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Welcome

On behalf of the International Society of Citriculture (ISC) and the Organizing Committee of the 14th International Citrus
Congress (ICC 2022), we are very pleased to invite participants from public and private research and institutions, and
from the production and commercial sector to attend the ICC 2020 that will be held in Mersin, Turkey, from 6-11
November 2022, under the theme “Reframing Citriculture: Better Connections for Future”. The Congress is being
organized by the Mediterranean Exporters’ Association (MEA), Çukurova University (ÇU) and National Citrus Council
(NCC). These three institutions will cooperate with universities, research institutes, associations, companies, growers,
exporters and sponsors.

Historians believe that the ancestor of the citrus trees, Citrus medica L., was introduced from India into Anatolia
(Turkey) in the late 4th century BC. Today, Turkey is the 8th largest citrus producer in the World. Total citrus production
of Turkey was 4.902.052 t. Oranges are the main citrus fruit grown in Turkey, accounting for about 43% of total
production (1.900.000 t). Orange production is followed by mandarins (1.650.000 t), lemons (1.100.000 t), grapefruit
(250.000 t) and others (2.052 t). Citrus area has expanded rapidly and reached 135.643 ha. This expansion is driven
by domestic and export demands. It is believed that Turkey has a production potential at least three times of the
present level. (TUIK, 2018)

A part of Turkey’s citrus production is used for local fresh fruit market and the bigger part is exported. Turkey has a
significant place in international citrus trade, particularly in fresh citrus fruit exports. In the total global fresh citrus
fruit export, Turkey was the second in the world. In recent years, exports of citrus, especially mandarin, have steadily
increased.

The first settlement in Mersin, the host city of ICC 2022, which is known as Cilicia in ancient times, dates as far back as
to the New Stone Age. It is one of the important ports of the Mediterranean and the center of maritime commerce just
as it was during ancient times. As a settlement of dominant powers since Neolithic Period, Mersin hosts many
archaeological and historical monuments remaining from Chalcolithic, Hittite, Roman, Byzantine and Ottoman
civilizations.

During the congress, a great many scientific activities such as plenary and ordinary sessions, workshops and poster
display to establish new links and collaborations among participants will be carried out by well- appointed scientists
who will come from all over the world. Furthermore, participants will find opportunities to see both Turkish citrus
industries and historical background by technic and social pre, mid and post Congress tours.

Başkan,
Kemal KAÇMAZ
Mersin, Türkiye

Chair
Kemal KAÇMAZ
Mersin, Türkiye

Scientific Committee Convener
Prof. Dr. Bilge YILMAZ
Çukurova Üniversitesi

Bilimsel Komite Başkanı
Prof. Dr. Bilge YILMAZ
Çukurova Üniversitesi

Koordinatör,
Prof. Dr. Okan ÖZKAYA
Çukurova Üniversitesi

Koordinatör,
Prof. Dr. Okan ÖZKAYA
Çukurova Üniversitesi

Hoşgeldiniz

Uluslararası Turunçgil Birliği (ISC) ve 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi (ICC 2022) Organizasyon Komitesi
adına, kamu ve özel araştırma kuruluşları ve kurumlarından, üretim ve ticaret sektörlerinden katılımcıları 6-
11 Kasım 2022 tarihleri arasında “Turunçgillerde Yeniden Yapılanma: Güçlü Bağlantılar - Daha İyi Bir Gelecek”
temasıyla Türkiye’nin Mersin şehrinde gerçekleşecek ICC 2022’ye davet ediyoruz. Kongre; Akdeniz
İhracatçılar Birliği (AKİB), Çukurova Üniversitesi (ÇU) ve Ulusal Turunçgil Konseyi (UTK) tarafından
düzenleniyor. Bu üç kuruluş; üniversiteler, araştırma enstitüleri, birlikler, şirketler, yetiştiriciler, ihracatçılar
ve sponsorlar ile iş birliği yapacak.

Turunçgil ağaçlarının atası Citrus medica L.’nin Anadolu’ya (Türkiye’ye) milattan sonra 4. yüzyılın sonlarına
doğru Hindistan’dan geldiğine inanılıyor. Bugün Türkiye dünyadaki turunçgil üreticisi ülkeleri arasında 8.
sırada yer alıyor. Türkiye’nin toplam turunçgil üretimi 4.902.052 tondur. Türkiye’de en fazla yetiştirilen
turunçgil meyvesi, toplam üretimin yaklaşık %43’üne (1.900.000 t) tekabül eden portakaldır. Portakal
üretimini mandalina (1.650.000 t), limon (1.100.000 t), greyfurt (250.000 t) ve diğerleri (2.052t) izliyor.
Turunçgil üretim alanı hızla genişledi ve 135.643 hektara ulaştı. Bu genişlemenin en önemli tetikleyicileri ülke
içindeki ve ihracattaki taleptir. Türkiye’nin mevcut seviyenin en az üç katı oranında üretim potansiyeline
sahip olduğuna inanılıyor. (TÜİK, 2018)

Türkiye’de turunçgil üretiminin büyük bir kısmı iç pazarda tüketilmekte ve yine büyük bir bölümü ihraç
edilmektedir. Türkiye, uluslararası turunçgil ticaretinde, özellikle de taze turunçgil meyvesi ihracatında
önemli bir yere sahip. Türkiye toplam küresel taze turunçgil meyvesi ihracatında dünyada ikinci sırada yer
alıyor. Son yıllarda başta mandalina olmak üzere turunçgil ihracatı istikrarlı bir şekilde artış gösteriyor.

Eski çağlarda Kilikya olarak bilinen ve ICC 2022’nin ev sahipliğini üstlenen Mersin şehrinde ilk yerleşim Yeni
Taş Devri’ne kadar uzanıyor. Bugün Mersin, Akdeniz’in en önemli limanlarından biri ve tıpkı antik dönemlerde
olduğu gibi günümüzde de deniz ticaretinin merkezi konumunda. Neolitik Dönem’den bu yana egemen
güçlerin yerleşim yerlerinden biri olan Mersin, Kalkolitik, Hitit, Roman, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine
ait pek çok arkeolojik ve tarihi esere ev sahipliği yapıyor.

Kongre süresince, dünyanın dört bir yanından gelen son derece donanımlı bilim insanları tarafından,
katılımcılar arasında yeni bağlantılar kurmayı ve işbirlikleri geliştirmeyi amaçlayan özel ve olağan oturumlar,
çalıştaylar ve poster sunumları gibi bir dizi bilimsel etkinlik gerçekleştirilecek. Ayrıca katılımcılar, kongreden
önce, kongre sırasında ve sonrasında düzenlenecek teknik ve sosyal geziler sayesinde hem tarihsel arka
planı hem de Türk turunçgil endüstrilerini görme fırsatı yakalayacak.

Sizi Mersin’de görmek için sabırsızlanıyoruz!We look forward to meeting you in Turkey!
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Düzenleyenler Hakkında

AKDENİZ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

1993 yılında kurulan Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği, Türkiye’deki en önemli ve
en büyük yaş meyve ve sebze ihracatçı birliklerinden bir tanesidir. Sektörel politikaların
belirlenmesi ve geliştirilmesi, ihracat, üretim, ambalaj ve kalite standartlarının uluslararası
normlara göre tespiti ile birlikler arasında uyum ve koordinasyonun sağlanması amacıyla
çalışmalar yapmak üzere kurulan ve Türkiye’deki Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birliklerinin
temsilcilerin oluşan Sektör Kurulu’nun sekreterya hizmetleri de yıllardır AKİB tarafından
yürütülmektedir; bu anlamda, yaş meyve ve sebze sektöründe Koordinatör Birlik olarak görev
yapmaktadır.

Yaş meyve ve sebze sektörünün en önemli alt grubunu turunçgiller oluşturmakta olup,
sektörün en önde gelen pazarları, Rusya Federasyonu, Irak, Ukrayna, Almanya ve
Bulgaristan’dır.

İhracatımızdaki artış eğiliminin yükselerek devam etmesi, halihazırda var olan pazarlarımızda
payımızın artırılması ve yeni pazarlara ulaşılmasında ihracatçılarımızın önünü açacak tanıtım
kampanyalarının ve öncülüğünü yapan AKİB, dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi
ve değişikliklere ayak uydurulmasının da önemi dikkate alınarak sektörün gelişmesi amacıyla
çeşitli araştırma enstitüleri ve kurumların yapmış olduğu çalışma ve projelere desteklerini
sürdürmektedir.

Binden fazla üyesi bulunan Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği, üyelerine daha iyi
hizmet verebilmek ve sektöre önemli katkılarda bulunmak üzere çalışmalarına hız kesmeden
devam etmektedir.

About Local Organizers

MEDITERRANEAN EXPORTERS’ ASSOCIATION -
MEDITERRANEAN FRESH FRUITS AND
VEGETABLES EXPORTERS’ UNION

Established in 1993, the Mediterranean Fresh Fruits and Vegetables Exporters’ Union is one
of the biggest and most important export unions regarding fresh fruit and vegetables.
Founded with the aim of determining and developing sectoral policies, and evaluating if
exportation, production, packaging and quality standards meet International norms, and to
conduct work on ensuring the coordination and harmony of teams; the Sector Council, whose
representatives are constituted by the Fresh Fruits and Vegetables Exporter Unions in Turkey,
have had secretariat services run by AKİB, and in this way function as a Coordinating Union
in the fresh fruit and vegetable sector.

The most important sub-groups of the fresh fruit and vegetable sector consist of citrus fruits,
fresh fruits and fresh vegetables. The leading sectors are the Russian Federation, Iraq,
Ukraine, Germany and Bulgaria.

AKİB is the leader of publicity campaigns and initiatives in order to continue an upward trend
in exports, to increase our stakes in our current markets and to enter new markets with our
exports; AKİB continues to support the works and projects of various research institutes by
taking into consideration the developments in the world and keeping up with its changes.

The Mediterranean Fresh Fruits and Vegetables Exporters’ Association, which has more than
a thousand members, continues its efforts to provide better service to its members and to
make significant contributions to the sector.



www.citruscongressturkey.org

10

www.citruscongressturkey.org

11

EVENT PROSPECTUS / ETKİNLİK KILAVUZUEVENT PROSPECTUS / ETKİNLİK KILAVUZU

CUKUROVA UNIVERSITY

Cukurova University Balcalı Campus, which was established on 20 thousands decare terrain
in east coast of Seyhan Dam Lake, is a natural park land due to its admirable view. The
university, which is only 10 km far from city center, is among major universities of our country
due to its modern substructure and modern facilities meeting every requirement of its
student and staff. At the present time, Cukurova University offers studies to highly educated
and qualified individuals via 18 Faculties, 4 Colleges, 12 Vocational Schools, 1 State
Conservatory and 4 Institutions. The variety researches and scientific events that our country
needs are being maintained in 35 Research and Application Centers. As of September 2018,
2,265 Academic Personnel, 14,762 in associate degree, 33,462 in undergraduate and 7,209
graduate students, are working in the education and training of 55,433 registered students.

NATIONAL CITRUS COUNCIL

The National Citrus Council is an umbrella organization which is established in 2007
that is composed of representatives of agriculture, trade, industrialists, producers and
merchant groups.

The National Citrus Council conducts research and analysis on products at a national and
international level, develops strategies according to developments related to citrus, and
shares information with members and relevant institutions for the implementation of these
decisions.

The National Citrus Council has been preparing for the 14th International Citrus Congress,
which will be held in Turkey for the first time. Meanwhile, the NCC is working to keep balance
of citrus supply demand equilibrium, improving product quality to compete in domestic and
foreign markets, providing conformant products to the market, increasing marketing power
of citrus and citrus products, taking steps for continuity, profitability, trade, consumption and
standardization of citrus industry and reconciliation of sector’s all parties on specifying
national policies.

About Local Organizers

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Seyhan Baraj Gölü’nün doğu yakasında 20 bin dekar arazi üzerine kurulu Çukurova
Üniversitesi Balcalı Kampüsü insanı kendine hayran bırakan manzarasıyla doğal bir park
alanıdır. Kent merkezine yalnızca 10 km uzaklıkta olan üniversite, modern alt yapısı,
öğrencilerin ve çalışanların her türlü gereksinimlerini karşılayacak modern tesisleriyle
ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır. Bugün Çukurova Üniversitesi 18 Fakülte,
4 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı ile 4 Enstitüde bilgili ve nitelikli
gençler yetiştirmektedir. 37 Araştırma ve Uygulama Merkezinde ise ülkemizin ihtiyaç duyduğu
çeşitli araştırma ve bilimsel faaliyetler sürdürülmektedir. 2018 yılı Eylül ayı itibariyle Çukurova
Üniversitesinde 2.265 Akademik Personel, 14.762’si ön lisans, 33.462’si lisans ve 7.209’u ise
lisansüstü olmak üzere toplam 55.433 kayıtlı öğrencinin eğitim ve öğretiminde görev
almaktadır.

ULUSAL TURUNÇGİL KONSEYİ

2007 yılında kurulan Ulusal Turunçgil Konseyi; tarım, ticaret, sanayici, üretici, tüccar grubu
temsilcilerinden oluşan sektörün, üretimden ihracatına kadar bütün paydaşların yer aldı
ğı çatı kuruluştur.

Ulusal Turunçgil Konseyi ürünlerle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme
yapmakta, turunçgil konusunda ortaya çıkan gelişmeler çerçevesinde strateji belirlemekte ve
alınan bu kararların uygulanması için üyeler ve ilgili kurumlarla bilgi paylaşımında
bulunmaktadır.

Ulusal Turunçgil Konseyi, bir taraftan ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan 14. Uluslararası
Turunçgil Kongresinin hazırlık çalışmalarına titizlikle katkıda bulunmakta diğer taraftan
Turunçgil üretiminin arz talep dengesini sağlayıcı çalışmalar yapılmasını, yurt içinde ve yurt
dışında rekabet etmesini sağlamak için ürün kalitesinin iyileştirilmesini, pazara standartlara
uygun ürün sevk edilmesini, turunçgil ve mamul maddelerinin ulusal ve uluslararası ölçekte
pazarlama gücünün arttırılmasını, turunçgil sanayinin sürekliliğini, kârlılığını, ticaretini,
tüketimini ve standardizasyonunun geliştirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve ulusal
politikaların belirlenmesinde sektörün bütün kesimlerinin uzlaşmasını sağlayacak çalışmalarda
bulunmaktadır.

Düzenleyenler Hakkında
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Congress Theme

On the fertile grounds of the Mediterranean Sea area, with the traces of a long history,
“citriculture” will be set in a new frame during ICC 2020.

Within this approach, “citriculture” professionals will gather together in order to deepen their
knowledge regarding valuable subjects, such as the continuously innovating technology, lucrative
investments and efficient manpower. The aim of this congress is to highlight the importance of
citrus all around the world and to determine new politics for its future. Let better connections
flourish the “Citriculture”.

Kongre Teması

Kongrede Akdeniz Bölgesi’nin bereketli topraklarında, uzun tarihin izleri ışığında, “turunçgilciliğe”
yeni bir bakış açısı oluşturulacak.

Bu yaklaşım kapsamında, “turunçgil” uzmanları, durmaksızın yenilenen teknoloji, karlı yatırımlar ve
etkili iş gücü gibi değerli konularda bilgi birikimlerini artırmak için bir araya gelecekler. Bu kongrenin
amacı, turunçgilin dünyanın dört bir yanındaki öneminin altını çizmek ve turunçgilin geleceği için
yeni politikalar ortaya koymaktır. Daha sıkı bağlantıların “turunçgilciliği” geliştirmesi dileğiyle.

Reframing Citriculture: Better

Connections for Future

Turunçgillerde Yeniden Yapılanma:

Güçlü Bağlantılar - Daha İyi Bir Gelecek
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Congress Logo

Inspired by the cycle of life the concave curves that form the logo looks like a tree at first glance, it
symbolizes citrus species with its colors, changes and dynamism.

The convex bottom line below the tree form is also a representation of the world. The emblem as a
whole, composed of the combination of the world and tree forms’ concave and convex lines

emphasize sustainability, and symbolizes the cycle of “from earth to seed, from seed to tree”. This
cycle also emphasizes that our richly divers lands are fertile.

When the logo is considered as a whole, with its emblems and typography, it emphasizes with a
minimalist approach that the congress in an international one, it also denotes a better future with

the warm and beautiful colors of citrus.

Kongre Logosu

Hayatın döngüsünden esinlenerek içbükey kıvrımlarla oluşturulan ve ilk bakışta bir ağaç formunu
kavradığımız şekilde, turunçgil türlerinin renkleriyle değişim ve dinamizm sembolize edilmiştir.

Ağaç formunun altındaki dışbükey taban çizgisi de dünyayı temsilen oluşturulmuştur. Ağaç
formuyla dünya formunun birleşiminden içbükey ve dışbükey çizgilerle oluşan amblem bütünü,

sürdürülebilirliğe vurgu yaparak, topraktan tohuma, tohumdan ağaca bir döngüyü temsil ediyor. Bu
döngü aynı zamanda zengin çeşitliliğe sahip topraklarımızın bereketli olduğunu da vurgular

nitelikte bir forma sahip.

Logoyu amblem ve tipografisiyle bütün olarak ele aldığımızda, minimal yaklaşımla bu kongrenin
uluslararası bir kongre olduğunun altı çizilirken, turunçgilin iç açıcı sıcak renkleriyle daha güzel bir

gelecek de vurgulanmak istenmiştir.
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COMMITTEES / KOMİTELER COMMITTEES / KOMİTELER
Honor Committee Members | Onur Komitesi

Lütfi ELVAN, Minister of Treasury and Finance (Retired) - Hazine ve Maliye Bakanı (Emekli)

Prof. Meryem TUNCEL, Rector of Cukurova University - Çukurova Üniversitesi Rektörü

Ali KAVAK, The President of the Sector Board of the Union of Exporters of Fresh Fruit and Vegetables -
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Sektör Kurulu Başkanı

Nejdat SİN, The President of Mediterranean Fresh Fruit and Vegetables Exporters’ Association -
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı

Chair and ISC President | Kongre ve ISC Başkanı

Kemal KAÇMAZ, President of National Citrus Council - Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı

Coordinator of Congress | Kongre Koordinatörü

Prof. Okan ÖZKAYA, Cukurova University, Adana, Turkey - Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

Secretary of Congress | Kongre Sekreteri

Res. Assist. Ebru KURT, Cukurova University, Adana, Turkey - Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

Local Organizing Committee | Yerel Düzenleme Komitesi

Prof. Bilge YILMAZ, Cukurova University, Adana, Turkey - Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

Prof. OkanÖZKAYA,Coordinator, Cukurova University, Adana, Turkey - Koordinatör, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

Mehmet ATEŞ, Member of National Citrus Council, Turkey - Ulusal Turunçgil Konseyi Üyesi

Assoc.Prof. Meral İNCESU, Cukurova University, Adana, Turkey - Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

Assoc.Prof. Berken ÇİMEN, Cukurova University, Adana, Turkey - Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye
Ufuk Yavuz TÜMER, Official PCO Maven Events and Exhibitions, İstanbul, Turkey - Maven Etkinlik ve Fuarcılık A.Ş.,
İstanbul, Türkiye
Congress Tours Committee | Yerel Düzenleme Komitesi

Canan AKTAN, Assistant to The Secretary General of Mediterranean Exporters’ Association - AKİB Genel Sekreter
Yardımcısı

Ufuk Yavuz TÜMER, Official PCO Maven Events and Exhibitions, İstanbul, Turkey - Maven Etkinlik ve Fuarcılık A.Ş.,
İstanbul, Türkiye

Ministry of Agriculture and Forestry
Tarım ve Orman Bakanlığı
Ministry of Trade
Ticaret Bakanlığı
Governorship of Mersin
Mersin Valiliği
TİM – Turkish Exporters Assembly / Turkey Promotion
Group
TİM – Türkiye İhracatçılar Meclisi / Türkiye Tanıtım Grubu
Erdemli Municipality
Erdemli Belediyesi
Mersin University
Mersin Üniversitesi
Akdeniz University
Akdeniz Üniversitesi
Hatay Mustafa Kemal University
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Foreign Economic Relations Board (DEİK)
(DEİK) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
ALATA Horticultural Research Institute
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü
Cukurova Development Agency
Çukurova Kalkınma Ajansı
BATEM Western Mediterranean Agricultural Research
Institute
BATEM Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Turkish Sector of Fresh Fruit and Vegetables
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu
Directorate of Plant Protection Research Institute
Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü

Mersin Metropolitan Municipality
Mersin Büyükşehir Belediyesi
ADATÜB
Adana İli Turunçgil Üreticileri Birliği
Adana Metropolitan Municipality
Adana Büyükşehir Belediyesi
MERTÜB
Mersin İli Turunçgil Üreticileri Birliği
Yenişehir Municipality
Yenişehir Belediyesi
Akdeniz Chamber of Agriculture
Akdeniz Ziraat Odası
Mezitli Municipality
Mezitli Belediyesi
Mersin Chamber of Commerce and Industry
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Akdeniz Municipality
Akdeniz Belediyesi
Adana Chamber of Commerce
Adana Ziraat Odası
Toroslar Municipality
Toroslar Belediyesi
Mersin Commodity Exchange
Mersin Ticaret Borsası
Silifke Municipality
Silifke Belediyesi
Adana Commodity Exchange
Adana Ticaret Borsası
Tarsus Municipality
Tarsus Belediyesi

Collaborators | İşbirlikçiler

Scientific Convener | Bilimsel Organizatör
Prof. Bilge YILMAZ Cukurova University, Adana, Turkey
Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

Scientific Secretariat | Bilimsel Sekreterya
Assoc. Prof. Berken ÇİMEN Cukurova University, Adana, Turkey
Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

*Committees are updated periodically. You can reach current version on our website. / Komitelerimiz düzenli olarak güncellenmektedir.
En güncel haline websitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.



www.citruscongressturkey.org

18

www.citruscongressturkey.org

19

EVENT PROSPECTUS / ETKİNLİK KILAVUZUEVENT PROSPECTUS / ETKİNLİK KILAVUZU

15 July-Temmuz 2022
Announcement of Accepted
Abstracts
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin
Duyurulması

9 March-Mart 2022
Registration System Opens
Kayıt Sistemi Açılışı

30 September-Eylül 2022
Announcement of Scientific
Programme
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin
Duyurulması

1 November-Kasım 2022
Late Registration & Online
Registration Deadline
Geç ve Online Kayıt İçin Son Gün

8-13 November-Kasım 2022
Congress & Onsite Registration Dates
Kongre ve Yerinde Kayıt Tarihleri

15 October-Ekim 2022
Regular Registration Deadline
Normal Kayıt İçin Son Gün

Önemli Tarihler / Important Dates Abstract Submission / Bildiri Özeti Kategorileri

During submission of the abstracts, one session in the sections below should be selected for each abstract by the
authors/presenters.

Sub-section 1: Germplasm, Phylogenetics, Varieties, Rootstocks and Breeding
Session 1. Citrus germplasm and phylogenetics
Session 2. Varieties
Session 3. Rootstocks
Session 4. Breeding

Sub-section 2: Genetics, Genomics and Biotechnology
Session 5. Citrus genetics and genomics
Session 6. Biotechnology

Sub-section 3: Physiology, Abiotic Stresses and Cultural Practices
Session 7. Physiology
Session 8. Abiotic stress
Session 9. Cultural practices

Sub-section 4: Harvest, Postharvest Physiology, Pathology and Processing
Session 10. Harvest and handling
Session 11. Postharvest physiology and pathology
Session 12. Processing
Session 13. Citrus and Health

Sub-section 5: Bacterial, Fungal, Virus, Virus-Like Diseases and their control
Session 14. Citrus HLB and other bacterial diseases
Session 15. Virus and virus like diseases
Session 16. Fungal diseases

Sub-section 6: Citrus Insect Pests and their Control
Session 17. Entomology and pest control
Session 18. Fruit flies

Sub-section 7: Nutrition, Irrigation and Mechanizations
Session 19. Nutrition and Irrigation
Session 20. Mechanizations

Sub-section 8: Economy, Trade
Session 21. Citrus economy and trade
Session 22. Marketing Policies

2 September-Eylül 2021

Abstract Submission
System Opens
Bildiri Özeti
Kabul Sistemi Açılışı

1 June-Haziran 2022
Abstract Submission Deadline
Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Gün

15 September-Eylül 2022
Earlybird Registration Deadline
Erken Kayıt İçin Son Gün



www.citruscongressturkey.org

20

www.citruscongressturkey.org

21

EVENT PROSPECTUS / ETKİNLİK KILAVUZUEVENT PROSPECTUS / ETKİNLİK KILAVUZU

6 November / Kasım 7 November / Kasım 8 November / Kasım 9 November / Kasım 10 November / Kasım 11 November / Kasım

08:30-09:30 Keynote Lecture 1 Keynote Lecture 3

Mid Tour Programmes
Tur Programları

Keynote Lecture 5 Keynote Lecture 7

09:30-10:30 Keynote Lecture 2 Keynote Lecture 4 Keynote Lecture 6 Keynote Lecture 8

10:30-11:00 Break / Mola Break / Mola Break / Mola Break / Mola

11:00-12:30 Scientific Sessions /
Bilimsel Oturumlar

Scientific Sessions /
Bilimsel Oturumlar

Scientific Sessions /
Bilimsel Oturumlar

Scientific Sessions /
Bilimsel Oturumlar

12:30-14:00

Registration
Kayıt

Lunch / Öğle Yemeği Lunch / Öğle Yemeği Lunch / Öğle Yemeği Lunch / Öğle Yemeği

14:00-14:45 Scientific Sessions /
Bilimsel Oturumlar

Scientific Sessions /
Bilimsel Oturumlar

Scientific Sessions /
Bilimsel Oturumlar

ICC Recognition Awards /
ICC Ödülleri

14:45-15:30 Scientific Sessions /
Bilimsel Oturumlar

Scientific Sessions /
Bilimsel Oturumlar

Scientific Sessions /
Bilimsel Oturumlar

Closing Ceremony /
Kapanış Seremonisi

15:30-16:00 Break / Mola Break / Mola Break / Mola

16:00-17:30 Workshop Workshop Workshop

17:30-18:00
Poster Sessions /
Poster Oturumları

Poster Sessions /
Poster Oturumları

Poster Sessions /
Poster Oturumları

18:00-19:00
Opening Ceremony / Açılış

Seremonisi
19:00-20:00

20:00-20:30
Welcome Reception / Hoşgeldiniz

Resepsiyonu Congress Farewell Dinner / Kongre
Kapanış Yemeği20:30-21:30

23:00

Draft Programme / Taslak Program
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Joint Event / Eş Zamanlı Etkinlik

Turk i sh C i t rus Expo

6-11 November/Kasım 2022

Turkish Citrus Expo will be organized to bring citrus community together on production,
storage, packaging and technologies. Expo will be organized in conjunction with

International Citrus Congress 2022.

Mersin Turunçgil Üretim, Depolama, Ambalaj ve Teknolojileri Fuarı, Uluslararası Turunçgil
Kongresi ile eş zamanlı olarak düzenlenecektir.

• Turunçgil Boylama Makine Üretici ve Satıcıları

• Zirai İlaç Firmaları

• Sarartma ve Muhafaza Sistemleri İmalatçıları

• Analiz Laboratuvarları

• Traktör ve Makine Ekipmanları

• Turunçgil Fidancılık Firmaları

• Hasat Araç Gereçleri

• Yatak Malzemeleri

• İlaçlama Motorları

• Dolu ve Don Makinesi İmalatçıları

• Tarım Sigorta Kuruluşları

• Soğuk Hava Deposu İmalatçıları

• Karton Kutu, Tahta
Sandık, Plastik Kasa, Palet Üreticileri ve Satıcıları

• File, Baskı ve Etiketleme Makinesi İmalatçıları

• İş Kıyafet Üreticileri

• Kimyasal Ürün Üreticileri

• Gümrük Müşavirleri

• Gemi Acenteleri

• Nakliye Firmaları

• Forklift ve Transpalet Firmaları

• İşçi Servis Araçları Üreticileri

• Kamu Kurum ve Kuruluşları

• Ticaret, Borsa, Ziraat ve Sanayi Odaları

• Sektörel Vakıf, Dernek, Birlik ve Kooperatifler

• Üniversiteler, Enstitü ve Araştırma Merkezleri

• Belgelendirme, Danışmanlık, İş Güvenliği
Kuruluşları

• Turunçgil İmalatçısı Firmalar

• Ağaç Budama Aparatı Üreticileri

• Citrus Sorting Machine Manufacturers and
Merchandizers

• Crop Protection Companies

• Ripening and Resisting Machine Manufacturers

• Analysis Laboratories

• Tractor and Machinery Equipment

• Citrus Sapling Manufacturers

• Harvest Appliances

• Packing Equipment

• Soil Disinfection Machines

• Anti Hail Machines

• Agricultural Insurance Companies

• Cold Storage Manufacturers

• Paper Box, Packing Case and Pallet Manufacturers
and Merchandizers

• File, Print Machinery Manufacturers

• Work Cloth Manufacturers

• Chemical Product Manufacturers

• Custom Brokers

• Ship Agents

• Shipping Companies

• Foklift and Pallet Truck Manufacturers

• Personnel Vehicles Manufacturers

• State Institutions and Organizations

• Chambers of Commerce, Stock Market and
Industry

• Sectoral Foundations, Associations, Unions and
Cooperations

• Universities, Institutions and Research Centers

• Licencing, Consultancy and Job Safety
Organizations

• Citrus Producers

• Tree Pruning Device Manufacturers

Exhibitor Profile / Katılımcı Profili
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Congress Venue

Etkinlik Yeri

ATATÜRK CULTURAL AND CONGRESS CENTER

• 1.500 pax auditorium
• 3.000 sqm foyer
• 13 meeting rooms
*Shuttles will be provided from/to Hotels.

ATATÜRK KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

• 1.500 kişilik oditoryum
• 3.000 m2 fuaye alanı
• 13 toplantı salonu
*Kongre süresince otellere servis aracı sağlanacaktır.

Address / Adres: Limonluk Mahallesi 2446 Sokak No:4 Mersin Turkey

Category /
Kategori

Until June 15,
2022 /
15 Temmuz
2022’ye kadar

Until October 15,
2022 /
15 Ekim 2022’ye
kadar

Until November 1,
2022 /
1 Kasım 2022’ye
kadar

Onsite
Registration /
Yerinde Kayıt

ISC Members / ISC
Üyeleri € 425,00 € 500,00 € 575,00 € 650,00

Non ISC Members
/ ISC Üyesi
Olmayanlar

€ 475,00 € 550,00 € 625,00 € 700,00

Students /
Öğrenciler € 300,00 € 350,00 € 400,00 € 450,00

Accompanying
Persons /
Refakatçiler

€ 100,00 € 125,00 € 150,00 € 175,00

Registration / Kayıt

Online registration and accomodation systems will be available in March 2022. Pleasecheck our
website for latest updates.

Online Kayıt ve konaklama sistemi Mart 2022’de açılacaktır. Son güncellemeler için web sitemizi
takip edin.
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ZEMİN KAT PLANI
Ground Floor Plan

BİRİNCİ KAT PLANI
1st Floor Plan

Main / Ana Sponsor : 36 m2

Diamond / Elmas Sponsor: 24 m2

Gold / Altın Sponsor: 18 m2

Silver / Gümüş Sponsor: 12 m2

Bronze / Bronz Sponsor: 9 m2

Shell Scheme Booth
Paket Stantlar: 6 m2

Fair Plan / Fuar Yerleşim Planı
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Temple of Zeus, Mersin / Zeus Tapınağı, Mersin How to Travel to & in Mersin

The participants have the opportunity to take direct flights to Adana or connecting flights from İstanbul to Adana from
various destinations all around the world. Throughout the congress there will be shuttles provided from Adana to the
hotels in Mersin.

During the Congress, Shuttles will be at disposal of the participants between hotels and venue.

Public transportation in Mersin is provided by Mersin Metropolitan Busses, private companies and collective taxies.
Individual taxies are also available with all- inclusive based payment methods in which there is no need to give tips in
addittion to the prices.

Turkish Airlines, as the Official Airline of the congress, opening more international gateways across the world for its
passengers than any other airline, currently offers a wide range of flights to 304 destinations in 122 countries.

Mersin’e ve Mersin’de Ulaşım

Katılımcılar dünyanın dört bir yanından Adana’ya direkt uçuşlarla ya da İstanbul aktarmalı Adana uçuşlarıyla ulaşabilirler.
Kongre boyunca Adana’dan Mersin’deki otellere gidecek servis araçları sağlanacaktır.

Kongre boyunca oteller ve kongre merkezi arasında hizmet verecek servis araçları katılımcıların hizmetinde olacaktır.

Mersin’de toplu taşıma Büyükşehir Belediyesi Otobüsleri, özel şirketler ve dolmuşlarla sağlanmaktadır. Her şey dâhil
ödeme usulüyle çalışan bireysel taksiler de bulunmaktadır. Bu taksilerde ücretin üstüne bahşiş vermek zorunda değilsiniz.

Diğer havayollarına göre yolcularına daha çok uluslararası kapı açan ve kongrenin de Resmi Havayolu olan Türk Hava
Yolları hâlihazırda 122 ülkede 304 noktaya uçuş imkânı sağlamaktadır.
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Weather in November

*Official Statistics for November (Turkish State Meteorological Service)

Istanbul

Mersin

11.7 °C

Average Temperature

14.8°C

Highest Temperature

8.9 °C

Lowest Temperature

Average Temperature

16.1°C

Highest Temperature

21.4°C

Lowest Temperature

11.8°C

For Foreigners

E-Visa

117 country citizens all around the world can visit Turkey without long visa procedures. For further informatio
please visit: www.mfa.gov.tr/countries-whose-citizens-areallowed-to-enter-turkey- with-their-national-
id_s.en.mfa

Easy E-Visa application is possible from any place. The whole process takes an average of 3 minutes. More
details can be found at: www.evisa.gov.tr/en

General Information About Turkey

International Dialling Codes
+ (your area code and telephone number) 90- Country Code of Turkey
12- City Code of İstanbul (Europe)
216- City Code of İstanbul (Asia)

Tipping
Tipping is at guest’s
discretion in restaurants
and hotels, without a set
amount. Taxi charges are
inclusive of service.

Business Hours
09.00- 19.00 Monday to Saturday

Electricity
220V AC 50Hz
(European Plugging)

Weight& Measurements
Kg& Metric

Excursions
Please follow our website updates
of pre-post congress tours.

Customs
Turkey is not a part of the European Union so custom formalities
are different from other countries in Europe. Please check this
website for further information before sending to sending to Turkey:
english.gtb.gov.tr

Currency, Credit Cards and Exchange
The official currency in Turkey is the Turkish Lira (TL). Major credit cards are accepted by hotels, restaurants
and shops. ATMs can be found in even smallest Turkish cities. Banks will Exchange foreign currency and
traveler’s cheques with your passport as a proof of identity. Exchange offices also offer a fast service and
usually do not charge commission.
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Accommodation / Konaklama

In Mersin there are many 5 star hotels very close to Congress Venue. High quality service
hotels are thrilled to welcome their valued guests by offering priviliged services and
prosperous alternatives.

Mersin’de Kongre Merkezi’ne yakın birçok 5 yıldızlı otel bulunmaktadır. Hizmet kalitesi
yüksek bu oteller, sundukları ayrıcalıklı hizmet ve zengin alternatiflerle değerli misafirlerini
ağırlamaktan onur duyar.

Category / Tür Number of Hotels /
Otel Sayısı

Number of Rooms /
Oda Sayısı

Numbers of Beds /
Yatak Sayısı

***** 6 1254 2592

**** 13 1070 2345

*** 23 1091 2626

** 7 290 584

* 3 81 151

Motels 1 65 134

Apart Hotels 2 52 94

Total 55 3633 8526
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About Turkey, Istanbul and Mersin

TURKEY

A country connects continents and deep-rooted civilizations and combines cultures and values for
centuries. An integrated and rooted geograpghy hosts its deep cultural heritage. A rich and diverse
cultural art and cuisine reflects its intercultural ties and diversity.

THIS IS TURKEY

Turkey has 18 cultural property inscribed on the UNESCO World Heritage List as of 2018. You may
see 13 of them in map.

TÜRKİYE

Yüzyıllardır kıtaları ve köklü medeniyetleri birbirine bağlayan, kültürleri ve değerleri kaynaştıran bir ülke.
Köklü kültürel mirasına ev sahipliği eden bütünleşmiş ve yerleşmiş bir coğrafya. Kültürlerarası bağlarını ve
çeşitliliğini ortaya koyan zengin ve çeşitli bir sanat ve mutfak.

BURASI TÜRKİYE

2018 yılı itibariyle Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 18 kültürel varlığı bulunmaktadır.
Bunlardan 13 tanesini haritada görülmektedir.

Türkiye, İstanbul ve Mersin Hakkında
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Citrus Production Regions Turunçgil Üretilen Bölgeler
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Istanbul

İstanbul, previously called Constantinople, is one of
the world’s greatest cities with its thousands of

years of history.

Sitting at the crosroads of Europe and Asia, two
continents unite in İstanbul which has become home

to empies for centuries.

İstanbul

İstanbul, ya da önceki adıyla Konstantinopolis,
binlerce yıllık tarihiyle dünyanın en büyük

şehirlerinden biridir.

Avrupa ve Asya’nın tam arasında kalan ve iki kıtayı
birbirine bağlayan İstanbul, yüzyıllarca
imparatorluklara ev sahipliği yapmıştır.

Çukurova Region / Çukurova Bölgesi

Hatay

Adana

Mersin

Osmaniye

Çukurova Bölgesi, antik dönemdeki adı ile Kilikya, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye şehirlerinden
oluşur. Bölge Türkiye’nin Turunçgil üretiminin büyük bir kısmını karşılamaktadır. Aynı zamanda
verimli topraklarıyla bilinir

Çukurova Region (means low plain), also known as Cilicia in ancient times, is composed of four cities:
Mersin, Adana, Hatay and Osmaniye. The region provides most of the Citrus production in Turkey.
Çukurova is known with its fertile land.”

Mediterranean Sea Akdeniz

Aegean Sea
Ege Denizi

Black Sea Karadeniz
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Akdeniz’de Güneş ve Tarihin Sizi Selamladığı Turunçgil
Topraklarının İncisi

Mersin, önceki adıyla Mersina, Türkiye’nin merkezi güneyinde bulunan önemli bir
liman kentidir. Akdeniz boyunca, Çukurova’nın batı ucunda uzanır.

Adana’nın 65 kilometre güneybatısındadır. Şehir bereketli topraklarıyla
turunçgil üretimi için öneminin yanında, aynı zamanda antik yerleşim yerleri ve
Hristiyanlık açısından da önemli bir merkezdir. Mersin, yüzyıllarca
topraklarında yaşamış birçok medeniyetin sembolü olarak hala ayakta olan
birçok tarihi yere sahiptir.

Büyüleyici kalelerden, bir zamanların gelişmiş antik kentlerinin kalıntılarına,
Mersin’i keşfetmek tarih meraklıları için ideal.

Mersin

Pearl of the Meditterenean and Lands of the Citrus where the
Sun and History Greets You

Mersin, formerly known as Mersina, is an important seaport city in South-
central side of Turkey. It lies along the Mediterrenean Sea at the western end
of the Cilician Plain, 40 miles West- southwest of Adana.

As far as the fertile lands of the city is an important place for citrus
production, it is also a very important place for ancient settlement and
Christianity. Mersin has an astounding amount of historical sites, which stand
as testimony for the many civilizations that inhabited its plains throughout the
centuries.

From stunning castles to the remnants of once flourishing ancient cities,
exploring Mersin is a dream for history buffs.



www.citruscongressturkey.org

43

www.citruscongressturkey.org

43

EVENT PROSPECTUS / ETKİNLİK KILAVUZUEVENT PROSPECTUS / ETKİNLİK KILAVUZU

St. Paul Church

St. Paul’s Well, an important destination for pilgrimage, and St. Paul’s Church built in the 1850s to
commemorate St. Paul. St. Paul, one of the leading figures of the Christianity, is believed to have had
this church constructed as St. Paul Cathedral at Tarsus city center in 1102. It attracts attention by its
Roman-style thick and high walls, deep windows with a wide internal side and a narrow external side
and thick columns.

St. Paul Kilisesi

Hristiyanlıkta hacılık için önemli bir yer olan St. Paul Kuyusu ve St. Paul’un anısına 1850’lerde inşa
edilen St. Paul Kilisesi’nden oluşur. Hristiyanlığın önde gelen şahsiyetlerinden biri olan St. Paul’ün
kilisesini St. Paul Katedrali olarak 1102 yılında Tarsus şehir merkezine inşa ettirdiğine inanılmaktadır.
Roma tarzındaki kalın ve yüksek duvarlarıyla, geniş iç kısımları ve dar dış kısımları bulunan derin
pencereleriyle ve kalın sütunlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Cultural and Religious Tourism Kültürel ve Dini Turizm

St. Paul Kuyusu

Bu kuyu, Tarsus şehir merkezinde bulunan ve St. Paul’un yaşadığına inanılan yıkık bir evin avlusunda
yer almaktadır. Yakın zamanda yapılan kazı çalışmalarında birtakım duvarlar bulunmuştur.

St. Paul Well

It is a well located in a courtyard of a demolished house, where St. Paul is believed to have lived, in
Tarsus city center. Recent excavations have unearthed some walls.
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Cave of the Seven Sleepers

Eshab-ı Kehf, which was depicted in Kehf section of the Koran, is also known as “Seven Sleepers
Cave” in public. Though there are various speculations for the place of the cave, Islamic scholars
agree that the cave is located in Tarsus.

Yedi Uyurlar Mağarası

Kuran’ın Kehf suresinde anlatılan Eshab-ı Kehf halk
arasında “Yedi Uyurlar Mağarası” olarak da bilinir.
Mağaranın yeriyle ilgili farklı birçok görüş olsa da,
İslam alimleri mağaranın Tarsus’ta bulunduğu
konusunda hemfikirdirler.

Aya Tekla Cave Church

A popular site for religious pilgrimages, this ruined historic church within a cave was built during the
Byzantine era and is dedicated to the saint Thecla, who was a saint of the early Christian church.

Aya Tekla Mağara Kilisesi

Mağara içinde bulunan bu yıkılmış ve tarihi kilise
hacılık için uğrak bir yerdi. Kilise Bizans döneminde
inşa edilmiş ve erken Hristiyanlık kilisesinin
azizlerinden biri olan aziz Tekla’ya adanmıştır.

Hell & Heaven Caves

Heaven Cave is a large pit formed by the collapse of the ceiling with chemical erosion. It is written
in the 4 line inscription on the entrance door of the church that this church was built by a devout
person named Paulus in the 7th century dedicated to the Virgin Mary. A very large 452-step stone
staircase descends into the jungle. The church is reached in step 300. At the end of the cave after
the church, the sound of a mythological underground creek is heard. 75 m north of the Heaven Cave,
the Hell Cave was formed likewise. The diameter of the mouth ring is 50 m and 75 m, the depth is
128 m. Since the edges are concave, it is not possible to go inside. According to mythology, Zeus
defeated Typhon altınas face-fighting dragon who blazed the flames in a quarrel here and
imprisoned him in the Pit of Hell for a while before closing it to the bottom of Mount Etna.

Cennet Cehennem Mağaraları

Cennet Mağarası kimyasal erozyon sebebiyle tavanın yıkılmasıyla oluşmuş geniş bir çukurdur.
Kilisenin kapısındaki 4 satırlık yazıtta kilisenin 7. yüzyılda Paulus isimli bir sofu tarafından Meryem
Ana’ya ithafen inşa edildiği belirtilmektedir. 452 basamaklı oldukça geniş bir taş merdiven ormana
iner. 300. basamakta kiliseye varılır. Kiliseden sonraki mağaranın sonunda, mitolojik yeraltı deresinin
sesleri duyulur. Cennet Mağarasının 75 metre kuzeyindeki Cehennem Mağarası da benzer bir şekilde
oluşmuştur. Ağız açıklığının çapı 50 metre ve 75 metredir. Derinliği ise 128 metredir. Mağaranın
kenarları içbükey olduğu için içine girmek imkânsızdır. Mitolojiye göre, Zeus, alevleri yöneten Dragon
Typhon’u buradaki bir savaşta yener ve onu Etna Yanardağı’nın en dibine gönderip hapsetmeden
önce bir süreliğine, Cehennem Mağarasına gönderir.
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Archaeological Tourism

Mersin Anadolu şehirleri arasında en çok arkeolojik kazı gerçekleştirilen
şehirdir. Müzeler ve 10 kazı merkezi birçok medeniyetin kalıntılarını gün
ışığına çıkarmaktadır.

Mersin ranks first among Anatolian cities in terms of the number
archaeological excavation sites. Museums and 10 excavation centers
bringing the ruins of various civilizations to daylight

Arkeoloji Turizmi

Kız Kalesi

Kıyıdan bakıldığında güzel bir manzara sunan Kız Kalesi küçük bir adada yer almaktadır.
Uzmanlarca Bizans İmparatorluğu döneminde inşa edildiği düşünülmektedir. Yapı
Kilikya Ermeni Krallığı zamanında daha da geliştirilmiştir, 1471 yılında ise Osmanlı
İmparatorluğu’nun eline geçmiştir.

Maiden’s Castle

Quite the sight from the shore, Kızkalesi (Maiden’s Castle) is on a small island, and
experts believe it was built during the Byzantine Empire. The structure was developed
further during the Armenian Kingdom of Cilicia, and by 1471, the Ottoman Empire
captured it.



www.citruscongressturkey.org

48

www.citruscongressturkey.org

49

EVENT PROSPECTUS / ETKİNLİK KILAVUZUEVENT PROSPECTUS / ETKİNLİK KILAVUZU

Soli Pompeiopolis

M.Ö. 700’lü yıllarda kurulan Soli, M.Ö. 1. yüzyılda yıkılana kadar, Kilikya’da bir antik şehir ve limandı.
Geç Roma Cumhuriyeti dönemi askeri ve siyasi lideri Pompeius tarafından yeniden inşa edilince
şehir Pompeiopolis adını aldı.

Adamkayalar

Kaya yüzeyine oyulan heykelleriyle meşhur olduğunu hesaba katarsak, adının nereden geldiğini
kolayca anlayabiliriz. Toros Dağları’nın güney ucunda bulunan bu taş şekillerin kökenine dair hiçbir
belgelenmiş kanıt bulunmamaktadır.

Soli Pompeiopolis

Founded around 700 BC, Soli was an ancient city and port in Cilicia until it was destroyed in the 1st
century BC. It then became Pompeiopolis after Pompey the Great, a military and political leader of
the late Roman Republic, rebuilt the city.

Adamkayalar

As it is famous for its statues carved right into the rock surface, it’s no surprise that Adamkayalar literally
translates to “man rocks.” Located on the southern end of the Toros Mountains, there’s no documented
evidence regarding the origins of these ancient stone figures.
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Mamure Kalesi

Kilikya Ermeni Krallığı’nın hükümdarları, Akdeniz kıyısında yer alan bu muhteşem kaleyi, hâli hazırda
var olan ve 4. yüzyılda yapılmış Roma yapısının temelini kullanarak inşa
etmişlerdir. Korsanlara karşı güçlü bir muhafız olan kale Selçuklu Türkleri tarafından
genişletilmiş ve 1469 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından ilhak edilene kadar birçok kez el
değiştirmiştir.

Mamure Castle

The rulers of the Armenian Kingdom of Cilicia built this amazing castle, located on the
Mediterranean coast, using the foundation of an already existent Roman structure constructed in the
4th century. A sturdy protector against pirates, the castle was enlarged by the Seljuk Turks and
changed hands numerous times until it was annexed by the Ottoman Empire in 1469.

Roma Yolu

M.S. 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu tarafından inşa edildiği düşünülen bu tarihitaş döşeme,
Kilikya’yı Kapadokya’ya bağlayan ana yolun bir parçası olabilir.

Roman Road

Believed to have been built in the 1st century AD by the Roman Empire, this historic stone
pavement may have been part of the main road that connected Cilicia to Cappadocia.
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Citrus Festival

2020 Uluslararası Turunçgil Kongresi’nin (ICC 2020) ev sahibi şehri Mersin’in içinde bulunduğu Akdeniz
havzası dünya turunçgil sektörü ve turunçgil tarihi açısından önemli bir merkezdir. Turunçgilin önce
Anadolu ve Akdeniz’in bereketli topraklarında, sonra da Büyük İskender’in coğrafyaya gelişiyle birlikte
Orta Doğu’da yayıldığı bilinmektedir.

2020 Uluslararası Turunçgil Kongresi sizleri dünyadaki en verimli turunçgil topraklarından birine
davet ediyor. 2020’de bu uluslararası kongreye ev sahipliği yapacak olan Mersin, 2010’dan beri her
yıl düzenlenmekte olan Narenciye Festivali’yle turunçgil topraklarının bereketini ve bölgenin tarihi
hafızasını kutlamaktadır. Festival her yıl Kasım ayı içerisinde düzenlenir. Geçit törenine turunçgilden
yapılmış ve gerçek boyutlarda inşa edilmiş birçok nesneyle, yabancı ülkelerden birçok folklor grubu
katılmaktadır. Moda ve folklor gruplarının dans gösterileri iki boyunca şehrin sokaklarında etkinlik
izlenebilir.

The host area and city of ICC 2020, The Mediterranean basin, in which Mersin is located, has an
important place in the world citrus sector and citrus history. It is known that citrus spreaded to fertile
lands of Anatolia and the Mediterranean and then to the Middle East with the introduction of
Alexander the Great to the geography.

ICC 2020 calls you to one of the most fertile grounds of citrus worlwide. Mersin, which will host the
ICC in 2020, celebrates the fruitfulness of the citrus-blooming lands as well as the historical memory
of the region with its annual Citrus Festival was established in 2010. Each year, the festival is held in
a weekend in November. A parade of various life size objects made of citrus and folkloric groups
from many foreign countries takes place. Fashion shows and dance shows of the folkloric groups
both in the city and in Kızkalesi continue two days long.

Narenciye Festivali
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Mersin - İçel region is a heaven of plateaus where you can enjoy cool air
in tens of plateaus intermingled with archaeological sites at the heart of
Toros Mountains.

Mersin Highlands and

Plateau Tourism

Mersin’in İçel bölgesi serin havanın tadını çıkarabileceğiniz bir plato
cennetidir. Toros Dağları’nın kalbinde onlarca platoyu arkeolojik alanlarla iç
içe geçmiş bulabilirsiniz

Mersin Yaylaları ve Plato

Turizmi
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The natural landscape of Mersin province is also suitable for a variety of sports
activities. You can spend some adrenaline filled times by engaging in outdoor
activities like scuba diving, trekking, mountaineering, paragliding or jeep
safari. Mersin is also one of the most popular nesting sites for Caretta Carettas
aslong the Mediterrenean.

Water Sports, Rafting and

Home of Caretta Carretas

Su Sporları, Rafting ve Caretta

Carretaların Yuvası

Mersin ilinin doğası birçok spor aktivitesi için uygundur. Sualtı dalışı, trekking,
dağcılık, yamaç paraşütü ya da jeep safari gibi açık hava aktivitelerine katılarak
adrenalin dolu anlar geçirebilirsiniz. Mersin ayrıca Akdeniz’de Caretta
Caretta’ların en çok rağbet gösterdiği yuvalama alanlarından biridir.
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Turkish and Mediterrenean Cuisine

Türk ve Akdeniz Mutfağı

Hope you brought your appettite.
Turkish cousine is calling you to a feast.
Turkish cuisine rich with centuries of history while experiencing a renewal with new generation
of chefs and food lovers offers much to explore. You can find a great variety of mouth watering
dishes in Turkish cuisine, which is mostly the heritage of Ottoman cuisine. It is the mixture and
refinement of Central Asian, Middle Eastern and Balkan cuisines. Therefore it is impossible to
fit Turkish cuisine into a short list.

Umarız iştahınızı da yanınızda getirmişsinizdir.
Türk mutfağı sizi bir ziyafete çağırıyor.
Zengin tarihiyle yüzlerce yıllık Türk Mutfağı, yeni nesil şef ve yemek meraklıları sayesinde
gelişerek keşfedilecek birçok yemek sunmaktadır. Yoğunlukla Osmanlı mutfağının mirasçısı
olan ağız sulandırıcı birçok Türk yemeğini tadabilirsiniz. Türk mutfağı, Orta Asya, Orta Doğu ve
Balkan mutfaklarının bir karışımıdır. Bu nedenle Türk mutfağını kısa bir listeye sığdırmak
mümkün değildir.

Palace Food · Saray Mutfağı

Turkish cuisine is largely the heritage of Ottoman cuisine, which can be described as a
fusion and refinement of Central Asian, Middle Eastern and Balkan cuisines. Turkish cuisine
also influenced these cuisines and other neighbouring cuisines, as well as western
European recipes.

Türk mutfağı çoğunlukla Osmanlı mutfağının mirasçısıdır ve Orta Asya, Orta Doğu ve
Balkan mutfaklarının bir füzyonu olarak da tanımlanabilir. Türk mutfağı aynı zamanda bu
mutfakları, komşu mutfakları ve batı Avrupa mutfaklarını da etkilemiştir.

Mediterranean and Mersin Food · Akdeniz ve Mersin Mutfağı

Mediterranean and Mersin has a multicultural and diversed cuisine due to sea trade on
Mediterranean Sea and Taurus mountains.

Akdeniz ve Mersin mutfağı, Akdeniz ve Toros Dağları’ndaki deniz ticareti sebebiyle oldukça
çeşitli yemeklere sahiptir.
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Turkish Art / Türk Sanatı

Traditional Art of Miniatures, Marbling and Calligraphy
Traditional Turkish art has many facets including metal, glass, wood, and leather artwork as well
as handwritten books, lamps, and stone carvings. However, the traditional art of miniatures,
marbling, and calligraphy are some of the most well-known.

Klasik Minyatür, Ebru ve Kaligrafi
Geleneksel Türk sanatı, metal, cam, ahşap, deri gibi birçok farklı yüzeylerde icra edilmektedir.
Aynı zamanda el yazması kitaplar, kandiller ve taş oymacılığı da bulunmaktadır. Ancak
geleneksel sanatın en bilinenleri minyatür, ebru ve hat sanatlarıdır.

Point Lace
Point lace is a traditional art in Mersin, mostly done by local women.

İğne Oyası
İğne oyası Mersin’e özgü ve genelde yerel kadınlar tarafından icra edilen geleneksel bir sanat
dalıdır.

Zeliha Ersöz

Gülcan Tepebağlı
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