hat (CMS veya A), idame ettirici hat 

(B) ve tozlayıcı hat (R) bulunmaktadır. Hibrit çeltik ıslahı yeni hibrit çeşitlerin 

geliştirilmesi, beraberinde fide hazırlama teknolojisi, fideleme makineleri kullanımı 

yeni çalışma alanları getirmesinin yanında tarlanın boş kaldığı dönem için münavebe, 

fideleme nedeniyle yabancı ot kontrolü yeknesak gelişim gibi faydalar getirecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: CMS, erkek kısırlık, hibrit çeltik, Oryza sativa L.  
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Hybrid Rice and Prospects for Turkey 
 

Rasim ÜNAN
1
, Halil SÜREK

1
, Melis SEİDİ

1
, Mevlüt ŞAHİN

2
 

1
Trakya Agricultural Reseach Institute, Edirne, TURKEY 

2
Field Crops Central Research Institute, Ankara, TURKEY 

 

ABSTRACT 

 

Turkish rice varieties were obtained by introduction, selection, cross-breeding and 

mutation breeding methods. More than 50 rice varieties have been breeding up to now 

and  more than half of their developed by cross-breeding methods in Turkey. Desired 

plant type was identified and it is used to some sort-lines for hybridization that 

properties of are close to each other. 

 

Rice gene pool has narrowed and many of the new varieties have a close features. Rice 

yields are extremely high in our country but a yield of 10 ton per hectare paddy appears 

to be solid barrier. Osmancik-97, Halilbey, Kiziltan etc. provides yield up to 10 ton ha
-1

 

in good conditions but not more. To overcome this bottleneck need to develop a new 

strategy in rice breeding. Although hybrid rice breeding is difficult and costly, it 

appears to be an ideal method for overcome the barrier. 

 

Hybrid breeding programs which have been implemented around the world, especially 

in China, improved hybrid varieties and China's hybrid rice cultivation area is more 

than 50% total rice area. USA, Vietnam and India have shown significant progress in 

hybrid rice. Research results revealed that three-line hybrid rice breeding method was 

determined as an appropriate method in Turkey. This method includes male sterile line 

(CMS or A), maintainer line (B), and restorer line (R). Hybrid rice will bring benefits 

such as seedling preparation technology, seed planting machines technology, additional 

workspaces as well as crop rotation, weed control, uniform product rice. 

 

Keywords: CMS, hybrid rice, male sterility, Oryza sativa L.   
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Coğrafik İşaretler ve Tosya Yerel Çeltik Genotipleri Örneği 
 

Hasan AKAY, İsmail SEZER, Ayşegül ŞİŞMAN, Hamdi Sefa ŞENOCAK 

 19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun,TÜRKİYE 

 

ÖZET 

 

Tosya ilçesi pirincinin lezzeti ile tanınmış ve pirinç piyasasında sık sık ismi “Tosya 

pirinci” namını uzun yıllardır taşımaktadır. Bölgede ilk çeltik tarımına, Ilgaz 

dağlarından aşağı inen Devrez çayının vadisinde 1500’lu yıllarda başlanmış olup, 

Cumhuriyetin ilk çeltik fabrikası da 1925 yılında kurulmuştur. Tosya da günümüzde 

yirmi yıl önce ülke genelindeki üretimin yaklaşık % 5 karşılarken günümüzde ise 

sadece % 0.05 karşılamaktadır. 1980’li yıllara kadar adı çeltik yetiştiriciliğiyle 

özdeşlesen Tosya’nın, günümüzde ıslah edilen çeşitlerle başka ekim bölgelerinin ortaya 

çıkması ve modernleşen tarım tekniklerine ayak uyduramaması gibi nedenlerden dolayı 

birim alan veriminin düşük kalması ülke genelindeki payının üretim payının azalmasına 

neden olmuştur. Ancak çeltik verim düşük olsa da hala Türkiye’nin en lezzetli pirincini 

olarak kabul edilmektedir. Tosya’da günümüzde ekim alanlarında Sarı Kılçık (%45) 

yanında Ak Çeltik (%5), Maratelli (%5), Yaşar (%25) ve Osmancık-97 (%20)  çeltik 

çeşitleri yetiştirilmektedir. Tosya ilçesine has çeltik türü olan Sarıkılçık çeltiği, en 

verimli biçimde ilçe topraklarında yetiştirilmektedir. Sıcaklık, yağış, eğim, toprak 

yapısı gibi doğal koşullara bağlı olarak Sarıkılçık’ın yetişebileceği en uygun ortam 

Tosya ilçesinde bulunmaktadır. Bu yüzden bu kültürel mirasın koruma altına almak ve 

gelecek nesillere taşımak için coğrafik işaretin alınması gerekmektedir. Coğrafi işaret; 

belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, 

alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretlerin 

ürün kalitesini koruması, üretim standardı yaratması, yerel veya bölgesel üretimi 

koruyarak üretimi özendirmesi, tüketicilerde güven yaratması, yöre veya bölge halkına 

ekonomik kazanç sağlaması ve geleneksel mirası koruması gibi önemli özellikler 

bulunmaktadır. Tosya pirincine coğrafik işaret alınmasıyla Tosyalı çiftçinin emeği 

koruncak, pazardaki imajını, şöhretini ve profilini olumlu yönde artacak, işletmelerin 

sürdürülebilirliğinin sağlanacak, daha karlı bir satış yapılacak ve ekim alanının artması 

sağlanacak ve özellikle tüketicilerin sadece tükettikleri ürün hakkında değil bölgenin 

kültürü hakkında da bilgi sahibi olmasına olanak verecektir. Türk Patent Enstitüsünde 

pirinç olarak, Gönen Baldo Pirinci (c2009/041), Karacadağ Pirinci (c2010/059), İpsala 

Pirinci (c2012/070) ve Tosya Pirinci (c2014/069) başvuruları bulunmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Coğrafik İşaret, Çeltik, Sarıkıçık, Tosya 
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Geographical Indications and Sample Genotypes of Local Paddy of Tosya 
 

Hasan AKAY, İsmail SEZER, Sefa ŞENOCAK, Ayşe Gül ŞİŞMAN
 

 
Ondokuz Mayıs University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crop, Samsun, 

TURKEY 
 

ABSTRACT 

 

The district of Tosya has been well known for the taste of its rice and the rice cultivated 

in Tosya is called as “rice of Tosya” in the rice market for many years. The first paddy 

farming started in the Valley of Devrez River flowing down Ilgaz Mountains in 1500s 

and the first paddy factory of the Turkish Republic history was established in 1925. 

While approximately 5% of the whole production of paddy throughout the country was 

provided by Tosya, nowadays Tosya has been covering only 0.05% of the production. 

The name of Tosya had been identified with paddy farming until 1980s. However, 

today new cultivation sites has aroused with the reclaimed species and Tosya could not 

keep up with the modernised agriculture techniques and therefore, the productivity per 

unit area decreased and also the production share of Tosya decreased. Even if the 

production is low, the rice of Tosya is still considered as the most delicious rice in 

Turkey. In Tosya, the species of paddies such as Sarı Kılçık (45%), Ak Çeltik (5%), 

Maratelli (5%), Yaşar (25%) and Osmancık-97 (20%) are produced in the cultivation 

areas. Sarıkılçık paddy which is special to Tosya district are cultivated in the soils of 

the district in a most productive way. Depending on the natural conditions such as 

temperature, precipitation, slope, the structure of soil; the most suitable environment for 

cultivation of Sarıkılçık paddy is the soil of Tosya. Therefore, geographical indications 

should be considered in order to protect this cultural heritage and transfer to the future 

generations. Geographical indication is an indication showing a product which is 

identified with an area, region or country where its origin comes in terms of its quality, 

reputation and other characteristics. Geographical indications has such important 

characteristics as protecting the quality of the product, creating a standard for the 

product, promoting production by protecting local or regional production, building trust 

in consumers, providing economic gain for the people in the region or territory and 

protecting traditional heritage. By creating geographical indication of rice of Tosya, the 

effort of the farmers will be protected, the image, reputation and profile of the rice of 

Tosya will be increased in the market, the sustainability of the businesses will be 

ensured, more profits will be gained from sales and cultivation areas will be enlarged 
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and this will also enable consumers have knowledge not only in the products they 

produce but also in the culture of the region. In Turkish Patent Institute, there are 

applications for Gönen Baldo Rice (c2009/041), Karacadağ Rice (c2010/059), İpsala 

Rice (c2012/070) and Tosya Rice (c2014/069).  

Keywords: Geographical indications, paddy, Sarıkıçık, Tosya 
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Düzce’de Çeltik Yetiştiriciliğinin Durumu 
 

Hüseyin DİKMEN 

Düzce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Düzce, TÜRKİYE 

  

ÖZET 

 

İlimizde Merkez İlçeye bağlı Konuralp bölgesi, Taşköprü Köyü, Kaymakçı Köyü, 

Kadıoğlu Köyü; Çilimli İlçesine bağlı Esenli ve Dikmeli Köylerinde yaklaşık 3000 

dekar çeltik ekilebilir alan bulunmakta bunun her yıl 2000 - 2500 dekarı ekilmektedir. 

  

İlimizde çeltik tohumu olarak, Osmancık-97 ve az miktarda da Gala çeşidi 

kullanılmaktadır.  Çeltik Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında İl Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çeltik üreticilerine 3 yıldır  %50 çiftçi ve %50 İl 

Özel İdaresi katkılı sertifikalı tohum desteği sağlanmaktadır. 

 

Türkiye’de çeltik tarımı, 11.06.1936 tarihinde çıkarılan 3039 sayılı “Çeltik Ekim 

Kanunu” gereğince il ve ilçelerde oluşturulan çeltik komisyonlarının izni ile 

yapılmaktadır. 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından; ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, 

kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım 

tekniklerinin geliştirilmesine yönelik olarak çiftçilerimize bitkisel üretim desteği 

verilmektedir. İlimizde üretilen çeltiğin pazarlanması mümkün değildir. Ya başka 

illerdeki fabrikalara satış yapılmakta ya da pirince çevrilerek pazarlama yoluna 

gidilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler:  Düzce’de çeltik yetiştiriciliği 
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Status of Paddy Farming in Düzce 
 

Hüseyin DİKMEN 

Duzce Directorate of Provincial Food Agriculture and Livestock, Duzce, TURKEY 
 

ABSTRACT 

 

In our province depends Central District; Konuralp region, Taşköprü Village, 

Kaymakçı village, Kadıoğlu village; Cilimli depending on the District, Esenli village 

and Dikmeli village are have about 3000 hectares of arable paddy fields each year 2000 

to 2500 hectares is being cultivated. 

 

In our province as rice seed, largely Osmancik-97 is used. Gala varieties are used in 

small amounts. Breeding Development Project within the scope of paddy, paddy 

producers for 3 years by the Provincial Food, Agriculture and Livestock Directorate, 

Special Provincial Administration, 50% of farmers and 50% of the certified seed added 

support is provided. 

 

Paddy cultivation in Turkey, issued on 11.06.1936 No. 3039 " Paddy Law" pursuant 

created in cities and towns,  paddy commissions’s are made with permission. By the 

Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Turkey to increase vegetable production, 

improve quality, in order to ensure the sustainability of our farmers and the 

development of environmentally friendly alternative agricultural crop production 

techniques are given support. In our province, the marketing of rice produced is not 

possible. Rice, being sold to factories in other provinces or marketed converted to rice. 

 

Keywords: Paddy cultivation in Düzce 
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Rice Production in California: Past, Presence and; Future 
 

Kassim ALKHATIB 
University of California, Davi, USA 

 

ABSTRACT 

 

Rice production was first promoted in California in the 1850s to substitute the large rice 

quantities imported at that time at high price. Initially, there was little success to 

introduce rice to California. Several reasons contributed to the low success including 

lack of adapted varieties, cold night temperature, poor soils, and difficulties in water 

management. In 1908, short medium grain from Japan proved to be well adapted to 

climatic conditions in California. The success of this variety contributed to the increase 

of rice production in the state. Today, rice grown annually on about 150,000 to 250,000 

ha in California; about 97% of this acreage is concentrated in the Sacramento Valley. 

California rice varieties and many of the agronomical practices are different from those 

of other rice-production states because of the dry Mediterranean climate. More than 

90% of the area is planted to medium-grain rice. Seasonal length for the majority of the 

varieties is 140-145 days. Postharvest activities include management of straw residue, 

primarily by flooding or soil incorporation; there is a limited amount of burning for 

disease control.  

Much of the land devoted to rice production in California is poorly suitable for 

production of other crops. The climate in California rice-producing areas includes a 

long growing season, plentiful sunlight, adequate heat ensure timely growth and 

development, and dry weather minimizes foliar diseases. The relative cool night during 

flowering, however, has made it necessary to select for more cold-tolerant cultivars to 

reduce cold-induced blanking.  

All California rice is direct-seeded; most is pregerminated and aerially seeded into 

standing water under a continuous flood. The water-seeded system was established to 

suppress watergrass, Echinochloa complex. Increasingly, rice is drill-seeded or dry-

seeded and permanently flooded after stand establishment. Flooded conditions create a 

more favorable environment for rice growth and development by moderating 

temperature extremes and improve the availability of soil phosphorous. In the last few 

years, California is suffering through unprecedented drought. Water cutbacks mean 

significant reductions in rice plantings in the Sacramento Valley, which impacts farms, 
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rural communities, the economy and environment. It is more changing to grow rice 

when water is limited. At this point the approach California rice industry has taken to 

address drought is by reducing rice acreage and been more efficient in utilizing water. 
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Çeltik Beyaz Uç Nematodu (Aphelenchoides Besseyi Christie)’nun Mücadelesinde 

Dayanıklı Çeşit Kullanımı 
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ÖZET 

 

Çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi)’na karşı dayanıklılık ilk defa 1949 

yılında A.B.D’de yapılan bir çalışmada rapor edilmiş olup çeşitlerin A. besseyi’ye karşı 

hassasiyetlerinin farklı olduğu belirlenmiştir. Çeşitli ülkelerde bu nematodun 

mücadelesi dayanıklı çeltik çeşitler kullanılarak kontrol edilmektedir. Zararlıdan dolayı 

çeltikte meydana gelen ürün kaybı, hassas çeşitlerde %17-54, dayanıklı çeşitlerde ise % 

0-24 olarak bildirilmektedir. Nematodlar tolerant çeşitlerde başarılı bir şekilde 

çoğalabilir, fakat bitki verimliliğini ciddi bir şekilde etkilemezler. Nematod sayısı 

nispeten fazla olduğu zaman (50–300 adet/bitki) tolerant bitkilerde kontrolle 

kıyaslandığında tohum ağırlığında % 15’ten daha az bir azalma olurken hassas 

çeşitlerde % 30–70 bir azalma meydana geldiği bildirilmektedir. Ülkemizde yürütülen 

çalışmalarda hassas Halilbey çeşidinde %39.2-57.9 oranında verim kaybı meydana 

gelmesi, çeltik beyaz uç nematodunun mücadele edilmediği takdirde çok ciddi 

oranlarda verim ve kalite kayıpları oluşturduğu göstermiştir. Verim kaybı 

çalışmalarında tolerant olarak gözüken Tunca çeşidinde çeltik beyaz uç nematodundan 

kaynaklanan verim kabı %5.1-21.5 bulunmuştur. Yürütülen çeşit reaksiyon 

çalışmalarında ileri kademedeki Osmancık/Rus ve Kral/Diana ıslah hatları çeltik beyaz 

uç nematoduna karşı ümitvar olarak dayanıklı gözükmektedir. Denemelerde yer alan 

Osmancık/Rus hattında kontrolle kıyaslandığında ortalama salkım ağırlığında %9.81, 

Kral/Diana hattında %7.94 azalma meydana gelirken hassas Halilbey çeşidinde %42.56 

ve dayanıklı kontrol Asahi çeşidinde %4.74 azalma meydana gelmiştir. Çeşit reaksiyon 

çalışmaları sonucunda tane yapısı olarak iç tüketime yönelik, tüketici taleplerine uygun 

olan iki adet ümitvar hattın Bölge verim denemelerine alınması planlanmıştır. Bölge 

verim denemelerinde verim ve diğer özellikleri açısından ön plana çıktıkları takdirde 

tescil edilmesi düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çeltik, Çeltik beyaz uç nematodu, Aphelenchoides besseyi, 

Resistance 
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Bu çalışma “Çeltik Ekim Alanlarında Sorun Olan Çeltik Beyaz Uç Nematodu 

(Aphelenchoides besseyi)’na karşı Çeltik Genotiplerinin Dayanıklılıklarının 

Belirlenmesi, Çeltik Beyaz Uç Nematodundan Kaynaklanan Ürün Kayıplarının Tespit 

Edilmesi ve Tohum Uygulamalarında Bazı Fumigantların Etkinliğinin Araştırılması 

(TOVAG 111O225)” isimli bu projenin bir bölümü olup Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmiştir. 
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The Controlling of Rice White Tip Nematod (Aphelenchoides Besseyi Christie) 

Using Resistant Variety 
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ABSTRACT 

 

The first resistance against rice white-tip nematod (Aphelenchoides besseyi Christie) 

reported in United States in 1949, at the same time, the variations among varieties were 

determined in term of resistance to rice white tip nematod. The damage of this nematod 

decreased using the resistant varieties in the different countries. The yield losses 

recorded 17-54% for susceptible varieties and 0-24% for resistant varieties, 

respectively. Sometimes the nematodes increase successfully in the tolerant varieties; 

however they do not effect seriously the productivity of varieties. When the number of 

nematod increase (50-300 nematod per plant), the grain weight decrease less than 15% 

in tolerant varieties while it decreases more than 30-70% in susceptible varieties. The 

yield losses between 39.2 and 57.9 were recorded in Halilbey variety in Turkey. This 

shows that rice white tip nematod is a serious problem, when it is not controlled; it 

might cause important yield losses. The yield losses were (5.1-21.5%) for tolerant 

Tunca variety. The rice white tip nematod test results showed that the rice breeding 

lines selected from Osmancık-97/Russian variety and Kral/Diana crosses were tolerant 

to this nematod. When the panicle weight of these lines compared with control, 

Osmancık -97 x Russian line had 9.81% decrease in the panicle weight and Kral/Diana 

lines had 7.94% decrease. Whereas, the decrease was 42.56% for the susceptible 

Halilbey variety. On the other hand, the resistant Asahi variety had 4.74% decrease in 

the in the panicle weight. These tolerant breeding lines will be tested in yield trials, and 

they show good performance in terms of agronomic and quality characters, they will be 

nominated for registration as commercial variety. 

 

Keywords: Rice (Oryza sativa L.), rice white tip nematod, Aphelenchoides besseyi, 

resistance  
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Rice Production in the Republic of Macedonia – Importance, Tradition, 

Challenges and Perspectives 
 

Danica ANDREEVSKA, Dobre ANDOV, Emilija SIMEONOVSKA 

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Institute of Agriculture in Skopje, 

MACEDONIA 

 

ABSTRACT 

 

This study is an overview of the rice production in the Republic of Macedonia, 

focusing on the growing conditions, applied technology, major constraints, problems 

and challenges. Although grown on a relatively small surface area (4000–8000 ha), rice 

represents an important cereal crop in the country, bringing the main income to the 

population in the rice growing regions and even being an export oriented product. 

Environmental conditions are relatively suitable for rice production. But in many cases 

inadequate production technology (poor land preparation, unsuccessful weed 

management etc.) has limited the yields, while later harvesting followed by improper 

post-production procedures (uncontrolled grain drying) has caused grain quality 

deterioration. Also, there has been scarce selection of modern high-yielding and good 

quality rice varieties that will positively respond to the local environmental factors and 

intensive production technology. The research staff of the Rice Research Station in 

Kochani, within the Institute of Agriculture, Skopje, recently established close 

collaboration with Trakya Agricultural Research Institute from Edirne, Turkey, through 

the joint project “Development of production and quality of rice in the Republic of 

Macedonia 2013-2014”, financially supported by TIKA. This project provided sharing 

experience among Turkish and Macedonian rice experts and Macedonian farmers in 

order to recognize and solve current problems. Most important, fourteen Turkish rice 

varieties were set-up in two-years trials in Kochani region in order to be investigated 

and introduced in Macedonian rice production. So far, three of them (Halilbey, Gala 

and Gönen) are in the process of registration in the Macedonian National List of 

Varieties. 

 

Key words: rice, production technology, grain quality, rice varieties 
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ABSTRACT 

 

Effective breeding programs based on knowledge of the genetic diversity of varieties 

are needed to broaden the genetic basis of the rice in Turkey. In this study, 81 

commercial varieties from 7 countries were studied in order to estimate the genomic 

relationships among varieties with 9 iPBS-retrotransposon and 14 SSR markers. A total 

of 59 alleles for the SSR markers and 96 bands for the iPBS-retrotransposon markers 

were detected, with an average of 3.47 and 10.6 per locus, respectively. Each of the 

varieties could be identified unequivocally by the SSR and iPBS-retrotransposon 

profiles. The rice varieties from Turkey exhibited high genetic diversity and showed 

maximum resemblance to Italian varieties, followed by French varieties with both 

marker systems. The Neighbor-joining cluster based on combined SSR and iPBS-

retrotransposon data, divided rice varieties into three clusters. The population structure 

was determined using the STRUCTURE software, and three populations (K=3) were 

identified among the studied varieties. The results indicated that iPBS-retrotransposon 

markers are a very powerful technique to determine the genetic diversity of rice 

varieties. 

 

Keywords: rice, varieties, diversity, SSR, iPBS-retrotransposons, Turkey 
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Weed Management in California Rice Fields 

 
Kassim ALKHATIB 

University of California, Davis,USA 

 

ABSTRACT 

 

Weeds are considered a serious problem in California rice fields. Decades of using a 

continuously-flooded rice cropping system in California have selected specific weed 

species that display similar ecological requirements and growing patterns to rice. 

Although effective preplanting weed control and proper cultural practices including 

water management is used in weed management program in rice, herbicides continue to 

be the most important component of any weed management program in rice. With the 

excessive reliance on a few herbicides and lack of crop rotation, however, several 

weeds in rice fields have evolved resistance to herbicides including California 

Arrowhead, Smallflower Umbrella Sedge, Ricefield Bulrush, Late Watergrass, 

Redstem, Barnyardgrass, Early Watergrass, and Junglerice.  In California, rice has 

more herbicide-resistant weeds than any other crop or region in the United States which 

result in more complex and expensive weed management program. Proper 

identification of weed species and understanding their susceptibility/resistance to 

herbicides are essential to any successful weed management in rice. In addition, 

knowledge of the species and its competitive ability are critical to target the most 

important and potentially damaging weeds.  Most California rice fields have between 

10 to 15 weed species, however, not all of these species have similar damaging effects 

on rice. To develop effective weed control practices, it is not enough only to identify a 

particular species, but whether or not it exhibits herbicide resistance. Selection of any 

herbicide program in rice is difficult. Weed pressure, herbicide resistance, water 

management practices, weather conditions, herbicide formulation, and nearby nontarget 

susceptible plants influence the any decision to select herbicide programs.  The ideal 

and most effective weed management program integrated prevention, good cultural and 

water management practices, and herbicides.  
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Türkiye Çeltik Ekim Alanlarında Sorun Olan Echinochloa Oryzicola  Vasing. 

Populasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin SSR (Single Sequence Repeat) 

Yöntemiyle Belirlenmesi 

 

 Emine KAYA ALTOP, Hüsrev MENNAN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Samsun, TÜRKİYE 

 

ÖZET 

 

Echinochloa cinsine ait türler Türkiye çeltik ekim alanlarında sorun olan önemli 

yabancı otlar arasında yer almaktadır. Çalışma SSR marker sistemi kullanılmak 

suretiyle Türkiye'nin farklı çeltik ekim alanlarından toplanan 90 Echinochloa 

oryzicola  Vasinger. (syn: E. phyllopogon) popülasyonlarının genetik çeşitliliğinin 

belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Popülasyonlar arasındaki genetik varyasyon 7 

SSR primeri kullanılarak saptanmıştır. Genetik veriler, NTSYS- PC (Nurnerical 

Taxonomy and Multivariate Analysis System) paket programı sürüm 2,1 'deki ağırlıklı 

olmayan çift grup analiziyle (UPGMA, unweighted pair group method) ve SAHN 

programıyla (sequential agglomerative hierarchical nested cluster analysis) analiz 

edilmiştir. Ayrıca popülasyonlar temel bileşenler analizi ve dağınık boyutlu grafik ile 

sınıflandırılmıştır. Doksan E. oryzicola popülasyonları SSR allellerinden elde edilen 

sonuca göre iki ana grupta toplanmıştır. Allel sayıları lokus başına üç ile beş arasında 

değişmiştir. H' değerleri 0.21 ile 0.73 arasında değişmiştir. Genetik uzaklık değerleri 

incelendiğinde populasyonlar genetik olarak birbirlerinden farklı bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Echinochloa oryzicola, genetik çeşitlilik, SSR, çeltik 
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Simple Sequence Repeat (SSR) Assessment of Genetic Diversity of Echinochloa 

Oryzicola Vasing. Populations in Rice Fields in Turkey 
 

Emine KAYA ALTOP, Hüsrev MENNAN 

Ondokuz Mayıs University, Agriculture Faculty, Department of Plant Protection, Samsun, 

TURKEY 

 

ABSTRACT 

 

Echinochloa species are amongst the most problematic weeds in rice fields of Turkey. 

The study was conducted to detect genetic diversity of 90 Echinochloa 

oryzicola Vasinger. (syn: E. phyllopogon) accessions from different rice fields in 

Turkey by using SSR (Simple Sequence Repeat) marker systems. In the study, genetic 

variations among populations were performed by using seven SSR primers. Genetically 

data were analyzed using Jaccard's coefficients in order to generate an unweighted pair 

group (UPGMA) dendogram, through the SAHN program (sequential agglomerative 

hierarchical nested cluster analysis) implemented in NTSYS-pc package version 2.1. 

However, the populations were sorted by principal coordinates analysis (PCoA), which 

was performed to show the distribution of the genotypes in a scatter plot. Accessions of 

the 90 E. oryzicola populations were categorized into two main group from the 

combinations of SSR alleles. The number of alleles ranged from three to five per locus. 

The H' value (Shannon's information index) for SSR phenotypes was ranged from 0.21 

to 0.73. Considering the genetic distance values, the populations were genetically found 

different from each other. 

 

Keywords: Echinochloa oryzicola, genetic diversity, SSR, rice  
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ABSTRACT 

 

Rice (Oryza sativa L.) is a staple food for more than 60% of the world population. The 

field experiment was conducted during Kharif /Summer from 2010-2014 at the 

Agricultural Research Station, Kathalagere, Karnataka. The soil type was sandy clay 

loam with average fertility level. The three weed control treatments were; W1-

Butachlor 0.75 kg ai/ha + 2, 4-D sodium salt 0.4 kg ai/ha (pre-em. applied in sequence) 

both during Kharif and summer, W2-Butachlor 0.75 kg ai/ha + 2, 4-D sodium salt 0.4 

kg ai/ha (pre-em. applied in sequence) during Kharif followed by pretilachlor 0.75 kg 

ai/ha (pre-em. within 3 DAP) during summer, and W3-Hand weeding twice (20 and 45 

days after planting, DAP) during both the seasons. These were integrated with two 

sources of fertility levels; F1-75% NPK supplied through fertilizer+25% NPK supplied 

through FYM (with organic matter), F2-100% NPK supplied through fertilizers only 

(without organic matter).The RCBD design was followed. 

 

The pooled data of five years of transplanted rice during Kharif / Summer indicated that 

application of Butachlor 0.75 kg ai/ha+2,4-D sodium salt 0.4 kg ai/ha (pre-em. applied 

in sequence) during Kharif followed by pretilachlor 0.75 kg ai/ha (pre-em.within 3 

DAP) during summer gave similar grain yield ( 5402 kg/ha) to that of hand weeding 

twice (5664 kg/ha) due to good control of weeds. Alternate use of herbicide pretilachlor 

reduced the dominance of weeds and their dry matter. Further, there was not much 

difference between plot applied with FYM+ fertilizer and fertilizer alone. A saving in 

weeding cost to an extent of Rs. 9400 to Rs. 9600/ha by using herbicides with a B:C 

ratio of 2.90 was obtained as compared to hand weeding.                   

      

Keywords: Sequential application, weeds, paddy grain yield, FYM 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada, 2010 yılında arazi koşullarında çeltik kavuzu kompostunun (ÇKK) 

yüzey toprağına (0-20 cm) % 0, 3, 6 ve 9 dozlarında tesadüf parselleri deneme desenine 

göre üç tekrarlamalı olarak uygulanması ile toprakların organik karbon, elektriksel 

iletkenlik, toprak reaksiyonu ve verim üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Ondokuz 

mayıs üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında 1x2m
2
 boyutundaki parsellere % 0, 

% 3, % 6 ve % 9 oranında çeltik kavuzu kompostu uygulanmıştır. Deneme toprağının 

0-20 cm katmanındaki organik madde içeriği % 3.82 ile % 6.07 arasında, elektriksel 

iletkenlik değerlerini 0.978 ds/m ile 1.199 ds/m arasında ve toprak reaksiyonu 

değerlerini 7.51 ile 7.76 arasında değiştirmiştir. Toprakların organik madde içerikleri 

ÇKK uygulamalarının %9>%6>%3>kontrol sıralamasıyla önemli düzeyde artmıştır. 

ÇKK uygulamaları toprakların pH içeriklerini kontrole göre önemli derecede 

azaltırken, toprakların EC değerlerini artırmıştır. EC değerlerindeki en fazla artışlar %9 

ÇKK uygulamasında belirlenmiş, EC ve OM arasında çok önemli pozitif korelasyonlar 

elde edilmiştir. Toprakların pH değerleri ile OM içerikleri arasında (-0.861**) önemli 

negatif korelasyonlar belirlenmiştir. Arazi deneme alanındaki ÇKK uygulamaları 

toprakların pH ve EC değerlerini istatistiksel olarak önemli derecede etkilemelerine 

rağmen, uygulama dozları (%3, 6, 9) arasında toprakların reaksiyon sınıfları ve tuzluluk 

sınıfları değişmemiştir. Çeltik kavuzu kompostu uygulamaları deneme alanında toprak 

kalite parametrelerinden organik maddeyi iyileştirici yönde etkilemiştir. Toprakların 

ortalama OM değerleri kontrolle karşılaştırıldığında ÇKK uygulamalarında arazide % 

18.0 - 59.0 arasında artmıştır. Domates veriminde kontrole göre en yüksek %6 ÇKK 

uygulamasında %24.24 oranlarında gerçekleşmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Çeltik kavuzu kompostu, organik madde, elektriksel iletkenlik, 

toprak reaksiyonu 
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Change of Organic Matter, Electrical Conductivity and Soil Reaction in The Soil 

With Rice Husk Compost Application 
 

Zeynep DEMİR
1
, Coşkun GÜLSER

2
 

1 
Soil, Fertilizer and Water Resources Research Institute, Yenimahalle, Ankara, TURKEY 

2
 Ondokuz Mayıs University, Faculty of Agriculture, Department of Soil Science & Plant 

Nutrition, Samsun, TURKEY 

 

ABSTRACT 

 

In this study, the effects of soil on organic matter, electrical conductivity, soil reaction 

and yield are investigated at land conditions in 2010 by applying rice husk compost 

(RHC) to the surface soil (0-20 cm) by 0, 3, 6 and 9 % doses with three replications in a 

randomized plot experimental design. Rice husks compost in the experiment field of 

Agriculture Faculty in Ondokuz Mayıs Univesity was applied to 1 x 2 m2 size plot at 0, 

3, 6 and 9 % doses. Organic matter content in the range between 3.82%  and 6.07% in 

the 0-20 cm layer of the experiment soil change electrical conductivity values in the 

between 0.978 dS /m and 1.199 dS /m. and soil reaction values in the between 7.51 and 

7.76. Organic matter contents of soil increase significantly with the application doses of 

RHC in the following control order; %9>%6>%3> control. Since the RHC applications 

reduce significantly the content of pH of soil according to the control, they increase EC 

values of the soils. The highest increase in the EC values determined in the RHC 

application by 9% and a very important positive correlations were obtained between the 

EC and OM. Between  pH values of soils and OM content (-0861 **) was determined 

important negative correlations. Although RHC application in the experiment field 

affect significantly pH and EC values of soils statistically, reaction classes of soils and 

salinity classes of soils does not change among application doses (3,6,9%). The rice 

husk compost applications affect organic matter from the soil quality parameters in the 

direction of improvement in the experiment field. Average organic matter values of the 

soils increase in between 18% and 59% in the RHC applications compared to control. 

The highest increases in tomato yield according to control was 24.24% in 6% RHC 

dose in the field in 2010. 

 

Keywords: The rice husk compost, organic matter, electrical conductivity, soil reaction 
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Pirinçte Kalite Kriterleri ve Alternatif Kullanım Alanları 
 

Emine AYDIN 

Düzce Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, 

Konuralp Yerleşkesi, Düzce, TÜRKİYE 
 

ÖZET 

 

Her zirai üründe olduğu gibi pirinçte de kalite önemli bir unsurdur. Tarlaya ekilen 

kaliteli çeltik, sofradaki kaliteli pirince etki etmektedir. Pirincin tane kalitesi tüketici 

kabul edilebilirliği üstünde önemli rol oynamaktadır. Pirinç kalitesine; öğütme kalitesi, 

tane boyutu, şekli ve görünüşü ile diğer pişirme özellikleri de etki etmektedir. Pirincin 

pişme ve yeme kalitesinin fizikokimyasal özelliklere, özellikle de pirinç 

endospermindeki amiloz içeriğine bağlı olduğu bilinmektedir. Pirincin çok küçük bir 

kısmı gıda üretiminde hammadde olarak kullanılırken, büyük bir kısmı pişirilmiş olarak 

tüketilmektedir. İşlenmiş pirinç ürünleri; çeltik, kahverengi pirinç, öğütülmüş pirinç, 

pilav, kırık pirinç, kuru öğütülmüş un, yaş öğütülmüş un ve nişastanın da aralarında 

bulunduğu çeşitli formlarda üretilebilir. Son yıllarda özellikle pirinç unu eşsiz 

fonksiyonel özelliklerinden dolayı, tortillalar, içecekler, işlenmiş et ürünleri, pudingler, 

salata sosları ve glutensiz ekmeklerde çok kullanılmaktadır. Bunun yanında bebek 

maması, patlatılmış tane, erişte, kek ve atıştırmalık gıdalar gibi birçok ticari pirinç 

ürünü bulunmaktadır.  

 

Anahtar kelimeler: Pirinç, kalite, kullanım alanları 
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Quality Criterias of Rice and Alternative Usage Areas of the Rice 
 

Emine AYDIN 

Duzce University, Faculty of Agriculture and Natural Sciences, Department of Agricultural 

Biotechnology, Duzce, TURKEY 

 

ABSTRACT 

 

As with all agricultural products, rice is an important factor of quality. The high quality 

paddy planted in fields is caused the high quality rice at the table. Grain quality of rice 

plays an important role in consumer acceptability. The quality of rice considered from 

the view point of milling quality, grain size, shape, appearance and other cooking 

characteristics. The cooking and eating qualities of rice are known to be related to the 

physicochemical properties, particularly the amylose content, of rice endosperm. A 

small proportion of rice crop is used as raw material for processed foods but the bulk is 

consumed as cooked rice. Processed rice products may be derived from rough rice, 

brown rice, milled rice, cooked rice, brokens, dry-milled flour, wet-milled flour and 

rice starch among others. In recent years, rice, especially rice flour, because of its 

unique functional properties, is used in a number of novel foods such as tortillas, 

beverages, processed meats, puddings, salad dressings and gluten-free breads. Besides 

that, like baby food, puffed grain, noodles, snack foods and cakes there are many 

commercial rice products. 

 

Keywords: Rice, quality, usage area 
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Pirinç Kepeğinin İşlenmesi ve İnsan Beslenmesindeki Önemi 
 

Necati Barış TUNCEL, Neşe YILMAZ TUNCEL 

Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Çanakkale, 

TÜRKİYE 

 

ÖZET 

 

Ülkemizde yılda 830 bin ton civarında çeltik üretilmekte olup, çeltiğin islenmesi 

sırasında yaklasık 80 bin ton pirinç kepeği açığa çıkmaktadır. Protein, lif, B vitaminleri, 

mineral ve E vitamini ile gama orizanol gibi antioksidan maddeler bakımından oldukça 

zengin olan pirinç kepeği, basta lipaz olmak üzere içerdiği enzimatik unsurlar ve 

yüksek yağ miktarı nedeniyle çeltik kırma islemini takiben hızlıca acılasmaktadır. 

Bununla birlikte pirinç kepeği içerdiği enzimler inaktive edilerek stabilize 

edilebilmekte ve gıda olarak tüketilebilir hale getirilmektedir. Bu bildiride pirinç 

kepeğinin besinsel özellikleri, kompozisyonu, stabilize edilmesi gıdalarda kullanımı ve 

fizyolojik etkileri derlenmis; pirinç kepeği diğer tahıl kepekleriyle karşılaştırılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Pirinç kepeği, stabilizasyon, gama orizanol, beslenme, yan ürün  
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Processing of Rice Bran and its Importance in Human Nutrition 
 

Necati Barış TUNCEL, Neşe YILMAZ TUNCEL 

Onsekiz Mart University, Faculty of Engineering, Department of Food Engineering, 

Çanakkale, TURKEY 
 

ABSTRACT 

 

In our country, approximately 830 thousand tons of paddy is produced per year and 

almost 80 thousand tons of it emerges as rice bran. Rice bran, which is a rich source of 

protein, dietary fiber, B vitamins, minerals, tocopherols and gamma-oryzanol, rapidly 

gets rancid immediately after paddy milling process due its enzymatic constituents, 

mainly lipases. Additionally, rice bran can be stabilized by inactivating the enzymes 

and have the potential of being consumed as food. In this proceeding, the nutritional 

properties, composition, stabilization, food uses and physiological effects of rice bran 

were compiled and rice bran was compared with other cereal brans.  

 

Keywords: Rice bran, stabilization, gamma-oryzanol, nutrition, by-product 
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Çeltik Sapı ve Kavuzlarının Biyokütle Olarak Değerlendirilmesi 
 

Mahmut DOK, Şahin GİZLENCİ, Mustafa ACAR, Ayşegül EFENDİOĞLU, Mehmet 

ERDOĞMUŞ 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Samsun, TÜRKİYE 

 

ÖZET 

 

Türkiye topraklarının 110.592 hektarında çeltik yetiştirilmektedir. Türkiye’ de üretilen 

pirinç miktarı yılda yaklaşık 900 bin ton olup başlıca çeltik üretim alanları Marmara ve 

Karadeniz bölgeleridir. Çeltiğin hasat edilmesiyle çeltik sapları ve işlenmesi ile atık 

madde olarak kavuz ortaya çıkmaktadır ki çeltikteki tarımsal atık miktar yaklaşık çelt ik 

sapı olarak 540.000, çeltik kavuzu da 108.000 ton, toplamda da 648.000 tondur. 

Günümüzde kullanım alanı çok dar olan çeltik sap ve kavuzlarının biyokütle olarak 

işlenmesi ile hem çevre kirliliği önlenmiş, hem de çeltik fabrikalarının enerji ihtiyaçları 

karşılanmış olacaktır. 

Bu çalışmada çeltik sapı ve kavuzundan katı yakıt olarak pelet yakıt elde edilmiş ve bu 

yakıtın özellikleri incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: çeltik sapı, çeltik kavuzu, biyokütle 
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Utilization of Paddy Stalks and Husks as Bıomass 
 

Mahmut DOK, Şahin GİZLENCİ, Mustafa ACAR, Ayşegül EFENDİOĞLU, Mehmet 

ERDOĞMUŞ 

Blacksea Agricultural Research Institute-Samsun, TURKEY 
 

ABSTRACT 

 

Rice is cultivated in 110592 hectares of agricultural lands of Turkey. The amount rice 

produced from those lands is approximately 900 thousand tons per year and the main 

production areas are Marmara and Black Sea regions. Rice stalks are remained on the 

fields after harvesting and rice husks are remained after processing of rice which is 

becoming a big residue problem of rice production that 540000 tons of paddy stalk and 

108000 tons of paddy husk are obtained every year that is, 648000 tons/year. 

Utilization of this potential as biomass would promote to prevent environmental 

pollution and compensate energy needs of rice processing factories. 

 

In this study solid bio-fuel in the form of pellets were produced from rice stalks and 

husks and its properties were analyzed. 

 

Keywords: rice stalk, rice husk, biomass 
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Ülkemizde İşlenen Bazı Çeltik Çeşitlerinin Kalite ve Biyoaktif Özelliklerinin 

İncelenmesi 

 
Dilek ÖZİPEK DONDURAN

1
, Necati Barış TUNCEL

2
 

1
Yıldırım Tarım İlçe ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Hürriyet/ Bursa, TÜRKİYE 

2
Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Çanakkale, 

TÜRKİYE 

 

ÖZET 

 

Bu çalışmada ülkemizde yetiştirilen 7 ve ithal olarak temin edilen 1 çeltik çeşidinden 

işlenen pirinçlerin bazı kalite özellikleri araştırılmıştır. Çeltik çeşitleri arasında 

randıman değerlerinin %51.45-69.08, 1000 dane ağırlığının 19.65- 26.36g, ham protein 

değerlerinin %5.64-8.86, toplam amiloz miktarının %18.93- 21.23, gama orizanol 

miktarının 7.52- 26.56 mg/kg, toplam fenolik madde miktarlarının 0.64-0.69 mg ferulik 

asit /g, EC 50 değerlerinin (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) yöntemine göre 

antioksidan aktivite) 424.2-548.0 mg değerleri arasında değiştiği tespit edilmiştir. 

Ayrıca, bağlı formda bulunan fenolik asitlerin serbest olanlara göre daha yüksek 

miktarda olduğu ve baskın olanlarının p-kumarik, ferulik asit ve protokateşik asit 

olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Pirinç, gama orizanol, fenolik bileşikler  
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A Research About Quality and Bioactive Properties of Some Paddy Varieties 

Grown in Turkey 
 

Dilek ÖZİPEK DONDURAN
1
, Necati Barış TUNCEL

2
 

1
Yıldırım Tarım İlçe ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Hürriyet/ Bursa, TURKEY 

2
Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 

Çanakkale,TURKEY 

 

ABSTRACT 

 

In this research, some quality parameters of 7 local paddy varieties and 1 imported 

paddy variety were investigated. Rice yield, 1000 kernel weight, crude protein, total 

amylose content, gamma-oryzanol content, total phenolic content and EC50 values 

(antioxidant activity according to the DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) 

procedure) were ranged between 51.45-69.08 %, 19.65- 26.36 g, 5.64-8.86 %, 18.93- 

21.23 %, 7.52- 26.56 mg/kg, 0.64-0.69 mg ferulic acid equivalents /g and 424.2-548.0 

mg, respectively. Additionally, it was found that the significant amount of phenolic 

acids were in bound form and the dominant ones were p-coumarik, ferulic and 

protocatechuic acids.  

 

Keywords: Rice, gamma oryzanol, phenolic compounds 
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Hatay İli Yerli “Derviş” Çeşidi Çeltik Alanlarında Bulunan Yabancı Ot 

Türlerinin Belirlenmesi 

 
İlhan ÜREMİŞ, Gülşen SERTKAYA, Hakan ÇARPAR, Erdal SERTKAYA, Ahmet Emin 

YILDIRIM 

Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü – Hatay, TÜRKİYE 

 

ÖZET 

 

Türkiye’de çeltik (Oryza sativa L.) tarımının ilk olarak ne zaman başladığına dair kesin 

bir kanıt bulunmamakla beraber yaklaşık 500-600 yıllık bir geçmişinin olduğu tahmin 

edilmektedir. Çoğunlukla tarihi ve sosyal içerikli farklı kaynaklara göre Hatay ilini de 

içine alan coğrafya’da 15. ve 16. yüzyılda çeltik üretiminin yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Mufassal Tapu-Tahrir Defteri (1563 tarihli) kayıtlarında bu bölgedeki çeltik üretim 

alanlarının gelirlerinin Kanuni Sultan Süleyman’a tahsis edildiği bildirilmiştir. Hassa 

ilçesi Osmanlı Fırka-ı İslahiye birlikleri komutanı İbrahim Derviş Paşa’nın 1865 yılında 

isyanı bastırarak bölgede konaklaması ile kurulmuş ve halkın yerleşik düzende tarımla 

uğraşması için çalışmalar yapılmıştır. Bu dönemde tarıma dayalı yeni yerleşim 

yerlerinin oluşturulması ile bölgede yüzyıllardır üretimi yapılan çeltik tarımı yeniden 

canlanmıştır. Buna bağlı olarak günümüzde Aktepe-Hatay’da üretilen “Derviş” 

çeşidinin adlandırılmasının yörede ıslahat çalışması yapan Derviş Paşa ile yakın bir 

ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Bazı köylerde “Derviş Paşa pirinci” ifadesinin 

kullanılması bu görüşü destekler niteliktedir. Hatay’da çeltik yetiştiriciliği, sadece 

Hassa ilçesindeki Aktepe yöresinde (Mazmanlı) yaklaşık 550 da alanda 30 çiftçi 

tarafından yapılmakta olup verim ortalama 700 kg/da’dır. Çeltik üretiminde, su 

yataklarına sahip tarıma elverişli olmayan volkanik arazilerde bölge insanının talep 

ettiği yerli “Derviş” çeşidi kullanılmaktadır. Çeltik üretiminde verim ve kalitenin 

azalmasında önemli payı olan yabancı otların Hatay ili çeltik üretim alanlarındaki 

durumunun saptanması için 10 çeltik tarlasında yabancı ot surveyi yapılmıştır. Buna 

göre çalışmada 12 familyaya bağlı 27 yabancı ot türü saptanmıştır. Rastlama sıklığı 

açısından: Echinochloa crus galli (L.) P. Beauv. (darıcan), Cyperus difformis L. (kız 

otu), Paspalum paspalodes (Michx.) Schrib. (su ayrığı), Echinochloa colonum (L.) 

Link. (benekli darıcan) ve Polygonum persicaria L. (biber otu)  türleri önemli 

bulunmuştur. Ayrıca, çeltik alanlarındaki düşük rastlama sıklığı ve yoğunluğuna 

rağmen Sorghum halepense (L.) Pers.  (kanyaş) ve Physalis angulata L. (fener otu) gibi 

yabancı otların çeltikte hastalık meydana getiren bazı virüsler ile bunların vektörü olan 
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afit türlerine konukçuluk yapması bu bölgede çeltik alanlarında görülen yabancı otların 

önemini daha da artırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çeltik, derviş çeşidi, yabancı otlar, survey 
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Determination of Weed Species in Local Variety of ‘Derviş’ Rice Fields in Hatay 

 
İlhan ÜREMİŞ, Gülşen SERTKAYA, Hakan ÇARPAR, Erdal SERTKAYA, Ahmet Emin 

YILDIRIM 

Mustafa Kemal Üniversitesi, Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection-

Hatay, TURKEY 
 

ABSTRACT 

 

Although, there is not any certain date when the rice (Oryza sativa L.) cultivation was 

started in Turkey, it is suggested that it dates 500-600 years back. According to 

different historical and social records, rice cultivation was started in 15-16 centuries in 

the area where Hatay is located. Detailed land records (dated 1563) shows revenues of 

the rice production areas were allocated to Suleyman the Magnificent. The city of 

Hassa were established to accommodate the troops of Derviş İbrahim Paşa who was 

commissioned to subdue a revolt in 1865. People were encourage to settle down and 

start farming in the area and thus scaling up the long-standing rice production. It is 

thought, the name of the rice variety “Derviş”, which is produced in Aktepe-Hatay, 

strongly related to Derviş Paşa who tried local development works at the time. This 

idea is supported by the fact that the local variety is called “Derviş Paşa” in some 

villages. In Hatay, rice production is limited to Aktepe (Mazmanlı) locality of Hassa 

district covering an area of 55 ha, cultivated by about 30 farmers with and average yield 

of about 7000 kg/ha. “Derviş” variety which is fond of by the local population is grown 

in an volcanic area which is not really suitable for farming but abundant with water 

springs. A survey was conducted to determine the status of the weeds which are 

important factors on reducing the quality and quantity of the yield in rice fields. The 

study was conducted in 10 rice fields in the above mentioned area to determine the 

weed species, and 27 weed species belonging to 12 families were identified. 

Echinochloa crus galli (L.) P. Beauv. (barnyard grass), Cyperus difformis L. (variable 

flatsedge), Paspalum paspalodes (Michx.) Schrib. (knotgrass), Echinochloa colonum 

(L.) Link. (jungle rice) and Polygonum persicaria L. (lady’s thumb) were recognized as 

important species according to their frequencies. Although less frequent and less dense, 

weeds such as Sorghum halepense (L.) Pers.  (johnsongrass) and Physalis angulata L. 

(cutleaf ground cherry) which may harbor virus diseases and their aphid vectors of rice, 

increase the importance of the weeds in the rice fields. 

Keywords: Rice, Derviş variety, weeds, survey 
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Bentozone+Mcpa Etken Maddeli Herbisitlerin Çeltik Üretim Alanlarında Sorun 

Olan Yabancı Ot Türlerine Etkisinin Araştırılması 
 

Mine RUŞEN
1
, Halil SÜREK

2
, Melis SEİDİ

2
 

1
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova,TÜRKİYE 

2
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne,TÜRKİYE 

 

ÖZET 

 

Ruhsatlı Pestisitlerin Biyolojik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Projesi (PEDEP) 

kapsamında yürütülen bu çalışmada, bentozone+ mcpa etken maddeli herbisitlerin, 

çeltik üretim alanlarında sorun olan Cyperus rotundus L. Kız Otu, Alisma plantago  L . 

Kurbağa kaşığı, Scirpus spp. Sivri saz/Sandalye sazı, Juncus spp. Hasırotu yabancı ot 

türlerine etkisi araştırılmıştır. Deneme; Edirne ili Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

arazisinde tesadüf blokları deneme desenine göre 5 tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Bentozone+MCPA etken maddeli herbisitler, 200 g/da,  250 gr/da dozda, Yabancı otlar 

2-4 yapraklı olduğu dönemde uygulanmıştır.    

 

Değerlendirmeler; uygulamadan 10, 40 gün sonra yapılmıştır. Elde edilen verilere göre 

çeltik alanlarında sorun olan yabancı ot türlerinin mücadelesinde kullanılan 

bentozone+MCPA etken maddeli herbisitlerin söz konusu yabancı otlara %75-85 

oranında etkili olduğu tespit edilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Çeltik, Bentozone+ MCPA, kızotu, sivri saz, kurbağa kaşığı 
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Bentazone+Mcpa Active Ingredient in Herbicides Effect of the Problem of Rice 

Production Area Investigation Weed Species 
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1
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2
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1
Atatürk Horticulture Research Institute, Yalova,TURKEY 
2
Trakya Agriculture Research Institute, Edirne,TURKEY 

 

ABSTRACT 

 

Biological Activities of Licensed Pesticide Evaluation Project (PEDEP) within the 

scope of this study, bentazone MCPA active ingredient of the herbicides, the problems 

in rice production areas were studied effects of weed species. Trial was established 

according to randomized block experimental design by five replications on the rice 

growers conditions in Edirne Trakya Agriculture Research Institute. Bentozo+MCPA to 

active ingredient of herbicides, 200 g/da,  250 gr/da dose, were applied in periods of 2-

4 leaf weeds. 

 

Reviews were evaluated after application 10th, 40 th days. According to the data 

obtained a problem in paddy used to combat the weed species bentozo + MCPA to 

active ingredient herbicide % of 75 to 85 percent of these weeds have been found to be 

effective. 

 

Key words: Rice, Bentazone+ MCPA, Small flower, bulrush, water plantain 
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Bentozone+Mcpa Etken Maddeli Herbisitlerin Çeltik Üretim Alanlarında Sorun 

Olan Darıcan ve Kızotu Yabancı Ot Türlerine Etkisinin Araştırılması 
 

Yıldız SOKAT, Ç. ÖZKUL 

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova, İzmir, TÜRKİYE 

 

ÖZET 

 

Ruhsatlı Pestisitlerin Biyolojik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Projesi (PEDEP) 

kapsamında yürütülen bu çalışmada, bentozone+ mcpa etken maddeli herbisitlerin, 

çeltik üretim alanlarında sorun olan darıcan (Echinochloa oryzoides (Ard) Fritsch) ve 

kız otu (Cyperus difformis L.) yabancı ot türlerine etkisi araştırılmıştır. Deneme; 

Çanakkale ilinin Biga İlçesinin Gümüşköy beldesinde, çeltik üretici koşullarında, 

tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Bentozone+ 

MCPA etken maddeli herbisitler, 200 ml/da dozda,   Yabancı otlar 2-4 yapraklı olduğu 

dönemde uygulanmıştır.    

 

Değerlendirmeler; uygulamadan 7., 21 ve 57 gün sonra yapılmıştır. Elde edilen verilere 

göre çeltik alanlarında sorun olan darıcan ve kız otu yabancı ot türlerinin 

mücadelesinde kullanılan bentozone+ MCPA etken maddeli herbisitlerin söz konusu 

yabancı otlara %79 ila 87 oranında etkili olduğu tespit edilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Çeltik, Bentozone+MCPA, darıcan, kızotu  
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Bentazone+Mcpa Active Ingredient in Herbicides Effect of The Problem of Rice 

Production Area Cockspurgrass and Small Flower Investigation Weed Species 
 

Yıldız SOKAT, Ç. OZKUL 

Directorate of Plant Protection Research Institute, Bornova, İzmir, TURKEY 

 

ABSTRACT 

 

Biological Activities of Licensed Pesticide Evaluation Project (PEDEP) within the 

scope of this study, bentazone MCPA active ingredient of the herbicides, the problems 

in rice production areas Cockspurgrass (Echinochloa oryzoides (Arden) Fritsch) and 

Small flower (Cyperus difformis L.) were studied effects of weed species. Trial was 

established according to randomized block experimental design by four replications on 

the rice growers conditions in the town of Çanakkale province Gümüşköy. 

Bentozo+MCPA to active ingredient of herbicides, 200 ml/ dose, were applied in 

periods of 2-4 leaf weeds. 

 

Reviews were evaluated after application 7
th

, 21
th

 and 57 th days. According to the data 

obtained a problem in paddy fields Cockspurgrass and Small flower used to combat the 

weed species bentozo + MCPA to active ingredient herbicide % of 79 to 87 percent of 

these weeds have been found to be effective. 

 

Key words: Rice, Bentazone+MCPA, cockspurgrass, small flower 
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Coexistance and Competition in The Waterland. The Situation in Greece 
 

G. ECONOMU and E. GAVRIIL 

Agricultural University of Athens (A.U.A.), Department of Crop Science, Iera Odos 75, 11855, 

Athens, GREECE 
 

ABSTRACT  

 

Rice (Oryza sativa L.) is one of the most important food crops in the world and is 

widely cultivated in Greece. Over 1800 plant species have been reported as weeds of 

rice and there is an enormous diversity of taxa considered to be weeds of rice. There are 

two major reasons for this. The first is that rice is grown over a range of 

agroecosystems, characterized by the presence or absence of water (from dry land to 

fully flooded land) for all or parts of its growing season, which generates highly diverse 

weed floras. The second is the continuous use of herbicides has led to evolution of 

herbicide-resistant weed from relatively easily controlled broad-leaved weeds to more 

aggressive grass weeds, especially weedy Oryza species. The situation became more 

difficult with the withdrawal of many active ingredients previously used due to EU 

regulations. The most important weeds in rice cultivation are: Echinochloa crus-galli L. 

Beauv. (barnyardgrass), Oryza sativa L. (red rice), Cyperus difformis L. (smallflower 

umbrella-sedge), Scirpus maritimus L. (sea clubrush), Scirpus mucronatus L. (bog 

bulrush), Paspalum distichum L. (knotgrass), Phragmites communis Trinius (reed 

plant), Cirsium arvense L. Scop. (Canada thistle), Butomus umbellatus L. (flowering 

rush), Ammannia spp. (redstem), Typha spp. (cattail), Leersia oryzoides L. Swartz (rice 

cutgrass). Resistant biotypes that are now common in rice often do not lack vigor 

compared to susceptible ones, and some are hard to control with alternative herbicides. 

As a consequence, herbicide’s approval with different mode of action seems to be the 

only effective solution. 

Keywords: Herbicides, weed resistance, weed species 
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Dünya’da Çeltik Üretim Sistemleri 
 

İsmail SEZER, Hasan AKAY, Ayşe Gül ŞİŞMAN, Hamdi Sefa ŞENOCAK 

19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun, TÜRKİYE 

 

ÖZET 

 

Dünyada ikinci sırada üretimi yapılan çeltik (Mısır 1.018 ve çeltik 740 milyon ton) 

dünya nüfusunun % 40’nın temel besin kaynağını oluşturmaktadır. Dünya üzerinde 

genel olarak tarımı % 90’ı Asya ülkeleri tarafından yapılmaktadır. Dünya'da çeltik 

tarımı su rejimine bağlı olarak beş faklı yetiştirme sistemiuygulanmaktadır. Çeltik 

üretim sistemleri ekim alanın göre dağılımına bakıldığında % 45 devamlı sulamayla, % 

30 yağmurla, % 11 derin suda, % 10 kır’da ve % 4’de yüzen çeltik olarak 

yetiştirilmektedir. Ülkemizde ise çeltik üretim sisteminin sadece devamlı sulamayla 

yetiştirilmektedir. Dünyada sulamalı çeltik üretim sisteminde kullanılan ekim 

yöntemleri ise ülkelerin ekonomik, ekolojik ve sosyal durumuna bağlı olarak 

değişmekte olup ülkemizde yaygın olarak serpme ekim yöntemi uygulanmaktadır. 

Ancak, ülkemizde son yıllarda çeltik ekim alanlarının mekanizasyonun gelişmesiyle 

fideleme yönteminin uygulamaları başlamıştır. Bu derlemede, küresel iklim değişikliği 

dikkate alınarak uygulanan sistemlerin avantaj ve dezavantajları irdelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çeltik, Üretim Sistemleri 
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Paddy Production Systems in the World 
 

İsmail SEZER, Hasan AKAY, Sefa ŞENOCAK, Ayşe Gül ŞİŞMAN 

Ondokuz Mayıs University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crop, Samsun, 

TURKEY 

 

ABSTRACT 

 

Paddy which ranks number two among the most produced productions (Corn 1.108 

million and paddy 740 million), composes 40% of the essential nutritional source of the 

world population. In the world, 90% of paddy cultivation is made in Asian countries. 

There are five different cultivation systems which are used depending on the water 

regime. When the paddy production systems are evaluated according to the distribution 

of cultivation areas, 45% of paddy is produced by means of perennial irrigation, 30% 

by means of rain, 11% in deep water, 10% in grayness and 4% as floating paddy. In 

Turkey, paddy is produced by using the system of perennial irrigation. The methods of 

cultivation methods used in irrigated paddy production in the world change depending 

on the economic, ecologial and social conditions of the countries and in our country 

boradcast sowing is the most commonly used method. However, the seedling method 

has been started to be used with the development of mechanization of paddy cultivation 

areas. In this argument, the advantages and disadvantages of the used methods has been 

examined in detail considering the climate change. 

  

Keywords: Paddy, production systems   
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Çeltik Yan Ürünlerinin Değerlendirilmesi 
 

Ayşegül ŞİŞMAN, İsmail SEZER, Hasan AKAY, Hamdi Sefa ŞENOCAK 

19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun,TÜRKİYE 

 

ÖZET 

 

Türkiye’deki çeltik ekim alanı, üretim ve verim değerleri incelendiğinde, 2000 yılında 

58 bin ha ekim alanında 350 bin ton üretim ve 6.04 ton/ha verim elde edilmişken 2013 

yılında 110 bin ha ekim alanında 900 bin ton üretim ve 8.13 ton/ha verim elde 

edilmiştir.  

 

Genellikle çeltik tanesi tüm dünyada ağırlıklı olarak beyaz pirinç şeklinde 

değerlendirilmektedir. Ancak, çeltiğin pirince işlenmesi sırasında ortaya çıkan kırık 

pirinç tanelerini, kepek, fotosel iadesi, ham tane ve kavuzları ile hasat ve harmandan 

arta kalan sap-samanlarda çeltiğin yan ürünüdür.  Çeltik hasat ve harman olduktan 

sonra tarla yüzeyinde kalan bitkisel aksamları uygun yöntemlerle tarlaya karıştırmak ve 

tarla dışında sapın değerlendirileceği alternatif yollar bulunmaktadır. Bu yollar ise, 

balya olarak toplama, yapı malzemesi, drenaj ve boru hattı konstrüksiyonlarında, 

plastik kalıp tozu ve kontrplak tutkalında dolgu malzemesi, emniyet ve güvenlik 

amacıyla kullanımı, malçlama, kompost yapımında, hayvancılıkta ve tavukçulukta 

altlık malzemesi, fide yetiştirme ortamı, erozyon, eğimli alanlar, orman kontrolü ve 

toprak stabilizasyonunda, el sanatları, paketleme malzemesi, çeltik sapı külü, hidroliz 

ve sentez gaz, alkol, metan ve fiber tahta imalatında kullanılabilmektedir. Kırık 

pirinçten pirinç unu, pirinç nişastası, pirinç şarabı, pirinç sirkesi ve bira yapımında 

kullanılmaktadır. Çeltiğin diğer yan ürünleri olan ham tane ve fotosel iadesi hayvan 

yemlerinde katkı olarak kullanılmaktadır. Çeltik kavuzu ise, yapı malzemesi, duvar 

konstrüksiyonunda ve yangına dayanıklı tuğla imalatında, hayvancılıkta ve 

tavukçulukta altlık, kompost, elektrik üretiminde, sulu solüsyonlardan metal iyonlarını 

ayırmak için absorban madde olarak, su içerisinde bulunan arseniği ayırmak için 

potansiyel filtre olarak ve sert yüzeylerde yağı absorbe etmek için kullanılmaktadır. 

Çeltik kavuz külünden de cam, çimento, seramik ve diğer ürünlerin üretiminde 

kullanılmaktadır. Son olarakta pirinç kepeği hayvan yemi olarak kullanılırken kepekten 

elde edilen yağdan ise gıda, kozmetik ve eczacılık kullanılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çeltik, Saman, Kavuz, Kırık, Kepek 
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Utilising Paddy By-Products 

 
Ayşe Gül ŞİŞMAN, İsmail SEZER, Hasan AKAY, Sefa ŞENOCAK 

Ondokuz Mayıs University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crop, Samsun, 
TURKEY 

 

ABSTRACT 

 

When paddy cultivation area in Turkey is analysed in terms of production and 

productivity values, it can be stated that 35 thousand tons production and 6.04 tons 

productivity were gained in 50 thousand ha cultivation area in 2000 while in 2013 90 

thousand production and 8.13 ton ha productivity were gained in 110 thousand ha 

cultivation area.  

 

Generally, the grain of paddy are commonly considered as white rice in the world. 

However, the straws remaining from the harvesting of pieces of broken rice, bran, 

photocell, raw piece and glumes generated during processing of paddy into rice are by 

products of paddy. After the paddy is harvested, alternatives methods are found to mix 

the botanic components remaining on the surface into the farm and to utilise the stems 

somewhere else except for farm. The alternatives can be using these by products in 

manufacturing collecting as bales, using as structure materials, in drainage and pipeline 

constructions, as backfill material in plastic pattern dust and plywood glue, for the 

purpose of security and safe, for mulching, in compost, in animal breeding, as base 

plate in poultry husbandry, in seedling cultivation environment, erosion, benches, forest 

control and soil stabilization, in hand crafts, for manufacturing packaging material, 

paddy stem ash, hydrolysis and synthesis gas, alcohol,  methane and fibre wood.  Rice 

flour, rice starch, rice wine and beer are produced from broken ice. Raw piece and 

photocell remaining which are other by products of paddy are used as additive in 

forages. Paddy husk are used as construction material, in wall construction and 

manufacture of fire-resistant brick, animal breeding and as base material in poultry 

husbandry, in production of compost, electricity, as absorbing material in watery 

solutions in order to separate ions, as potential filter in order to separate arsenic in 

water and in order to absorb oil on hard surfaces. The ash of paddy husk is used for the 

production of glass, cement, ceramic and other products. Finally, rice bran is used as 

forage and the oil generated from the bran is used in sectors of food, cosmetology and 

pharmacy.  

 

Keywords: Paddy, straw, husk, broken, bran 
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Düzce İlinde Yetiştirilen Çeltiklerde Tohumla Taşınan Fungal Patojenlerin Tespiti 
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2
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Ankara,TÜRKİYE 

 

ÖZET 

 

Düzce İli Merkez İlçe Konuralp Beldesi ve Çilimli İlçesinde yetiştiriciliği yapılan çeltik 

alanlarından farklı 30 tarladan alınan 6000 adet çeltik tohumunda bulunan Fungal 

patojenleri tespiti yapılarak hastalıkların bulunma oranları araştırılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Çeltik, Tohumla Taşınan Fungal Patojenler 
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Growing in Rice Düzce in Seed Borne Detection Fungal Pathogens 
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2
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TURKEY 

 

ABSTRACT 

 

Central Country town of Düzce Konuarlp and Çilimli district of cultured from 30 

different fields of rice paddy fields in 600 upon the identification of fungal pathogens, 

rates of disease have been investigated. 

 

Keywords: Seed borne Fungal Pathogens Oryzae sativa     
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ULUSLARARASI KATILIMLI KONURALP ÇELTİK ÇALIŞTAYI SONUÇ 

BİLDİRGESİ (KONURALP ÇELTİK BİLDİRGESİ) 

 

Uluslararası Katılımlı Konuralp Çeltik Çalıştayı, 14-16 Aralık 2015 tarihlerinde, Düzce 

Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi liderliğinde, Trakya Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü ve Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Trakya 

Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİSAM), Su Ekosistemlerini 

Koruma Derneği (SUEKOS) ve Üskübü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle ve 

Düzce Belediyesi, Türkiye Tohumcular Birliği (TURKTOB), Bitki Islahçıları Alt 

Birliği (BİSAB) ve Trakya Genetik Arge desteğiyle Düzce Üniversitesinin ev 

sahipliğinde Düzce’de düzenlenmiştir.  

 

Çalıştay’a üretici, araştırıcı, uygulayıcı, sanayici, pazarlamacı, tohumluk üreticileri ve 

girdi sağlayıcıları, çiftçiler gibi doğrudan sistemin içerisindeki aktörler ile sanatçı, 

yazar, arkeolog gibi konunun diğer yönleriyle ilgili kişiler katılmışlardır. Çeltik konusu; 

kültürel, tarihî, arkeolojik, mahallî, zirai, ekolojik, ekonomik, teknolojik ve sosyal 

yönleriyle 20 sözlü ve 8 poster bildiri kapsamında incelenmiştir. Ayrıca beyin fırtınası 

oturumlarında (i) Konuralp çeltiğinin kültürel ve ekonomik katkıları, (ii) Konuralp 

çiftçilerinin çeltik üretimine bakışları, (iii) Çeltik üretiminde karşılaşılan sorunlar, (iv) 

Mahalli çeşitlerin korunma stratejileri ve çeşit geliştirme politikaları ve (v) Çeltik 

üretiminin çevre ve ekoloji açısından olumlu/olumsuz yanları ve iklim değişikliklerinin 

etkileri üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Çalıştay katılımcıları aşağıdaki sonuçları 

ortaya koymuştur.  

Çalıştay katılımcıları,  

 

1. Toplantının ana düzenleyicisi ve ev sahibi Düzce Üniversitesine, Düzce 

Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesine ve diğer düzenleyici ve 

destekleyici kuruluşlara böyle önemli bir konunu farklı boyutlarıyla 

görüşülmesine imkân sağladıkları için ve başta il valisi olmak üzere il 

protokolüne ve Düzce Üniversitesi Rektörü ve yöneticilerine toplantının 

açılışına katılarak verdikleri manevî destekten dolayı teşekkür ederler.  

2. Mahalli çeşitlerin ve onların genetik değerinin farkında olarak ülkemizde 

mevcut 30-40 arasındaki yerli çeşidin korunmasını sağlayan Ankara Tohum 

tescil ve gen bankasına, Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ve Ege Tarımsal 

Araştırma Enstitüsüne şükranlarını sunar, milli gen bankasındaki mahalli 

çeşitlerle ilgili net verilerin ortaya konmasına yönelik planlanan, yürütülen ve 

sonuçlanan projelerin önemine katılırlar.  

3. İlgili mevzuatlarda yer almamasından dolayı desteklemelerden faydalanamayan 

mahalli çeşitlerin korunması ve tohum tescil çalışmalarının yapılmasına yönelik 
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projelerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının öncelikli çalışma konuları 

içerisine almasını tavsiye ederler. 

4. Mahalli çeşitler açısından coğrafi işaretlemenin önemini vurgular,  bu konuda 

aşağıdaki açıklamanın göz önüne alınması gerektiğini kamuoyuna duyururlar: 

a) “Sarı çeltik (Tosya), Karacadağ (Diyarbakır), Akçeltik (Çorum), Maraş 

Sarısı (Kahramanmaraş) ve Kıbrıscık (Bolu) yerel çeşitlerdir.  

b) Sarı çeltik için coğrafi işaret almaya yönelik işlemlerin başlamıştır.  

c) Kıbrıscık çeşidi de geri melezleme ile saflaştırılarak coğrafi işaret 

çalışmaları yapılabilir.  

d) Gönen baldosu (Balıkesir), Konuralp (Düzce) ve Derviş (Hatay) çeltikleri 

ise İtalyan kökenli çeşit olmalarından dolayı coğrafi işaret alamazlar.”  

5. Mahalli çeşitlerin 

a) hastalık etmenleri ve zararlılara karşı dayanıklılık mekanizmasını ve 

ekolojik adaptasyon gücünü dikkate alarak gen çalışmalarında 

kullanılabilme imkanlarından,  

b) verimlerinin düşüklüğünden dolayı tercih edilmese de yöresel yemeklerde 

kullanılması sebebi, yörelerinde alışılmış bir tada sahip olmaları ve 

taşıdıkları kültürel değerden, 

c) tohum üretiminde milli yeterliliği sağlayabilmek için,  

d) üreticilerin alışkanlıkları ve mahalli pazarlarda ürünlerini rahatça 

pazarlayabilmelerinden katma değerlerinin artırılarak iş adamlarının konuya 

ilgisinin çekilmesinin mümkün olmasından dolayı saklanmalı, korunmalı, 

saflaştırılmalı, tescil edilmeli, öncelik verilmeli ve sürdürülebilirliği 

sağlanmalı kanısına varmıştır.   

6. Tarım alanlarında ve su havzalarında sanayi yatırımların ve yerleşimlerin 

engellenmesinin ve esasen bir nevi sulak alan olan çeltik ekim alanlarının 

korunmasının ekonomi ve biyolojik çeşitlilik açısından öneminin kamuoyuna ve 

karar vericilere anlatılmasının önemini vurgularlar.   

7. Çeltik üretiminin temel meselelerinden birinin tarım alanlarının kullanım 

izinlerinden kaynaklandığı vurgulayarak çeltik ekim kanununun yeniden ele 

alınmasının gerekliliğini karar vericilere duyururlar.  

8. Çeltik üretiminde her biri ayrı bir mesele olan (iklim, arazi mülkiyeti, toprak 

hazırlama teknikleri, su kullanımı, temiz su temini, sertifikalı tohum, 

desteklemeler, hasat, harman/kurutma, hasat ve harman kayıpları, ekim nöbeti, 

bitki koruma, bitki koruma ürünlerinin (herbisit, insektisit, fungusit, nematisit) 

uygulama kayıtları, pestisitlere dayanıklılık, kırmızı çeltik meselesi, 

markalaşma,  pazarlama ve finansman) konularda üreticilerin bilinç 

düzeylerinin arttırılması ve üretim şartlarının iyileştirilmesi gerektiğinin altını 

çizerler.  
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9. Her geçen gün popülerlik kazanan IMI grubu herbisitlere dayanıklı çeşitlerin, 

ileride farklı ve daha karmaşık meselelerle karşılaşılmaması için ekiminde 

düzenlemeler getirilmesinin gerekliliği ifade ederler.    

10. Çeltik de genelde oksijensiz üretim yapıldığı, bu sebeple de yüksek oranda 

metan gazının bu üretimler sonucu oluşarak açığa çıktığı konusuna dikkat 

çekerek bu sorunun önüne geçebilmek için oksijensiz çeltik yetiştirmeye uygun 

karık, kesik ve damla sulama yöntemlerinin kullanılması gerektiğini, bu 

durumda artırabilecek yabancıot meselesinin farkında olarak bildiriler.  

11. Çeltik üretiminde temel meselenin yabancıotlar olduğunu vurgulayarak 

fideleme suretiyle bunun çözülebileceği, bu sistemin gereği olan münavebenin 

de geliştirilmesi gerektiği konusuna ve yabancıot meselesinin iklim değişikliği 

ile artmasının beklendiğine dikkat çekerler. 

12. İnsanların ana besin kaynaklarından olan çeltiğin dünya genelinde 2050 yılında 

% 50 artırılması hedeflendiğini ve iklim değişikliğine bağlı olarak +1 derece 

sıcaklık artışının çeltik verimini %10 oranında düşüreceğini bilerek çeltikle 

ilgili hem teknik hem de kanuni çalışmalara öncelik verilmesi gerektiğini 

vurgularlar.  

13. İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ürünlerden biri olan çeltiğe, kurağa 

dayanıklılık genlerin aktarılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini 

belirtirler. 

14. Sivrisinek mücadelesinde kullanılan ilâçlara karşı dayanıklılık gelişmiş olması 

ihtimalini de göz önünde tutarak yeni yöntemlerin geliştirilmesini ve mevcut 

uygulamaların ise tekniğine uygun hâle getirilmesini önerirler.  

15. Çalıştayların her yıl yapılmasının faydalı olacağını, daha önce başka kurumlarca 

da yapılan çeltik çalıştaylarının sistemli hâle getirilmesi gerektiğini belirtiler.  

16. Raporun ilgili birimlere duyurulmasının elzem olduğunun altını çizerler. 
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DECLARATION OF KONURALP RICE WORKSHOP 

 

Konuralp Rice workshop hosted by Duzce University, organized by Faculty of 

Agriculture and Nature Sciences of Duzce University, Trakya Agricultural Research 

Institute,  and Duzce Province Directorate of Food, Agriculture and Livestock Ministry 

under the leadership of Faculty of Agriculture and Nature Sciences of Duzce University 

collaboration with Plant Breeding Research Center of Trakya University, Association 

for Conserving Aquatic Ecosystems, and Üskübü Agricultural Development 

Cooperative sponsored by Municipality of Duzce, Union of Turkey Seed Growers, 

Plant Breeders Sub-Union of Turkey, and Trakya GenetiK Arge is held in Duzce on 14-

16 December 2015.  

 

Direct stake holders such as producers, researchers, implementers, industrialists, 

marketers, seed producers, and other input suppliers, farmers as well as professionals 

dealing with other subjects but giving their views in the context of the workshop such 

as artists, authors and archeologists were attended. Issues on rice were presented from 

cultural, historical, archeologic, local, agricultural, ecologic, economic, technologic, 

and social views via 20 oral and 8 poster submissions. Furthermore, following subjects 

were discussed in brain storming sessions: (i) The economic and cultural inputs of 

Konuralp rice, (ii) Views of Konuralp farmers on rice, (iii) Problems are in rice 

production, (iv) Strategies on saving local cultivars and policies on developing species, 

and (v) Ecological impacts (both negative and positive effects) of rice cultivation and 

the effect of climate change on rice production. Attendees of the workshop reached the 

following outcomes: 

 

Attendees of the workshop 

 

1. Acknowledge Duzce University being main organizer and host; Faculty of 

Agriculture and Nature Sciences of Duzce University and the other organizing, 

collaborating and sponsoring organizations providing platform for discussions 

from different aspects of such an important issue; and Governor of Duzce and 

Province administrators, Rector of Duzce and the University administrators 

giving spiritual support through attending opening session and opening lectures. 

2. Appreciate Ankara Seed Certification and Gen Bank, Edirne Agricultural 

Research Institute, and Ege Agricultural Research Institute for their efforts 

saving approximately 30-40 Turkish local varieties being aware of importance 

of local varieties and their genetic values; and agree importance of projects that 

have been planned, completed and continued that are related to data on local 

varieties in National Gen Banks.  
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3. Recommend to Ministry of Food, Agriculture and Livestock that projects on 

saving local varieties and developing certification system for their seeds which 

are not getting rural subsidies due to not inclusion at related acquis should be 

included  in priority study areas. 

4. Stress on importance of geographic signs for local varieties and announce 

following points to be regarded by public: 

a) “Sarı çeltik (Tosya), Karacadağ (Diyarbakır), Akçeltik (Çorum), Maraş Sarısı 

(Kahramanmaraş) and Kıbrıscık (Bolu) were local vrieties. 

b) The geographic sign procedures for Sarı çeltik have been initiated. 

c) It is possible to have geographic sign for Kıbrıscık if pure lines can be 

obtained through back crosses. 

d)  Gönen baldosu (Balıkesir), Konuralp (Düzce) and Derviş (Hatay) rice 

varieties cannot have geographic sign because they are varieties with Italian 

origins.” 

5. Conclude that local varieties should be kept, saved, purified, certified, given 

priority, and sustained because of 

a) their possible use  in genetic studies due to their resistance mechanisms 

against to diseases and pests and ecological adaptation power,   

b) their use in local cuisines in spite of lower yield capabilities, their preferably 

by local people due to accustomed tastes, and their cultural values, tohum 

üretiminde milli yeterliliği sağlayabilmek için,  

c) habits of producers and easy of marketing locally,  

d) possibility to get attentions of businessman via increasing local varieties’ 

added values. 

6. Stress on creating awareness in general public and decision makers on the role 

of economic value and biologic diversity of prohibiting industrialization and 

urbanization on agricultural lands and watersheds, and conserving rice 

producing areas which are kind of aquatic ecosystems. 

7. Inform decision makers on rice cultivation act should be amended by because 

one of the main problems of rice production arises from land use permissions. 

8. Underline improving growing conditions and arising concussions of farmers on 

the problems of rice production which are climate, field ownership, soil 

preparation techniques, water use, clean water supply, certified seeds, subsidies, 

recording plant protection applications, resistance to pesticides, red rice 

problem, branding, marketing and finance. 

9. State requirements of dictating rules for IMI rice cultivation which have being 

popular day by day and might cause large and complex problems. 

10. Remark high amount of methane was being emitted due to anaerobic rice 

production conditions and notify proper irrigation methods for any application 

system used such as ditch, drip etc. should be employed for anaerobic 

conditions with being aware possible increase of weed problems. 
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11. Define weeds as main problem in rice cultivation which might increase with 

climate change and point out use of seedlings and crop rotation to overcome this 

problem. 

12. Urge technical and legislative activities on rice because as a staple crop, 

demand for rice will increase and production should 50% increased by 2050 and 

furthermore increase 1
o
C in temperature can cause 10% decrease in yield. 

13. Advice initiating studies on transfer of genes for drought tolerance because rice 

will be one of the crops will be affected by climate change. 

14. Recommend applications to control mosquito should be followed technical 

instructions and new methods should be developed to combat pesticide 

resistance. 

15. Remark importance of annual meetings on rice and recommend finding a 

common and systematic way to organize these meetings instead of independent 

meetings from different organizations. 

16. Emphasize needs for distribution of declaration to all related organizations. 
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KATILIMCI LİSTESİ – PARTICIPANTS 
 

 
Ad-Soyad 

Name-Surname 

1 Abdullah ÇELEBİOĞLU 

2 Abdurrahman UZUN 

3 Abdullah KARASU 

4 Adnan TÜLEK 

5 Ahmet BAŞIHOŞ 

6 Ahmet BİLİR 

7 Ahmet DEMİRKAN 

8 Ahmet ULUDAĞ 

9 Ali AKPINAR 

10 Ali ODABAŞ 

11 Alper KIRMIZIGÜL 

12 Arzu ELİBÜYÜK 

13 Ayşe Gül ŞİŞMAN 

14 Ayşe TASALI 

15 Ayşegül AYDIN 

16 Ayşegül TERİM 

17 Ayşe YAZLIK 

18 Atılgan DEMİR 

19 Bedri YÜKSEL 

20 Berk BAĞIRHAN 

21 Berkay ŞEN 

22 Beyza ÇİFTÇİ 

23 Burcu ŞENER 

24 Burhan ŞAHİN 

25 Bülent KIYCI 

26 Büşra BAYSAL 

27 Büşra KESKİN 

28 Büşra YETİŞEN 

29 Betül BİNİCİ 

30 Cavide Nur EMRE 

31 Ceren ŞAFAKOĞLU 

32 Çetin AKMEŞE 

33 Danica ANDREESKA 

34 Deniz İNCİ 

 
Ad-Soyad 

Name-Surname 

35 Dobre ANDOV 

36 Doğan IŞIK 

37 Eda AKSOY 

38 Ekrem ÖZKAN 

39 Eliza GAVRIIL 

40 Emilija SIMEONOVSKA 

41 Emine AYDIN 

42 Emine DEMİR ÖZDEN 

43 Emine KAYA ALTOP 

44 Emre Eren MUSLU 

45 Emre OKAN 

46 Emrah GÜL 

47 Emrah Ozan GÜLKAN 

48 Ercan KOCA 

49 Ercan AKDEMİR 

50 Erdinç GÜR 

51 Erhan YAYLA 

52 Ersin DEMİR 

53 Eser ANLI ATAMER 

54 Esra GÖREL 

55 
Faheem Shehzad 

BALOCH 

56 Fatih BAYRAKTAR 

57 
F. Çiğdem SAKİNOĞLU 

ORUÇ 

58 Fatih KARTALCI 

59 Fatma ERAVCI 

60 Fikret BUDAK 

61 G.N. DHANAPAL 

62 Garyfalia ECONOMOU 

63 Güzin BİLİR  

64 Halil SÜREK 

65 H. Nihan NAYİR 

66 
Hamza İsmail Hakan 

BARIN 
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Ad-Soyad 

Name-Surname 

67 Hande ALTINIŞIK 

68 Haluk AYDIN 

69 Harun ÇOLAK 

70 Harun KABAOĞLU 

71 Hasan AKAY 

72 Hasan MENGÜ 

73 Halil KÜTÜK 

74 Halil YILMAZ 

75 Hüseyin ÇUKUR 

76 Hüsrev MENNAN 

77 Hamdi Sefa ŞENOCAK 

78 Hasan ONAN 

79 Hasan ÖZDEMİR 

80 Hülya TORUN 

81 Hüseyin DİKMEN 

82 Hüseyin GÜNGÖR 

83 Hüseyin NUR 

84 İdris ŞAHİN 

85 İlhan GENÇ 

86 İlhan ÜREMİŞ 

87 İsmail Oğuz ÖZDEMİR 

88 İsmail SEZER 

89 İsmet YILDIRIM 

90 Kamil KÖSAL 

91 Kassim ALKHATIB 

92 Kemal ALTUNTAŞ 

93 Kenan BOZKURT 

94 Kenan ÇATANA 

95 Kenan Ziya TAŞ 

96 Kenan YILMAZ 

97 
Kerime BAŞKAN 

ÇAVDAR 

98 Khawar JABRAN 

99 Kianoosh HAGHNAMA 

100 Lütfü ŞEHSUVAROĞLU 

101 Mahmut DOK 

 
Ad-Soyad 

Name-Surname 

102 Mahmut KAVAK 

103 M. Erhan GÖRE 

104 Mehmet KAHRAMAN 

105 Mehmet KAVAK 

106 Melis SEİDİ 

107 Meral ŞAHİN 

108 Merve KÖKTENTÜRK 

109 Mesut KAVAS 

110 Metin YAZICI 

111 Mine RUŞEN 

112 Muhteşem TORUN 

113 Murat TEMELDAŞ 

114 Murat UĞUR 

115 Mustafa ÇİNKILIÇ 

116 Mustafa KOPARAN 

117 Mustafa İLYASOĞLU 

118 Mustafa ULUSOY 

119 Mustafa YILDIZ 

120 Nahigan KAHRAMAN 

121 Necmi BEŞER 

122 Necati Barış TUNCEL 

123 Necmi AKSOY 

124 Necdet ÇİÇEK 

125 Necdet TAŞ 

126 Nedim ALTIN 

127 Neşe YILMAZ TUNCEL 

128 Nihat TAŞ 

129 Nihat TOK 

130 Nurcan BÜYÜKKURT 

131 Nuran Pınar GÜZEL 

132 Nrettin HERGENÇ 

133 Onur ÇOLAK 

134 Osman AVCI 

135 Ömer M. KOYUNCU 

136 Ömer ŞAHİNGÖZ 

137 Özgür YERLİ 
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Ad-Soyad 

Name-Surname 

138 Pınar GÖÇ RASGELE 

139 Pınar PINARCIK 

140 Rahmi YILMAZ 

141 Ramazan TARAN 

142 Rasim ÜNAN 

143 Recep YAVUZ 

144 Rıdvan TOPSAKAL 

145 Sabriye ŞEN 

146 Sadık Hasan ORUÇ 

147 Salih KARABÖRKLÜ 

148 Samet GÜREL 

149 Sami KILIÇ 

150 Selehattin SERT 

151 Semih KESİM 

152 Serdar ASLAN 

153 Serpil UĞRAŞ 

154 Sertaç KAYA 

 
Ad-Soyad 

Name-Surname 

155 Şadiye ZAMBAK 

156 Şule UZUN 

157 Tansel SERİM 

158 Tarık ACAR 

159 Tuğba DÖNMEZ 

160 Tuğba ÖCAL 

162 Türkan AYDEMİR 

163 Uğurcan MAİLACI 

164 Ülfet HERGENÇ 

165 Volkan AYDIN 

166 Vural ÇATIKKAYA 

167 Yıldız DOYRAN 

168 Yıldız SOKAT 

169 Zeynep DEMİR 

170 Zübeyde Filiz ARSLAN 

171 Z. Dilşat DURU 
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ÇALIŞTAY FOTOĞRAFLARI 

PHOTOGRAPS of WORKSHOP 
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ÇALIŞTAY FOTOĞRAFLARI 

PHOTOGRAPS of WORKSHOP 

 

 
 

 

 
 

 

 
  



 

 

 

   
 

             

 

                          
 

                            
 

   

                                    
 

 

 
 


