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ÖZET
Bu çalışmada Dünya’da ve Türkiye’de ekolojik tarımın yapısı, gelişimi incelenmiştir. Ayrıca
ekolojik kuru incir alt sektörünün gelişimi ortaya konmuş, Aydın yöresindeki ekolojik kuru incir
üreticileri ve ihracat yapan firmalarla anket çalışması yapılarak elde edile veriler; alt sektörün
işleyişini, ekonomik ve sosyal yapısını, sorunlarını belirlemek amacıyla değerlendirilmiştir.
Araştırma yöresinde 68 adet ekolojik kuru incir üreticisi ile anket çalışması yapılmıştır. Ayrıca
saha alışmalarıyla 13 adet olduğu tespit edilen ekolojik kuru incir ihraç firmalarıyla da anket
çalışması yapılmıştır.
Ekolojik kuru incir üretimi ile kuru incir üretimi birbirinden bağımsız değildir. Kuru incir yamaç
arazilerde yetiştirildiği için, yıllardır toprak yıkanmaya ve erozyona maruz kalmakta ve bitki
besin maddelerince fakirleşmektedir. 1992 yılında 10-12 kg olan ağaç başına verim, bugün 7-8
kg’a düşmüştür. Bu nedenle gerekli kültürel önlemlerin alınması ( teraslama, yeşil gübreleme,
organik preparatların kullanımı vb ) kuru incirin geleceği açısından önemlidir.
Kuru incir yetiştiriciliğinde doğa koşulları ve ekolojik koşullardan kaynaklanan nedenlerle az
miktarda sentetik girdi kullanılmakta ya da hiç kullanılmamaktadır. Bu durum ekolojik üretime
geçişi kolaylaştırmaktadır. Üreticilerin ekolojik tarıma başlandığında görülen verim düşüklüğü
sorunları olmamaktadır.
Anket çalışmasında 26 üreticinin 11’i ile yazılı sözleme yapılmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle
ürün alım satımında problemler ortaya çıkmaktadır ve ekolojik tarım sisteminin kuru incirde
henüz tam olarak uygulanmadığının göstergesidir.
Kontrol ve sertifikasyon maliyetleri toplam kuru incir maliyetinin %8-12’si kadardır. Bu oranı
düşürebilmek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygulamayı öngördüğü bir proje vardır. Bu
proje ile ekolojik tarım bölgeleri oluşturarak, kontrol ve denetimi kolaylaştırmak, böylece
sertifikasyon maliyetini düşürmek amaçlanmıştır. İncir de bu proje kapsamına alınabilir.
Ekolojik ürün çeşidi sayısını arttırmamız, sektördeki Pazar payını büyütmemiz açısından
gereklidir. Kuru incirde de farklı şekillerde işlenmiş ve ambalajlanmış ürünleri dünya pazarına
sunmak, ihracatımızın miktar ve değerini arttırabilecektir. Böylece yıllık yaklaşık olarak 15002000 ton ve 3 milyon-3,5 milyon dolar arasında organik incir ihracatımız daha da artabilecektir.
Ülkemizde ekolojik kuru incir üreticilerinin bilgilendirilmesi ve konuya inanmaları, sektörün
sağlıklı gelişimine katkıda bulunacaktır.

