
Değerli hocalarım, 
 

Iğdır Üniversitesi ile Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tarafından Iğdır’da yüz 
yüze yapılması planlanan fakat COVID-19 pandemisi nedeniyle yapılan istişare ve anket 
çalışması sonrası uzaktan (online) olarak düzenlenmesine karar verilen Uluslararası Katılımlı 
Türkiye 7. Tohumculuk Kongresi’nin (https://tohum2021.igdir.edu.tr) 15-17 Kasım 2021 
tarihlerinde düzenleneceğini duyurmaktan ve sizleri kongremize davet etmekten büyük kıvanç 
duyuyoruz.  
  

Kongremiz, tohumluk tanımı kapsamına giren tohum, fidan, fide, yumru, soğan gibi tüm 
bitki çoğaltım materyalleri konusunda yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Belirtilen alanlarda, 
aşağıda sıralanan konu başlıklarında sözlü bildiriler kabul edilecektir: 
 
Tohumluk Teknolojisi 

 Üretim ve Çoğaltım 

 Tohumluk ekolojisi 

 Muhafaza 

 Tohumluk Ekonomisi ve pazarlaması 
Tohumluk Biyoteknolojisi 

 Fizyoloji 

 Moleküler biyoloji 

 Doku kültürü 
Tohumluk Islahı 

 Çeşit ıslahı 

 Kontrol ve sertifikasyon 

 Islahçı hakları ve Etik 
Tohumluk Patolojisi 

 Hastalıklarla mücadele 

 Zararlılarla mücadele    
 

Kongremizde sunulacak olan bildirilerden, en az iki hakem değerlendirmesinden geçmiş 
olanları TR dizin ve Uluslararası indekslerde taranan “Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Dergisi (FBED)” ‘nde basılacaklardır. Kabul edilen makalelerin 2021 Aralık ayında 
basılması planlanmaktadır.  
 

Sözlü bildirilerin seçiminde, mümkün olan en geniş katılımı sağlamak amacıyla bir 
katılımcının en fazla bir sözlü ve poster bildirisinin kabul edilmesi planlanmaktadır.   
 
Önemli Tarihler 

09 Temmuz 2021 | Bildiri özetlerinin gönderilmeye başlanması 

09 Temmuz 2021 - 15 Eylül 2021 | Erken Kayıt 

16 Eylül – 14 Kasım 2021 | Geç Kayıt 

15 Ekim 2021 | Bildiri özetlerini göndermek için son tarih 

01 Kasım 2021 | Kabul edilen bildirilerin sahiplerine bildirilmesi 

  
Kongre hakkında detaylı bilgilere https://tohum2021.igdir.edu.tr adresi üzerinden 

ulaşabilirsiniz.  
 

Üç ülke ile sınırı olan ve bu alanda ülkemizdeki tek il olan Iğdır’ımızda COVID-19 
pandemisi nedeniyle siz değerli katılımcıları ağırlayamamanın hüznünü yaşamakla birlikte, 
online olarak yapılacak kongremizde Iğdır’ımızın eşsiz sıcak ve güler yüzlülüğünü 
göstereceğimizden şüpheniz olmasın.  Türkiye tohumculuk sektörünün çatı kuruluşu 
TÜRKTOB ile birlikte düzenleyeceğimiz, uluslararası katılımlı ve tohumculuk alanında 

https://tohum2021.igdir.edu.tr/
https://tohum2021.igdir.edu.tr/


ülkemizdeki en geniş kapsamlı bilimsel etkinlik olan Kongremizin sektörün tüm paydaşlarını bir 
araya getirmesi ümidiyle sizleri 15-17 Kasım’da kongremizde buluşmaya davet ediyoruz. 

 
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı  
Dr. Eren ÖZDEN  
 


