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Değerli Meslektaşlarım, 

Trakya Üniversitesi tarafından Trakya Üniversiteler Birliği, Balkan Üniversiteler Birliği, Namık 
Kemal  Üniversitesi,  Onsekizmart  Üniversitesi,  Kırklareli  Üniversitesi,  Uludag  Üniversitesi, 
Bulgaristan Plovdiv Tarım Üniversitesi, Trakia Üniversitesi  ‐  Stara Zagora, Bulgaristan Tarım 
Bilimleri  Akademisi,  Yunanistan  Trakya  Democritus  Üniversitesinin  ve  diğer  Balkan 
Üniversiteleri  ve  Araştırma  kuruluşlarının  da  destekleriyle  Edirne'de  Balkan  Kongre 
Merkezinde COVİD 19 tedbirleri doğrultusunda online veya sınırlı şeklinde düzenlenecek III. 
Balkan Tarım Kongresine sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Tarımsal üretimde yeni 
bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve mevcut durumu kapsayan bilimsel program 30 Ağustos 1 
Eylül tarihlerinde üç gün sürecektir. İlki 2014 yılında yine Edirne de 1000 den fazla bildiri ve 
700  den  fazla  çoğunluğu  yabancı  katılımcıyla  gerçekleştirilen  kongremizde,  bu  yılda  yoğun 
katılım beklemekteyiz. 

Tercih  edilen  konferans  sunum  dili  İngilizce  olup,  ancak  Türkçe,  Fransızca  ve  Rusça  da 
sunumlar  kabul  edilecektir.  Aynı  dil  sunumları  ayrı  sanal  oturumlarda  yapılacak  ve  ödeme 
yapan  tüm  katılımcılar,  davetli  ve  diğer  sunumlara  canlı  katılabileceklerdir.  Online 
katılımcılara, katılım belgesi, kongre özet ve full bildiri kitabı pdf olarak e maille, talep edilirse 
kargoyla gönderilecektir. 
Son Bildiri Gönderme tarihi 21 Temmuz 2021 olup;  

Katılım  ücreti;  bu  tarihe  kadar  yerli  katılımcı  400  TL,  sonrası  600  TL  olup,  Kongre  e‐kitap, 
katılım belgesi şahsen katılınırsa, çanta ve öğlen yemeklerini kapsamaktadır.  

Kongre katılımcılarına  flash bellekte Bildiri Özeti  kitabı  verilecektir. Kongre yeşil bir etkinlik 
olup, mümkün mertebe  daha  az  kâğıt  ve  plastik materyal  kullanılacak,  e‐posterler  kongre 
merkezindeki  elektronik  poster  panolarında  önceden  e‐posta  ile  jpeg  formatında 
gönderilecek ve Kongre sırasında sergilenecektir. 

Katılımcılar talep ettiği takdirde, tam metin bildirilerini göndermeleri halinde (yeni Akademik 
teşvik  kapsamında  geçerli),  Kongreden  sonra  Kongre  Bildiri  kitapçığında  veya  Uluslararası 
endeksli ve TR Dizindeki bilimsel dergilerde yayınlanacaktır. Kongrede öğrenciler arasında, en 
iyi sunum ve poster ödülleri verilecektir. 

Gıda alanında seçilen 5 bildiri SCI dergide, Toprak ve Bitki besleme alanında seçilen 3 bildiri 
de Scopus indekste taranan dergilerde yayınlanacaktır  

Konferansımız,  Doçentlik  kriterlerine  ve  YÖK  Konferans  desteklerine  uygun  olarak 
düzenlenmektedir.  
Lütfen  etkinliğimizi  diğer  ilgili  meslektaşlarımıza  ve  öğrencilerimize  duyurursanız  çok 
sevinirim. 
Sizleri Kongremizde görmekten büyük mutluluk duyarız. 

 Prof Dr Yalcin Kaya 

Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı 



AGRIBALKAN 2021 
III. BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS 

August 29th - September 1st, 2021, Edirne, Turkey 
www.agribalkan.net 

Dear Colleagues, 
 
We invite you to our AGRIBALKAN 2021 congress will be organized by Trakya University 
supporting with Trakya Universities Union, Balkan Universities Association, Namık Kemal 
University, Onsekizmart University, Turkey, Kırklareli University, Uludag University, 
Turkey, Agriculture University of Plovdiv, Trakia University - Stara Zagora, Bulgarian 
Agricultural Academy of Science, Democritus University of Thrace, Greece and together with 
other Balkan  
Universities and Institutions. 
 
However, if travel restrictions and some limitations for meeting still continue due to COVID-
19 situation in September 2021, the congress could be fully online as digital event, in lieu of 
an in-person event or combining with limited normal participation and online because 
organizing committee always considers firstly the health, safety, and security of conference 
attendees as its top priority.  
 
The aim of our international congress is to present the newest research results and research 
goals, analyze current conditions and perspectives in agriculture. After organizing the first 
one with over 700 participants in 2014, we will organize the 3rd one in Trakya University 
again. 
Congress fee is 100 Euro, late registration (after July 21st) is 150 Euro; (for students early 50 
€, late 75 €), Turkish participants; early 400 TL, late 600 TL; Turkish students 200 TL, late 
300 TL including congress bag, flash memory, lunches, and cofee breaks. 
Our event will be Green Congress basis so as much as less papers will be used and with 
carrying out our environment. E - Posters will be exhibited in electronic boards and web page 
during the congress. 
The selected abstracts will be published in the Conference Abstract and Proceedings Book. 
Participants might send us their full papers, which based on their preferences will be 
published either in our Conference Abstract and Proceedings Book or in selected International 
Indexed Scientific Journals. 
The best five selected full papers related to food science will be published in SCI indexed 
Journal; Journal of Food Processing and Preservation. 
The best three selected full papers related to soil science and plant nutrients will be published 
in Scopus indexed Journal; Eurasian Journal of Soil Science  
There is other options also to publish your papers in our international indexed journals too. 
All virtual and normal participants will receive participation certificates and a copy of the 
Conference Abstract and Proceedings Book, which will be sent as a PDF file via email. 
 
Abstract deadline is July 21st.  
Congress language is ENGLISH but it could be possible also Turkish, French and Russian. 
 
See you in our Congress. 
 
Prof Dr Yalcin KAYA 
Head of Organizing Committee 
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