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Başlarken

ncirle ilgili her şeyi sizlere ulaştırmak amacı ile dergimizin ilk sayısı ile sizleri
tanıştırıyoruz. Dergide incir fidan üretiminden başlayarak, bahçe yönetimi yani bahçe
kurulacak alanın konumu, dikim şekli ve dikim sıklığı, çeşit tercihi, tozlayıcı (ilek)
kullanımı, yıllık bakım işleri, budama, gübreleme, sulama, hastalık, zararlı ve yabancı
otlarla mücadele, hasat tekniği, kurutma yöntemleri, işleme, depolama ve
ambalajlama, pazarlama, pazar sorunları, incirin insan sağlığına etkileri, incir
ürünlerinin çeşitlendirilmesi gibi konuları kapsayacak makale, derleme ve haberleri
sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Ayrıca incir ile ilgili araştırmacı, çiftçi, sanayicilerle ilgili
gelişmeler, eğitim ve diğer faaliyetlerden haberler olacaktır.
Dünyada incir üretiminde ülkemiz özellikle kuru incirde üretim şekli ve kalitesi ile
birinci sırada yer almaktadır. Ülkemiz kuru incir üretiminin %80'ini Aydın ili temin
etmektedir. Kuru incir üretiminde ve kalitesinde rakipsiz olmamızın iki ana nedeni
vardır. Bunlardan birincisi Büyük- Küçük Menderes vadilerindeki sıcaklık, nem, rüzgar
ve toprak yani uygun ekoloji, ikincisi ise harika tat ve aromasıyla Sarılop çeşididir.
Ülkemizde diğer bölgelerde yetişebilmesine rağmen ticari olarak Bursa, Hatay ve
Mersin yöreleri taze tüketime yönelik olarak yapılan belli bir alan dışında fazla yayılma
gösterememiştir.
İncir ülkemiz ekonomisine çok önemli katkı sağlamaktadır. Kuru incir ihracatı
2012/2013 sezonu verilerine göre 60 bin ton ve değeri 204 milyon dolardır. Taze incirin
2013 sezonu ihracatı 16,5 bin ton ve değeri 35 milyon dolardır. İç piyasada yaklaşık 15
bin ton incir tüketilmektedir ve değeri 60 milyon dolardır. İncirin Ülkemiz ekonomisine
katkısı yaklaşık 300 milyon dolardır. Ülkemizde üretilen incirin büyük bir kısmı ihracata
gitmektedir. İç piyasada birinci sınıf kaliteli kuru incir tüketimi son derece azdır. İç
piyasaya sağlıklı ve kaliteli incir sunulması durumunda üretim iki katına da çıksa pazar
sorunu olmayacaktır. Hem iç piyasada hem de dış pazarda dünyada rakipsiz olan
incirimizi iyi bir tanıtım politikası takip ederek tanıttığımızda hem incir üreticisi, hem incir
sanayicisi hem de ihracatçısı daha yüksek kazanç sağlayacaktır.
İncir üretimi daha çok Büyük Menderes vadisinde yapılmaktadır. Bu bölgede
taban arazide, yarı taban ve kıraç bölgelerde üretim yapıldığı gibi, bu alanların da farklı
nem, yağış, sıcaklık ile farklı toprak yapılarının olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca son
yıllarda jeotermal enerji alanlarının artması da incir üreticisini tedirgin etmektedir.
Üretim alanı kısıtlı olmasına rağmen Aydın ve İzmir bölgesinde yoğunlaşan incir,
ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır ve bölge çiftçisinin çok önemli geçim
kaynağı durumundadır. Bu önemli ürünümüzün verim ve kalitesini artırmak, üreticinin
gelir seviyesini yükseltmek amacı ile İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğünde pek çok
araştırma yapılmış, bunlardan büyük çoğunluğu üreticilerimiz tarafından benimsenmiş
ve üretime katkı sağlamaktadır. Geliştirilen yeni teknolojilerden, temiz ilek kullanımı,
toprağa değmeden hasat şekilleri, kurutma tünellerinin kullanımı, zeytin karasuyunun
kullanımı, taze tüketim amaçlı üretim, ekşilik böceğine karşı tuzaklı mücadele gibi pek
çok teknoloji üreticiler tarafından benimsenmiş durumdadır. Ülkemiz ve dünya incir
üretimi için çok önemli olan “Ülkesel İncir Genetik Kaynakları” kuruluşumuz bünyesin
toplanmış ve muhafaza edilmektedir. Anadolu'nun her bölgesi taranarak yaklaşık 300
incir çeşit ve tipi ile 58 adet tozlayıcı (ilek) genetik kaynakları muhafaza parseline
getirilmiş ve korumaya alınmıştır. Bu genetik materyallar hem kaybolmadan gelecek
kuşaklara iletilecek hem de gelecekte araştırıcılar tarafından yeni incir çeşitlerinin
geliştirilmesi için kullanılacaktır.
Yapılan bu önemli araştırma çalışmaların yanında yapılacak pek çok da
araştırma konusu vardır. İncirde yoğun yetiştiricilik, anaç kullanımı, destek sistemli
yetiştiricilik, özellikle taze tüketimde ve süzek topraklarda sulama ve gübreleme, son
yıllarda yaygınlaşan zararlı ve hastalıklara karşı mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi,
aflatoksin oluşumu ve önlemeye yönelik çalışmalar, ürün çeşitlendirme, incir tüketim
periyodunun uzatılması amacı ile çok erkenci yada çok geç dönemde olgunlaşan veya
tüketiciye renkli kuru yada taze incir arternatifi sunulması gibi ıslah araştırmalarının
devamı, incirin toprağa değmeden daha hijyenik koşullarda hasat edilmesi ve
kurutulması, harika tadı ve aroması olan incir meyvesinin, yaprağının yada incir
sütünün insan sağlığına olan katkılarının araştırılması gibi pek çok araştırma konusu ve
yapılması gereken çalışmalar vardır. Ayrıca iklim değişikliklerinin özellikle kuru incir
verim ve kalitesine etkilerinin belirlenmesine yönelik araştırma konuları olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Bu dergide incirle ilgili haber, teknik bilgi, incir üretiminde karşılaşılan sorunlar ve
bunların çözüm önerileri uzman araştırmacıların kaleminden sizlere ulaştırılmaya
çalışılacaktır.
“İNCİR Araştırma Dergisi” adı ile yayınlanacak olan derginin hazırlanmasında
emeği geçen ve görüşleriyle katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Dergimiz, çiftçi,
sanayici, ihracatçı, yayımcı, öğretim üyesi ve araştırmacıların bilgilerini paylaşım
vasıtası olacaktır.
Gelecek sayılarda yeniden buluşmak dileğiyle.

İ

Selim ARPACI
Müdür

İNCİR ARAŞTIRMA İSTASYONU 2013

01

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER
02

16 İncirle Varız İncir İçin Çalışıyoruz

30

18 Tozlayıcı İncir (İlek) Hastalık Bulaştırabilir

Kuraklığın İncir Tarımına Etkileri

24 Kuru İncirin Geleneksel Olarak İşlenmesi ve Muhafazası
26 İncir Yurdu; AYDIN

34

44 Anadolunun İncir Hazinesi

Kuru İncirden Sonra
Sıra Taze İncirde...

47 Projelerimiz Devam Ediyor
55 Aramızdan Ayrılanlar, Bizimle Başlayanlar

39

01

İNCİR ARAŞTIRMA İSTASYONU 2013

İstasyon Müdürü Selim ARPACI

Zeytin Karasuyunun
Kuru İncir Yetiştiriciliğinde Kullanımı

04

48

75. Yılın Ardından
ve 80‘li Yıllardan
Günümüze ERBEYLİ
Eğitim ve Katılımlar

11
Geçmişten Günümüze
İncirin Ekonomik Önemi

50

22

İncir Kurdu
Müdürlüğümüze Ziyaretler

İNCİR ARAŞTIRMA İSTASYONU 2013

03

75. Yıl

75. Yıl

75 yılın
ardından ve
80' l yıllardan
günümüze;

Z r. Yük. Müh. Mehmet GÜLCE
İnc r Araştırma İstasyonu Müdürlüğü,
Yet şt rme Tekn ğ Bölümü

ERBEYLİ
D

le kolay, o yıllardak adıyla
Erbeyl Z ra Araştırma
Enst tüsünde göreve başlayalı 32 yıldan fazla oldu İnsan
ömrünün öneml b r kısmı sayılan bu
yılları Erbeyl ' de geç rm ş olmaktan
dolayı mutluyum. Kuruluşumuz
faal yete geçel se 75 yıl olmuş.
Günümüzün ortalama b r nsan
ömrüne yakın süre, umarım
Cumhur yet m zle b rl kte sonsuza
değ n yaşamaya devam eder. Ben ne
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kadar süre devam edeb l r m
b lm yorum ama gönlümden geçen
b rkaç yıl daha çalışarak emekl l ğ m
kuruluşumuzda tamamlamak.
Müdürlüğümüzün b r yayını
olarak lk kez çıkarmaya başladığımız
bu derg n n lk yazısında yıllar
çer s nde kuruluşumuzda yaşanmış
olan gel şmeler, lg nç bulduğum
anılar ve bu kuruluşta beraber
çalıştığım pek çok meslektaşımı yada
mesa arkadaşlarımı anma şekl nde
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nostalj k b r gez nt yapacağım.
B l msel Araştırma çalışmalarımız
yanında böyle b r değerlend rme bu
kuruluşta hang kademede olursa
olsun görev yapmış ; bazıları hayatta
bazıları ebed yete akıp g tm ş
çalışanlarımıza olan b r vefa borcumuzdur d ye düşünüyorum. Bu
kuruluşta görev yapan yada yapacak
olan herkese geçm ş anımsatma
adına umarım yararlı olur.
2 6 / 1 2 / 1 9 8 0 t a r h Ta r ı m s a l
Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nde
nöbetç memuru olarak çalışıyorken
Z r. Yük. Müh. olarak Erbeyl Z r. Arşt.
Enst. ne atandığım, 20/01/1981 se
göreve başladığım tar ht r. O sırada
Enst tü Müdürü Dr. Güngör Gürsoy,
Tek. İşl. Müd.Yard. Cem l Dalgıç, İdar
İşl. Müd. Yard. Ergül İşgüzar'dı.( Daha
sonra Dr. oldu) Dr. Güngör Gürsoy'un
kuruluşun 12. Müdürü olduğunu
kayıtlardan tesp t ett m. Onun
önces nde görev yapan 11 müdür ve
p e k ç o k ç a l ı ş a n v a r. O n l a r ı n
bazılarıyla b r şek lde tanıştım (Hasan
Hüsey n B lg n, Turan Ölçer, N yaz
Karabıyık) ama çoğunu smen
kayıtlardan b l yorum. Turan Ölçer
Tar ş İnc r İşletme, Hasan Hüsey n
B lg n Ankara Tavukçuluk Arşt, N yaz
Karabıyık Zeyt nc l k Arşt, Dr. Güngör
Gürsoy İzm r Tarım İl Müdürlüğünden
emekl oldular. Esk Bakanlarımızdan
Sayın Mehmet Yüceler ( 06/01/1978-

12/11/1979) beyefend 14/05/1951
tar h nde stajyer as stan olarak
stasyonumuzda göreve başlayan
ünlüler m zden (O yıllarda as stan,
usta öğret c , öğretmen v.s g b
ünvanlar var). 70'l yıllarda Z raat
İşler Genel Müdürlüğü yapan Avn
Başdoğan'da kuruluşumuzda çalışan
meslektaşlarımızdan b r . Müdürlüğümüzün bu anlamda kısaca tar h
yada tanıdığım çalışanlardan
öğrend ğ m şekl yle h kayes şöyle:
Yıl 1937 büyük önder ve
Cumhur yet m z n kurucusu Gaz M.
Kemal ATAÜRK daha önce 3 kez
(1924-1930-1931) geld ğ Aydın ve
lçeler ne 4. z yaret n yapıyor.
Ordumuzun Ege manevralarını
zlemek ve Naz ll Sümerbank Basma
Sanay Fabr kasını açmak üzere 8
Ek m 1937 de Ankara'dan trenle yola
çıkar ve 9 Ek m 1937 de Aydın'a gel r.
Büyük Önder n bu z yaret öğren l nce
halk yol boyunca güzergah üzer ndek stasyonları doldurur ve çoşkulu
karşılamalar yapılır. İnc rl ova
(Karapınar) stasyonunda da halk
Atasını karşılamak üzere stasyonu
doldurmuştur ve tren kısa b r süre
stasyonda durur. Atatürk tren n
penceres nden halkı selamlar, o
esnada eşraftan Ahmet Sarı ve
arkadaşları nc r ıslah stasyonu
st yoruz paşam d ye seslen rler,
Atatürk V layete gelmeler n söyler.
Program gereğ Naz ll 'ye g d lmekte
olduğu ç n tren yola devam eder ve
dönüşte Aydın'da kısa sürel ğ ne tren
y ne durur ama gece Germenc k'te
geç r l r z ra Germenc k manevraların
komuta merkez d r. Ertes gün
manevralar zlenmek üzere Söke'ye
oradan Güllübahçe ve Kuşadası'na
oradan da Çamlık'a geç l r 1 gecede
burada kalınır. 12 Ek m 1937 de
Atatürk Aydın'a gel r ve heyetler
v layette kabul ederek sorunlarını
d nler. Ahmet Sarı ve beraber ndek ler
nc r n elden g tmek üzere olduğunu
ve sorunların çözümü ç n b r nc r
ıslah stasyonu kurulmasını ve
devlet n nc re sah p çıkarak kurtarmasını sted kler n söylerler. Atatürk;''
devlet nc r n ze sah p çıkar ama
s zlerde cumhur yete sah p çıkacaksınız, ben yolda gel rken gördüm ve
öğrend m k Germenc k le Karapınar
(İnc rl ova) arasında Erbeyl 'de en
güzel nc rler yet ş -yormuş'' Ahmet
Sarı'yı şaret ederek “sen görevlend r yorum s z burada yer ayarlayın
devlette gereğ n yapar, ayrıca
Karapınar adını n ye İnc rl ova
dem yorsunuz” der. Ahmet Sarı
“emreders n z paşam, beled ye
encümen olarak b z s m değ ş kl ğ
ç n karar almıştık bakanlar kurulunca

onaylanmasını bekl yoruz” der ve
heyet huzurdan ayrılır. Yüce önder o
sıralarda rahatsızdır ve rahatsızlığı
bu gez esnasında artmıştır. Manevraların resm geç d ne kalınmadan 13
ek m 1937 de Ankara'ya hareket
ed l r. Bu anekdotların Cumhur yet n
75. yıl etk nl kler ç n İnc rl ova
Kaymakamlığınca yapılan çalışmalar
kapsamında görüşme yapılan ve o
sıralar v layet kat pl ğ yapmış olan 89
yaşında b r İnc rl ova'lı tarafından
anlatıldığını Kaymakam sayın Kam l
Köten fade etm şt r.
Bu stek ve Ata'mızın tal matıyla
başlayan kuruluş çalışmaları; kend s
Tar ş' n de kurucularından olan Ahmet
Sarı'nın gayretler yanında vatandaşlarında bugün sah p olunan araz n n
b r kısmını bağışlamaları sayes nde
net ceye ulaşır. Atatürk sağlığında
açılışı göremez ama 5 aralık 1938
tar h nde açılış gerçekleş r. Kayıtlarımızdak lk müdür sayın Mehmet

Başkaya Ankara Yük. Z raat Enst tüsü
mezunu olup Kastamonu Meyvel
Ağaçlar F danlığından naklen
stasyonumuza atanır ve 14/04/1939
yılında göreve başlar, lk maaşı 40
ayrıldığı tar htek maaşı 50 TL.d r.
Mesut bey 03/07/1946 yılına kadar
görev yapar ve ABD'ye ht sas
yapmak üzere g d nce yer ne aynı
tar hte Kavala doğumlu olup o esnada
as stan olarak stasyonumuzda
çalışmakta olan Mustafa Gürsel
vekaleten göreve başlar ve 29 n san
1948 tar h ne kadar görev yapar.
Turan Ölçer'e kadar olan müdürler
Ankara Yüksek Z raat Enst tüsü, daha
sonrak ler Fakülte mezunudurlar.
Sırasıyla görev yapan d ğer
müdürler şunlardır.
3 – Haluk BAŞARAN
(29/04/1948-15/09/1952)
4 – Ahmet M tat G Ö Z Ü M
(15/09/1952 –07/10/1955)
5 – Abdül Has p SOYLU
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75. Yıl

75. Yıl
( 07/10/1955–19/04/1958)
6 – Hüsey n ÖNCEL (19/04/1958
– 07/09/1969 )
7 – Turan ÖLÇER ( 07/09/1969 –
11/01/1972 )
8 – Türker AYDIN ( 11/01/1972 –
01/09/1974 )
9 -N yaz KARABIYIK
(01/09/1974 – 01/01/1976 )
10- Hasan Hüsey n BİLGİN
( 01/01/1976-01/06/1978)
11 – D r. E n g n Ç E T İ N E R
(01/06/1978- 05/08/1980)
12 – Dr. Güngör G Ü R S O Y
(01/06/1980 –21/09/1983)
13 –Dr. Muzaffer NALBANT
(21/09/1983–01/07/1987)
14- Dr. Osman Özer KOVAN
(01/07/1987-15/11/1993)
15- Dr. Muzaffer N A L B A N T
(15/11/1993-28/01/1999)
16-Ramazan ÖZKAN
(28/01/1999-26/12/2012)
1 7 - Y r d . D o ç . D r. K a m l
K Ü Ç Ü K Y I L M A Z (26/12/201219/06/2013)
İnc r Islah İstasyonu olarak
kurulan kuruluşumuz başlangıçta
sadece kal tel nc r f danı tem n ç n
faal yette bulunurken daha sonraları
nc r n yanına kısmen zeyt n, fıstık,
kayısı ve er k f danı üret m de
eklenm ş ancak b r süre sonra
sadece nc r f danı üret m ne
dönülmüştür. 1948 de bu anlamda
sm Erbeyl Bahçe Kültürler
İstasyonu olarak değ şt r lm şt r. 1957
yılında Erbeyl Bahçe Kültürler ve
Tavukçuluk İstasyonu adını alan
kuruluşumuz nc r n yanında yöre
tavukçuluğunu gel şt rmek ç n
tavukçulukla lg l
çalışmalara da
başlamış ve kümeslerle beraber
modern b r kuluçkahaneye de sah p
olmuştur. Kuluçkahane de ABD malı
4 adet Phetersym kuluçka mak nes
yanında çok sayıda c vc v büyütme
amaçlı ana mak nes da bulunmaktaydı. Uzun yıllar bölgem zde
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vatandaşların ve kamu kuruluşlarımızın c vc v gereks n mler
müdürlüğümüzce karşılanmıştır.
Erbeyl 'de çalıştığım 1980'l yıllarda
tavukçuluk çalışmalarımız çer s nde
sun tohumlama, eşey ayrımı
(c ns yet tay n ) ve sperm sağımı
şlemler ve bunlarla
lg l eğ t m
çalışmaları yaptığımızı gururla
bel rtmek ster m. 2005/2006
yıllarında ülkem z genel nde sorun
yaratan kuş gr b (H5N1) vakaları
neden göster lerek kuluçkahane
faal yet m z bakanlığımız emr yle
durdurulmuş ve canlı tavuk satışlarımız yasaklanmış, aynı zamanda
köy tavukçuluğu ded ğ m z küçük a le
şletmec l ğ de bu uygulamadan
olumsuz etk lenm şt r. 1974 yılında
Tavukçuluk ve Bahçe olarak k ayrı
müdürlük adı altında faal yette
bulunan kuruluşumuzun sm 1977
yılında tek müdürlük olarak Erbeyl
Z ra Araştırma Enst tüsü Müdürlüğü
şekl nde yen den değ şt r lm şt r. 1987
yılında yapılan b r değ ş kl kle
kuruluşumuzun sm bu kez İnc r
Araştırma Enst tüsü olmuş ama
tavukçuluk faal yetler devam etm şt r.
Son değ ş kl ğ 2011 yılında yaşayan
kuruluşumuz halen İnc r Araştırma
İstasyonu Müdürlüğü
sm n
taşımaktadır. AB'ne uyum sürec n n
b r sonucu olan bu değ ş kl k
neden yle tabelamız değ şm ş ama
şlev m z değ şmem şt r.
Ger ye dönük bu anımsamadan
sonra 1981 yılında göreve başladığım kuruluşumuzda f len yaşadıklarımdan da söz etmek st yorum.
İlk görev m kuluçkahane şefl ğ oldu ,
göreve başladığımda Kenan Özen
s ml deney ml b r ustabaşı şç m z ve
başka şç lerle b rl kte bana yardımcı
olan Recep Irvaz s ml tekn syen m z
vardı. Mak ne bölümü mezunu
olduğum ç n lk etapta böyle b r görev
uygun görüldü ve bende severek
yaptım. O yıllarda yoğun b r c vc v
üret m vardı (haftada yaklaşık 10 000
adet c vc v) 20 adet kümes n 10 adet
damızlık bes kümesler 6 adet
araştırma çalışmaları yapılan
materyal kümesler 3 adet büyütme
1' de bes kümes olarak kullanılıyordu. Damızlık kümeslerde
ortalama 8-10 b n c varı hayvan
barındırılıyordu. Çok güzel görünüşlü
damızlık horozlar vardı. (4,5-5,5 kg)
Tekn k alt yapı bugünkü kadar
otomasyonlu olmadığı ç n ısıtmadan
yemlemeye, tem zl kten laçlamaya
her şey nsan gücüyle yapılıyordu.
İşgücü yoğun çalışmalar ç n şç
sayısı bugünkünden çok fazlaydı.
Sadece da m şç sayısı 57 d ve
bunun yanında zaman zaman 30'a
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varan sayıda geç c şç çalıştırılırdı.
Yıllar çer s nde bu sayılar g tt kçe
ger led , otomasyon gel şt , çalışma
temposu zaman zaman arttı zaman
zaman düştü. O yıllarda bahçe ve
tavukçuluğun k çavuşu vardı.
Osman çavuş (Topuz) bahçeye,
Yusuf çavuş(Yazgan) tavukçuluğa
bakardı, k s de deney ml ve şç ler n
gözler n n ç ne baktıkları nsanlardı.
Eğer onlar b r şç y am rler ne
olumsuz olarak fade ett lerse o şç
bunun yanıtını mutlaka görürdü ve
şç ler çavuşlardan çok korkarlardı.
Çavuşlar şube şefler n n yanında
doğrudan müdür yada müdür yardımcılarından tal mat alır ve uygulatırlardı. Kuluçkahane, atölye ve
bahçen n sab t çalışanları vardı ; bazı
günlerde gerekt ğ nde takv ye
yapılırdı. Haftada k gün kes m k gün
c vc v satışı yapılırdı. İk yada üç
kümese b r şç bakardı ve her şç her
kümese g remezd .
Bahçe şubes n n ek b o zamanda ayrıydı, Umurlu bahçes nde
ağırlıklı olarak f dan yet şt r ld ğ ç n
Umurlu'ya şç sevk ve dares başlı
başına b r sorundu. Hanomag marka
oldukça gürültülü çalışan b r m d büs
ve b r tenteyle örtülmüş d ğer açık
kasa k adet jeep 2000 (kayzer) vardı.
Umurlu'ya şç sevk bunlarla yapılırdı.
F dan d k m ve çapa şler şuben n
öneml
yoğun emek gerekt ren
şler yd . F danların torbada yet şt r lmeye başlaması çok sonraları
oldu. Kullanılan araçlar sık sık arıza
yapar bazen yolda kalırlardı. Bu
araçları kullanan bazı şoförler m z
b u g ü n y o k l a r ; S a ff e t S e r t , A l
Akduman ve Ar f Çapur vefat ett ler.
Hüsey n B çk n, Al Kocabıyık ve
Mustafa Şenol se bu araçların
sıkıntılarını çeken emekl ler m z
olarak anılarda kaldılar. Saffet Sert
Allah rahmet eyles n uykuya dalması
ve horlaması çok çabuk olan b r yd ;
b r gün Umurlu'da su kanalının
yanında kanepelerden b r ne uzanmış uyurken yanına gelen b r yılan
etrafında dolanır ve neredeyse
ağzına g recek kadar yaklaşır ama
Saffet b r şek lde dönmek stey nce
yılan kaçar o esnada da farkeder.
Saffet bu olayı kend s anlatır ve
gülerd k, “abey ne yapayım uykum
ağır” derd (şeker rahatsızlığı vardı
ama boğazına düşkündü ve böbrek
yetmezl ğ nden vefat ett )
Atölye o yıllarda şletmen n bel
kem ğ yd ve tüm arızaların g der lmes atölye çalışanlarınca yapılırdı.
Araçların motor onarımlarından boyasına, her türlü kaynak, su, elektr k
tes satı ya da marangozluk şler
kend olanaklarımızla yapılırdı. İdr s

usta( vefat ett Bulgar stan göçmen yd ) Fuat ustayla beraber genel
tam rat ve su şler ne bakardı, Enver
usta Mustafa ustayla beraber nşaat
şler , Resul usta araçların tam r
şler yle lg l olan o yıllardan aklımda
kalan s mler. Bugün ç n en yaşlı ve
sağ olan k s mden b r Murat(çavuş)
S ncap d ğer Ahmet Maden. (oğlu
Bülent Maden'de müdürlüğümüz
satış yer görevl s ken geç rd ğ traf k
kazası sonucu vefat ett )
Tavukçulukta bes denemeler ,
kuluçka randımanı tesp tler , yumurta
ver m , altlık karşılaştırmaları ya da
seleks yona dayalı çalışmalar
yapılıyordu. 80'l yılların lk yarısında
(3 - 4 yıl) ıslah çalışmaları başlatıldı
ve E R B R O d ye b r etç h br t
gel şt r lmeye çalışıldı fakat başarılı
olunamadı. İnc rde se o yıllarda bazı
sofralık çeş tlerle b rl kte kurutmalık
Sarı Zeybek çeş d n n tesc l gerçekleşt r lm ş, koleks yon bahçes ded ğ m z damızlık parsel Türk ye'm z n
bütün yöreler taranarak elde olunan
çeş tlerle oluşturulmuştur. Koleks yon bahçes n n oluşumunda özell kle Ahmet Şener Eroğlu'nun adını
anmak gerek r. Kısa b r dönem
çalışmalar tavukçulukta Prof. Dr.
Turgut Gönül nc rde se Prof. Dr.

Mehmet Dokuzoğuz koord natörlüğünde yürütüldü. Prof. Dr. Uygun
Aksoy o dönemde Dokuzoğuz hocanın as stanı olarak Erbeyl 'ye sıklıkla
g d p gelmeye ve nc r çalışmalarına
başlamıştı. Bahçe bölümünde o
yıllardan aklımda kalan mühend sler;
Zerr n Eroğlu, Dr. Adem Kabasakal,
Güln hal Koyuncu, Şef ka İncel, Dr.
Ahmet Sağdem r, Sevtap Özgen,
Aynur Gürsoy, Naz f Şah n, Nad r
Ürel, Tayyar Kaya, tekn syenler;
Mehmet Ünal, Hal l Dede, Zek Huylu
ve Musa Ozan bugün hayatta olan
ama heps de emekl olmuş s mler.
Ta v u k ç u l u k b ö l ü m ü n d e n m ü hend sler; 87/93 arasında müdürlük
yapmış Dr. Özer Kovan, Osman
Der c oğlu, Sefa Yelmen, Zeynel
Dem rcan, Meral Dem rcan, Mevlüt
Özen, F gen Hümeyra Kayhan,
Necdet Balçık, Hüsey n Özpınar, Al
İhsan Öztürk ( Muğla Ün vers tes nde) Hüsey n Adalığ, Kenan
Günay (vefat ett ) tekn syenler;
Recep Irvaz, Hakkı Durtek, Süleyman
Öğün, İsa Vuran , Ahmet Uçar ve Rıza
Telef çalışma arkadaşlarım olarak
s mler n anımsadıklarım.
Uzun yıllar lojmanda kalan
personel ç n Aydın'a Pazar serv s
den len ve cumartes günler saat 10

da hareket ed p 13 de Aydın'dan ger
dönen b r serv s m z vardı. Bugünkü
g b herkes n arabası olmadığı ç n bu
serv s çok öneml yd . Sebze başta
olmak üzere her türlü alışver ş olanağı o 3 saatl k sürede halled l r, eğer
başka şler ç n Aydın'da kalınacak se
eşyalar bu araçla gönder l rd . Aracın
park yer bugün oto park ve gez nt
alanı olarak nşaatı yapılmakta olan
beled ye önüydü. Pazar serv s
özell kle çocuklar ve haftalık
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gereks n mler n karşılanması ç n
öneml yd . Zaman zaman sıkıntılar
yaşansa da sosyal boyutuyla güzel
anıların yaşandığı günlerd . Dönüşte
aracın çer s nde dey m yer ndeyse
ayak basacak yer olmaz ve sebze
kokuları aracı kaplardı, yer sorunu
neden yle pazara götürülmeyen
çocuklar se aracı bahçede karşılar
ve kend ler ne ne alınmış merakla
bakarlardı. B rkaç kez topluca gece
s nemaya g tt ğ m z anımsıyorum. Bu
anlamda zaman zaman çocuklarımızın yaş günü kutlamaları ç n
lokalde b r araya gel n yordu, özell kle
bugünkü sosyal tes s yapıldıktan
sonra (1986 - önceler bugünkü şç
lokal kullanılıyordu) bu tür toplantılarımız daha çok yapılır oldu.
Aklımda kalan b r anı şöyle Dr.
Muzaffer Nalbant'ın müdürlüğü
sırasında oğlu Görkem' n yaş gününü
kutlayıp eğlen rken dışarıda kar
yağmaya başladığını farked p dışarı
çıkarak çok eğlencel b r kar topu
atışması yaşamıştık. Lojmanlar uzun
yıllar dolu olarak h zmet verd ,bu
nedenle de gerek spor (voleybol ve
masa ten s turnuvaları) gerekse
eğlence anlamında daha çok b r
araya gel n yordu.1982 yılına kadar
yemekhane yoktu. O dönemde müdür
olan Güngör Bey Hüsey n Adalığ
arkadaşımıza sen bu ş yaparsın
d yerek görev verd ve Hüsey n Bey
de şç lokal n öğlenler yemekhane
olarak kullanılacak hale get rd .
Çalışanlarımızdan Necm ye hanım
(Tunalı) aşçımız oldu ve lk menü
geleneksel kuru fasulye, p lav ve
komposto olarak çıktı. Necm ye
hanım yemekhane aşçılığının lk
öğret c s oldu, Em ne Çet n yardımcısıydı ve Nac ye Güldalı le Has be
Savaş devamını get rd ler .
Bülent Maden, N yaz Maden,
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H dayet Yörük, Asım Tuğcu, Sefa
Kapan, Bayram Al Tunalı, Selahatt n
İpç n, Selahatt n Kavas,Hüsey n
Tunaboylu, Sabahatt n Kavas,
Mustafa Tuncel, Muammer Karcı,
Hul s Akkurt, Mel h Oflas, Veysel
Dündar ve Sal m Selbes vefat
ett kler n b ld ğ m çalışma arkadaşlarım, her b r yle ayrı ayrı anılarım
var ve bu müesseseye değ ş k
b r mlerde h zmet etm ş nsanlar. B r
Enver Dal ustamız vardı çatı ve duvar
ustalığında b r numaraydı ve
yardımcısı Göçmen Mustafa ustayla
b rl kte müessesen n her yer nde
emekler vardı. Enver usta çok zayıf
bünyel yd ama yorulmak b lmezd .
İdr s Tunalı ustamız vardı (vefat ett )
tüm tes sat ve bakım onarım
şler nden anlardı, çabuk s n rlen rd
ama hep haklı olurdu çünkü eks k ş
yapmazdı yapanı da sevmezd , hep
doğrudan yana olur kaypaklık b lmezd . Müdür, mühend s ya da
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yanındak yardımcısı Fuat usta (
Bagatur ) fark etmezd hatalı b r ş
yapıldıysa söylemekten çek nmezd .
Mel h (amca) Oflas ( vefat ett ) ;
mutemed m zd ve amca d yecek
kadar büyüğümüzdü. Maaşlarımızı
onun el nden ve sıraya g rerek alırdık,
bazen kafamıza takılan b r şey olur
ama o an soramazdık daha sonra
sak n b r zamanda neyse öğren rd k.
Mel h amca çok nüktedan, espr s ,
fıkrası bol güngörmüş ama b razda
argolu ve rahat konuşurdu ancak hep
neşeyle kend n d nlet rd .
O yıllarda ne yazık k bas t
gerekçelerle s yas tay nler sıkça
oluyordu. Geçen yıllar boyunca
gördüğüm ve anladığım şu; nsanlar
bazen kend ler n yaptıkları şlere o
kadar kaptırıyorlar k , ş n nsan yada
sosyal boyutunu unutuyorlar ve ş ç n
karşısındak ler kırıp üzüyorlar. Oysa
o ş mutlaka beraber n zdek yada
karşınızdak nsanı kaybetmeden de
yapılır veya yaptırılab l r. Hep kral
ben m d yen n ce nsan bugün yoklar
ve bu dünde böyleyd bundan sonra
da böyle olacak. İnsanlar gel r g der,
kalıcı olan kurumlardır ve de öneml
olan '' bak kalan bu kubbede hoş b r
sedaymış'' d yerek görev yapab lmekt r. Eğer yıkılmadılarsa b nalar,
araz ler, taşıtlar ve d ğer varlıklar
yıllarca değ şmeden kalab l rler ama
nsan öyle değ l bugün bu görevdes n
ama b r süre sonra yoksun. Ben
olmazsam yürümez ded ğ n z şler
hem de tıkır tıkır pekala yürür ve
yürütülür.
1983 Yılında Dr. Güngör Gürsoy
kend steğ yle İzm r Tarım İl Müdürlüğü Kontrol Şube Müdürlüğüne
atandı ve müdürlüğümüzden ayrıldı.
Aynı yıl yer ne Dr. Muzaffer Nalbant
geld . Bu değ ş mle b rl kte müdü-

rlüğümüzün alt yapısı tıpkı bugünlerde olduğu g b yen lenme sürec
yaşadı, bugün kullanılan pek çok alt
yapı tes sler o dönemde yapıldı ya da
yen lend . Sosyal tes s b nası, nc r
şletme b nası, garaj sundurmaları,
lave lojman b naları, yol betonlama
ve kümes modern zasyonları gerçekleşt r ld . Haberleşme santral ,
jenaratör, soğuk hava tes s g b
ün teler yen lend . İş yönet m nde
çavuşluktan İşletme Şefl ğ ne geç ld .
İk l olan müdür yardımcılığı tek llend
ve haftalık ş programları yapılarak
çalışmalar yürütüldü. Araştırma
çalışmaları daha düzenl kontrol ed l r
oldu ve kom te çalışmaları başlatıldı.
Umurlu bahçes bu dönemde öneml
ölçüde y leşt r ld , araz çok taşlı
olduğu ç n aylarca taş toplama
şlemler yapıldı. İhatası ve b nası
yen lend , sulama suyu alt yapısı
yen lend ve dalgıç pompa takıldı,
bazı kullanılmayan alanlara er k,
ayva, cev z, şeftal ve kayısı f danları
d k ld , bağ tes s kuruldu. Düzenl
olarak orada kalacak b r şç görevlend r ld . Bu çalışmalar sırasında
Tekn syen Mehmet Ünal başta olmak
üzere şubede kısa b r süre çalışan
Avn Küçük Sayan ve ler k yıllarda
Naz f Şah n' n emekler n anmadan
geçemey z. Tavukçuluk alt yapısı
gel şt rme alanında en öneml y leşt rmelerden b r de kuluçkahanede
kuluçka mak neler n n otomasyonu
çalışmalarının yapılmasıdır. Elektr k
tekn syen olan Cemal Merd n hem
genel elektr k alt yapısı ( jeneratör ev ,
trafo v.s) hem de elektron k y leşt rmelerde etk n çalışmalar yaparak
emek verm şt r. Bu arkadaşımız daha
sonra özel sektöre geçm ş kend ş
yer n açmıştır.
O yıllarda özlük memurumuz

Münevver Hanımdı, memur yet n n
sonuna yaklaşmış naz k b r hanımefend yd , yen gel şmelere ayak
uydurması b raz zor oluyordu ama
el nden geld ğ nce gayret göster yor
yardım alarak da olsa şler n
aksatmıyordu. Veznedar Şevket
Yorulmaz ve yardımcısı Ayşe Gavas
vardı. Abdullah Hamrubay s ml b r
bekç m z vardı Allah rahmet eyles n;
Rusya'dan kaçarak 2. Dünya savaşı
yıllarında ülkem ze gelm ş b r Kafkas
Türk'ü d ve çok ez yetler çekt ğ n
anlatırdı. Y ne Mehmet Toraman s ml
k lolu b r bekç m z vardı . İsma l
Güldalı, Yıldız Toraman, Sev l
Gümüş, Hüsey n Yılmaz, Enver
Özkan, Ar f Çet n( sayman), Ekrem
F dan ( sayman) ve Al Özkaya d ğer
dar memurlarımızdı. Bu dönemlerde
şahsım Müdür Yardımcısı olarak
görev yaptım. Dr. Muzaffer Nalbant k
kez müdürlük yaptı, 1983/871993/1999 Ara yıllarda yan 1987/93
te Dr. Özer Kovan vekaleten Müdür-

lük görev n yürüttü. Muzaffer bey n lk
müdürlüğünden ayrılması b r teft ş
raporuna dayalı olarak gerçekleşt
aynı esnada özell kle nc r şubes nde
görevl pek çok mühend s m zde
Aydın Tarım İl Müdürlüğüne atandığı
ç n nc r şubes b r süre yet şm ş
tekn k eleman sıkıntısı yaşadı.
80-90 derken M lenyum yan 2000
l yıllar başladı, bu süreç çer s nde
Aydın Tarım İl Müdürlüğü yapmış ve
daha sonra tekrar İl Müdürü olarak
aramızdan ayrılan m saf rler m z oldu,
Sayın Şak r Dümenc ve Sayın Fuat
F kret Aktaş. M lenyum d ye adlandırılan bahçem z böyle b r anıyla
sayın Şak r Dümenc 'n n lk f danı
d kmes yle oluşturuldu. Naz f Şah n,
Ramazan Özkan, Tayyar bey ben ve
Berr n hanım b rer f dan d kt k, lk
sıranın 4. Ağacı ben m d kt ğ m
f dandır. Sayın Fuat F kret Aktaş'ta
Tarım İl Müdürlüğü yaptıktan sonra
kısa b r süre Müdürlüğümüzde
çalışmış ve Şak r beyle olduğu g b
aynı odayı b rl kte paylaşmıştık. Fuat
bey daha sonraları Van Tarım İl
Müdürü olarak görev yaptı. Şak r bey
de 2. kez Aydın Tarım İl Müdürü oldu.
1999 yılında emekl olan Dr.
Muzaffer Nalbant'ın yer ne vekaleten
Ramazan Özkan atanmış ve 2004
yılından 2013 yılına kadar asaleten
görev yaparak en uzun sürel görev
yapan müdür olmuştur. Bu dönemde
önceler şahsım daha sonra se Yar.
Doç. Dr. Kam l Küçükyılmaz müdür
yardımcısı olarak görev yaptık. Kam l
Küçükyılmaz Müdür yardımcısı
olarak stasyonumuzda görev yapmakta ken Ramazan Özkan'ın ayrılmasından sonra çok kısa b r süre
müdürlük görev n yürütmüş ve kend
steğ yle Öğret m Üyes olarak
Osman Gaz Ün vers tes nde görev
yapmak üzere Esk şeh r'e g tm şt r.
Yılları bu kadar kısa sayfalara
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sığdırmak elbette çok yeters z kalır,
bu kolay değ l elbette. Bugün ger ye
dönüp baktığımda şunu görüyorum;
nsanlar geld geçt , ben dah l heps de
y kötü, var olan koşullarda görevler n yaptılar. Bazen sıkıldılar, yoruldular, darıldılar, kızdılar, sev nd ler
gün oldu şler n evler ne götürdüler
çocuklarını, eşler n hmal ett ler ve
bazen de b rb rler n kırdılar, heps
Erbeyl
ç n ama bugün s mler
geçenler yoklar fakat Erbeyl var ve
umarım hep var olacaktır. Bugün
olanaklar çok daha y , araştırma
çalışmaları düne göre daha kapsamlı,
der nl kl ve daha b l msel. Laboratuvarlarımız daha donanımlı, g tt kçe de
test ve anal z yapma c hazlarımız
çoğalıyor. İnsan ş gücü varlığımız se
epey yen lend fakat dünden daha
kısıtlı. Bugün de çalışanlarımız
güçler nce b r şeyler vermeğe devam
ed yorlar ve görevler n yapıyorlar
ama; d ğer yönüyle yan nsanın
sosyal yaşamına yönel k alanlarda k
eks kl k dünden çok daha fazla, oysa
ver ml l ğ n ana alt yapısı moral değerlerden ve b rb r m zle kaynaşmaktan
geç yor. Bugün stasyonumuzda dünden daha ver ml araştırmacılar yet ş yor ve yet şecekt r, bunun b r neden
de 1977/80 arasında uygulanan ama
daha sonra vazgeç len 1996/97' ler
de yen den kısm olarak uygulanan
seç c l kt r, bugün lave olarak yüksek
l sans ve yabancı d l de az da olsa b r
sev ye şartı aranmasının bunda payı
vardır. İnancım odur k ; araştırıcılık
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artı özell kler ve özel stek gerekt r r
bunlara d kkat ederek ve araştırıcılara özel davranılarak başarıya
ulaşılab l n r. Erbeyl ; özell kle
tavukçulukta her ne kadar üret msel
etk nl ğ azalmış olsa da asıl yapması
gereken araştırıcılığa dün olduğundan daha fazlasıyla yakın olduğu
g b , var olan araştırıcı varlığı da tüm
zamanların en y s d r.
Kam l bey n ayrılmasıyla b rl kte
İstasyonumuz Müdürlüğüne atanan
Sayın Sel m Arpacı' ya görev nde
başarı d lekler mle b rl kte bu anısal
yazımı tamamlıyorum. İnanıyorum k ;
göreve başladığı lk günden t baren
İstasyonumuzun çehres n değ şt rme
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ve yen lenme konusunda hızlı
adımlarla lerleme kaydeden sayın
müdürümüz aynı şek lde araştırma
çalışmalarımız ve sosyal yaşam
kal tem zde de daha y y gerçekleşt rmem ze katkı sağlayacaktır.
İstasyonumuzda halen b rl kte
çalışmakta olduğum tüm mesa
arkadaşlarıma n ce sağlıklı ve başarılı
çalışmalar, sm n anımsayamadığım
ve h zmetler nden söz edemem ş
olduğum geçm ş çalışanlarımızdan
özür ve de ebed yete ulaşmış
çalışanlarımıza da Allah’tan rahmet
d l yorum.
İy k İnc r Araştırma da çalışıyorum. Ek m. 2013

Konuk Köşesi

GEÇMİŞTEN
GÜNÜMÜZE

Doç. Dr. Fer t ÇOBANOĞLU
Adnan Menderes Ün vers tes
Z raat Fakültes , Tarım Ekonom s Bölümü

İNCİRİN EKONOMİK ÖNEMİ
n c r, A n a d o l u ' d a ç o k u z u n
zamandır yet şt r c l ğ yapılan
öneml meyve türler nden b r d r.
Ülkem z; hem kurutmalık, hem de
sofralık (taze) nc r üret m ve
hracatında dünyada en öneml
ülkeler n başında gelmekted r
(Çobanoğlu, 2007; Çalışkan ve Polat,
2012). Bu değerlend rme şekl
yanında meyveler n n reçel,

İ

marmelat, pekmez, lokum, dondurma
ve b sküv g b farklı değerlend rme
şek ller yle de t car değer olan
meyve türler ndend r (Çalışkan,
2012).
Kuru ve taze nc r üret m ve
t caret , özell kle ülkem z n sah p
olduğu kl msel ve coğraf k koşullar
sebeb yle, uzun yıllardan t baren
t carette, ekonom k kalkınma ve

gel şmede öneml b r paya sah p
olmuştur. Bu çalışmada da, ulaşılab len ulusal, uluslararası ver ve
l teratürler ışığında, geçm şten
günümüze nc r ekonom s kısa ve öz
b r bakış açısı le ncelenerek, nc r n
ülkem z açısından sah p olduğu
ekonom k önem, b rçok parametre
esas alınarak değerlend r lmeye
çalışılmıştır.
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Cumhur yet Önces Dönemde
İnc r Ekonom s
16. yüzyılın k nc yarısında
İstanbul'da tüket len kuru meyve
yem ş ( nc r) İzm r'den gelmekteyd .
İstanbul'a a t narh defter kayıtlarından Aydın ve İzm r g b yerlerden
gelen kuru meyve yem şler n, lop
sarıca ve Naz ll nc rler n n İstanbul
pazarlarında bolca bulunduğu
anlaşılmaktadır (Martal, 1999;
Kütükoğlu, 2000). Özell kle Aydın
dem ryolunun tes s ve İzm r
rıhtımının yapılmasıyla, Aydın-İzm r
dem ryolu hattı üzer ndek yerleş m
yerler n n kent dokusunda, demograf k yapısında büyük dön ü ş ü m l e r y a ş a n m ı ş t ı r. İ z m r ' e
get r len nc rler pazaryer ne konur

Deve kervanlarının
yerini Aydın - İzmir
demiryolunun
almasıyla sadece
insanların değil
incirinde yolu
açıldı
konmaz nc r tac rler tarafından
şlet lerek, şeh rde bulunan yabancı
ş rketler n vapurlarına yüklenerek
Avrupa'ya gönder l yordu (Akpınar,
1986; Kasaba, 2005).1911 yılında,
İng ltere'ye hraç ed len mallarda
Osmanlı Devlet 'n n poz syonunu
ortaya koymak açısından; Aydın'ın
kuru yem şler lk sırada gel rken, söz
konusu hracatın değer , İng l z L rası
Kıymet açısından 526308 olduğu
bel rt lmekted r. D ğer taraftan, kuru
üzüm ve nc r n İng ltere'ye
hracatında; İspanya, Fransa ve
Yunan stan, Osmanlı Devlet nden
sonra gelmekte ken, söz konusu
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ürünler n, bu ülkelerdek üret m
düzeyler n n düşük olmasından
dolayı, Osmanlı tüccarları le rekabet
edecek konumlarının bulunmadığı
bel rt lmekted r(Nazır, 2010).
Sonuç olarak, Osmanlı Devlet 'n n
son dönemler nde, ekonom de
büyümey sağlayıcı tek sektör olan
tarımda, ver ml l k arttırıcı tekn kler n
kullanımının yaygınlaştırılmasına
çalışılmıştır. Ancak bu pol t kaların
tarım sektörünün genel nde h ssed l r
etk ler oluşturduğu söylenememekted r. Tarımsal üret m ve hracattak artışlara rağmen, dönem
boyunca Osmanlı tarım tekn kler nde
öneml b r değ şme görülmem şt r.
Her ne kadar, kuru nc r üret m ve
t caret , özell kle hracata yönel k b r
faal yet olduğu ç n, d ğer üret m
dallarına göre yüksek b r canlılık
göstermes ne rağmen, bu gel ş m n
de sten len düzeyde olduğu söylenemez.
Cumhur yet Sonrası Dönemde
İnc r Ekonom s
Cumhur yet n lk yıllarında da,
nc r öneml b r hraç ürünü olmuştur.
İnc r yet şt r len bölgeler, başta Aydın,
İzm r ve çevres olmak üzere Muğla,
Den zl , Karaden z kıyıları, İzm r
yarımadası ve Güneydoğu Anadolu
(özell kle Antep) bölgeler d r. İzm r ve
yöres nde üret len nc r n hemen tümü
hracata g derken, d ğer yörelerde
üret lenler çoğunlukla ç tüket mde
kullanılmaktadır. İç tüket m n en
öneml merkez de İstanbul'dur. Ege
Bölges dışında, d ğer bölgelerde
üret len nc rler n büyük kısmı yaş
olarak tüket lmekted r. İnc r n ç
p yasada yaş (taze) olarak tüket lmes n n en öneml neden , tüket c ler n gel r düzeyler n n kuru nc r
tüket m ç n yeters z olmasıdır.
Örneğ n; Ege Bölges kuru nc rler n n
pahalı olması neden yle, İstanbul ve
Karaden z'de, Yunan stan'dan gelen
kuru nc r tüket lmekted r. Bu durum,
ülke ç nde üret m yapılan kuru nc r n
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mal yet n n daha yüksek olduğunu da
ortaya koymuş olmaktadır (Aykanat,
2007).
Bu dönemde nc r, büyük oranda
kurutularak (yaklaşık olarak 3-3.5 kg
yaş nc rden, 1 kg kuru nc r üret lmekted r.) hraç ed ld ğ nden, f yatlar
da bu pazarda oluşmaktadır. İnc r
p yasasında f yatlar, hracatçı f rmalar
tarafından bel rlenmekted r. Bu f rmaların çoğu yabancı or j nl f rmalar
olup, bunların sayısı da oldukça azdır.
Bu sebeple, söz konusu p yasada
f yatlar, öneml dalgalanmalara maruz
kalmaktadır. Bu yıllarda, nc r
f yatlarının, üret c el nde ken düşük
olmasının ana sebeb n n, ürünün
daha ağaç üzer nde ken, düşük
f yattan tüccara satılmak zorunda
kalınmasından kaynaklanmaktadır.
Bunun sebeb n n se, kred p yasalarının yeters zl ğ ve üret c ler n
tüccarlardan, hasat önces nde almak
zorunda kaldığı avanslar olduğu
bel rt lmekted r. Üret c f yatlarındak
düşüklüğün d ğer nedenler arasında
se; taşıma ve şleme g derler n n
yüksek olması bulunmaktadır. Kuru
nc r n, üret c de sah p olduğu düşük
f yatların da, üret c ler n refah
düzey n yükseltmekten uzak olduğu
ve üret c açısından sermaye b r k m ne olanak tanımadığı vurgulanmaktadır. F yatların sermaye b r k m ne olanak tanımaması le,
tüccara olan bağımlılık l şk s sürekl l k kazanmış olmaktadır (Aykanat,
2007).
1980 Sonrası Dönemde İnc r
Ekonom s
1980 yılından 1990 yılına
gel nd ğ nde; Türk ye nc r ağacı
sayısı, yaklaşık olarak 6.5 m lyondan
10.8 m lyona çıkmıştır (Ç zelge 1).
Söz konusu dönemde, nc r ağacı
sayısında öneml b r artış olduğu
d kkat çekmekted r. Taze nc r üret m
de, 200 b n tondan, 300 b n tona
çıkmıştır. Kuru nc r hracatının se,
bahse konu dönemde, m ktar olarak

st krarlı b r sey r zlerken, değer
olarak yaklaşık olarak k kat artmış
olduğu bel rlenm şt r. Bunun da, kuru
nc r b r m hracat değer n n yaklaşık
olarak k kat artmış olduğundan
kaynaklandığı düşünülmekted r.
Üret c el ne geçen taze (yaş) ve kuru
nc r f yatlarında da, görel olarak
bel rg n b r artış olduğu fade ed leb l r.
Taze nc r hracatında da öneml
gel şmeler olmakla b rl kte, 1980'l
yıllarda yapılan taze nc r hracatı,
daha çok 'Sarılop' kurutmalık nc r
çeş d n n taze meyveler nden
yapılıyor ken, özell kle 1980'ler n
k nc yarısından sonra yapılan taze
nc r hracatının öneml b r kısmının,
özell kle kalın kabuklu olmasından
dolayı sah p olduğu uzun sürel raf
ömrü özell ğ n n yanısıra, kal te ve
lezzet üstünlüğü le 'Bursa S yahı”
nc r çeş d meyveler nden yapıldığı
b l nmekted r.
1991 yılından 2000 yılı sonuna
gel nd ğ nde, ülkem zde nc r ağacı
sayısında mutlak olarak b r azalma
olduğu d kkat çekmekted r. Buna
paralel olarak, nc r üret m alanı ve

taze nc r üret m m ktarının da bel rg n
b r azalma gösterd ğ ortaya
çıkmaktadır (Ç zelge 2). Bunun da
asıl sebeb n n, Türk ye nc r
üret m nde lk sıralarda yer alan Aydın
ve İzm r ller nde, nc r bahçeler n n
ova karakter st ğ ndek düz araz lerden, dağlık ve yamaç araz lere
doğru b r kaçış eğ l m göstermes nden kaynaklandığı düşünülmekted r. Çünkü, bu alanlarda,
sulama kanallarının ve barajların akt f
olarak faal yete geçmes le sulu
z raat gerekt ren tarımsal faal yetlere
ve ürün desenler ne geç l rken,
özell kle gel ş m per yotlarında,
yaklaşık olarak 4. yıldan t baren,
yaşamlarını sürdürmeler ç n su
stemeyen nc r ağaçları da, su ve
sulama mkanlarının bulunmadığı
dağlık ve yamaç araz lere d k lmeye
başlanmıştır. Aslında bu süreç 1985'l
yıllardan sonra başlamış olup, 1990'lı
yıllardan t baren, söz konusu sürec n
etk ler , bel rg n olarak h ssed lmeye
başlanmıştır. Kuru ve taze nc r
m ktarında da bel rg n artışlar
gerçekleşm ş olup, bu artışların taze

90'lı yıllardan
itibaren ovadan
dağlık ve yamaç
arazilere kaçış
artarak devam
etmiştir.
nc r hracat m ktarı ç n %100'lere
ulaştığı görülmekted r.
2000'l yıllardan, 2012 yılına
gel nd ğ nde, Türk ye kuru ve taze
nc r üret m ve t caret ne l şk n
parametrelerde bazı öneml değ şmeler n olduğu görülmekted r
(Ç zelge 3). Bu dönemde, nc r üret m
alanı ve nc r ağacı sayısı açısından
öneml farklılıklar olmamakla b rl kte,
bel rl b r st krarın sağlanmış olduğu
gözlenmekted r. Buna karşın, taze
nc r üret m nde bazı dönemlerde
öneml dalgalanmalar görülmekle
b rl kte, genel olarak b r artışın söz
konusu olduğu fade ed leb l r. Y ne
taze ve kuru nc r b r m f yatlarında da,
az, ancak st krarlı b r artış söz
konusudur. Bu dönemde d kkat
çeken en öneml konunun se, Türk ye
kuru ve taze nc r hracat m ktar ve
değerler nde öneml artışların
olduğudur. Türk ye'n n yıllık olarak
taze ve kuru nc r hracatından elde
etm ş olduğu gel r n 200 m lyon doları
bulduğu tesp t ed lm ş olmaktadır.
2000 yılında bu değer n ancak 80
m lyon dolar olduğu düşünüldüğünde, söz konusu artışın oldukça
öneml olduğu fade ed leb l r.
Kuru nc r, ülkem z geleneksel
kuru meyve hracatı ç nde öneml yer
olan tarımsal ürünler m zden b r d r.
Ülkem zde nc r üret m , nc r n yet şt r lmes ve kurutulması sırasında
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bel rl ekoloj k stekler n n olmasından
dolayı, Ege Bölges 'n n Büyük ve
Küçük Menderes Havzalarına
lokal ze olmuştur. Bölgede 3000035000 a le, nc r tarımı le uğraşmakta, geç mler n tamamen bu
üründen elde ett kler gel rle karşılamaktadır. İşlenmes esnasında yoğun
şgücü gerekt ğ nden, nc r şletmeler nde çalışan şç lerle b rl kte büyük
b r nsan k tles , geç m n nc r ürününden sağlamaktadır ( G T B K G M ,
2013).
Ülkem zde üret len nc r n %30'u
taze olarak ç pazarda, %70' kuru
nc r olarak dış ve ç pazarda tüket lmekted r. Kuru nc r n tüket m ülkem zde henüz arzu ed len sev yeye
ulaşamamıştır. K ş başına yıllık
tüket m tahm nen 200-250 gram
c varındadır. Türk ye'n n yıllık kuru
nc r tüket m m ktarı se ortalama 6-8
b n ton olarak tahm n ed lmekted r.
Y ne ülkem zde k ş başına düşen
taze nc r tüket m se 400-600 gram
c varında olmakla b rl kte (GTBKGM,
2013), bu m ktarın arttırılması
gerekmekted r.
Avrupa B rl ğ (AB) ülkeler n n,
ülkem z kuru nc r hracatında almış
oldukları pay, ortalama olarak %50'y
aşmaktadır. D ğer taraftan, Türk ye
kuru nc r hracatı genel olarak (m ktar
ve değer açısından) ncelend ğ nde;
toplam hracatın %85-95' n kuru nc r
(ekstra, I., II. ve naturel sınıfı nc rler),
%5-9'unu nc r ezmes , %1-2's n
kıyılmış, %0.5-1' n de hurda sınıfı
nc rler oluşturmaktadır.
Sofralık nc r t caret se Bursa
yöres başta olmak üzere Mers n ve
Hatay dışındak üret m merkezler
dışında pek yayılmamıştır (Çalışkan
ve Polat, 2008). Mers n ve Bursa,
ağaç başına en yüksek ver m n (61 ve
56 kg/ağaç) gerçekleşt ğ llerd r. Bu
üret m merkezler nden Bursa, 15886
tonla ülkem z sofralık nc r üret m n n
en öneml merkez konumundadır.

Konuk Köşesi

Ancak, b l nmekted r k y b r kuru
nc r, kal tel b r sofralık nc rden
meydana gelmekted r. Bu bakımdan
sofralık nc r yet şt r c l ğ ç n Ege
Bölges le b rl kte özell kle erkenc
sofralık nc r yet şt r c l ğ bakımından
Akden z Bölges oldukça uygun
ekoloj ye sah pt r. N tek m Polat ve
Çalışkan (2008) ülkem z n en öneml
sofralık nc r çeş d 'Bursa S yahı'nın
bu bölgede, Marmara Bölges 'ne göre
yaklaşık 1 ay kadar erken olgunlaştığını b ld rm şt r. Türk ye sofralık
nc r hracatının tamamına yakınını
'Bursa S yahı' çeş d oluşturmaktadır.
Bu çeş d n en öneml özell kler
arasında meyveler n n r , pembekırmızı ç reng ne ve aromat k meyve
tadına sah p olması sayılab l r. Bu

çeş tle b rl kte, 'Beyaz Orak', 'Göklop',
'Morgüz', 'S yah Orak', 'Yed veren' ve
'Yeş lgüz' çeş tler ülkem z n öneml
sofralık nc r çeş tler d r (Çalışkan,
2012). 2011 yılı t bar yle ülkem z n,
yaklaşık 15000 ton taze nc r
hracatından elde etm ş olduğu gel r,
30 m lyon dolara yaklaşmıştır. Bu
hracatta en büyük payı alan ülkeler n;
Almanya, Hollanda, Fransa ve
İng ltere olduğu görülmekted r. 2012
yılında se Türk ye genel nde14.4 b n
ton 'Bursa S yahı' hracatı yapıldığı,
bunun 5.9 b n tonluk kısmının yan 13
m lyon 393 b n dolarlık hracat
değer n n, Uludağ Yaş Meyve ve
Sebze İhracatçılar B rl ğ (UYMSİB)
tarafından gerçekleşt r ld ğ bel rt lmekted r (UYMSİB, 2013).

Sonuç ve Öner ler
Türk ye kuru ve taze nc r üret m
ve t caret kültürü oldukça esk ye
dayanmakla b rl kte, bu alt sektörde
öneml b r b lg ve tecrübe b r k m ne
sah p olunduğu fade ed leb l r.
Ülkem z dünya genel kuru ve taze
nc r üret m ve hracatında lk sırada
yer almaktadır.
Ülkem zde hracata yönel k
kurutmalık nc r n tamamını, Aydın ve
İzm r ller nde yet şt r len 'Sarılop'
kurutmalık nc r çeş d oluşturmaktadır. Söz konusu çeş d n, nce
kabuklu olmasının yanısıra d ğer
fenoloj k ve pomoloj k özell kler nden
dolayı, taze olarak hracatı pek
mümkün olmamakta, ancak küçük

m ktarlarda da olsa yerel pazarlarda,
taze formda satılab lmekted r. Buna
bağlı olarak, kuru ve taze nc r
pazarlama kanalları da farklılık
göstermekted r. 'Sarılop' kurutmalık
nc r çeş d , büyük oranda kurutularak
ç p yasalarda ve asıl olarak dış
pazarlarda p yasaya sunulmaktadırlar. Sofralık (taze) nc r hracatında se esas olarak Bursa yöres
başta olmak üzere, günümüzde sah l
yöreler nde de oldukça gen ş b r
yayılış gösteren 'Bursa S yahı' nc r
çeş d en öneml çeş d n oluşturmaktadır.
Sonuç olarak; kuru ve taze nc r
üret m ve hracatı le, ülkem z
ekonom s ç n oldukça öneml katkılar

sağlanmaktadır. Sektörde faal yet
gösteren 35 b nden fazla ç ftç a les
olmakla b rl kte, şleme ve paketleme
tes sler nde b nlerce şç st hdam
ed lmekted r. Söz konusu ürünler n
ülke ç ve dışı pazarlaması le elde
ed len gel r n 300 m lyon dolara
yaklaştığı tahm n ed lmekted r. Bu
sebeple, yet şt r c l ğ nden pazarlamasına kadar olan süreçte görev alan
tüm paydaşların; büyük b r d nam zm
ve etk nl k le çalışmalarını sürdürmeler , kal tel , st krarlı ve sağlıklı
üret m, güven l r markalaşma, yen
pazarlar keşfetme, rekabet üstünlüğü
sağlama g b lke ve prens pler
çerçeves nde faal yetler n sürdürmeler gerekmekted r.
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İleğin
Sağlıklısı
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Dr. Özlem DOĞAN
İnc r Araştırma İstasyonu Müdürlüğü,
B tk Sağlığı Bölümü

İncirin Kalitesi
İlekleme şlem esnasında polenle b rl kte, yed ğ m z Sarılop,
Bursa S yahı, Bardacık g b kurutmalık ve sofralık çeş tlerde kal te
ve tadı bozan hastalık etmenler n de beraber taşıyab lmekte ve
ver m kaybına neden olab lmekted r.
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l msel olarak nc r, d ş ve
erkek nc r olarak k çeş de
a y r ı l m a k t a d ı r. D ş n c r,
yed ğ m z sofralık, kurutmalık çeş tler
yan “yen leb len nc r”d r. Erkek nc r
se yen leb len nc r n olması ç n
gerekl olan tozlanmayı sağlayan ve
çer s nde lek arısı halk d l yle lek
s neğ barındıran “yen lemeyen
nc r”d r . Dolayısı le erkek ve d ş nc r
meyveler ayrı ağaçlarda yet şen k
ayrı b reyd r.
Ege bölges nde, kuru nc r n ana
kaynağı konumundak Aydın'da, nc r
yet şt r c l ğ babadan oğula aktarılarak süregelen b r yet şt r c l k
olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı
şek lde lekleme (tozlama şlem ) de
babadan oğula, dededen toruna
aktarılarak doğrusu ve yanlışı le
devam etmekted r.
Oysa,“ lekleme” modern kuru nc r
ve sofralık nc r yet şt r c l ğ n n
vazgeç lmez b r parçasıdır. Buna
karşın baba nc r n, kurutmalık ve
sofralık nc r m z n kal tes üzer ne
etk s hakkında yeter nce farkında
olunmadığı kanaat ndey z. Üret c ler
meyve elde edeb lmek ç n mutlaka
lek nc r kullanılması gerekt ğ n
b lmekte ve her yıl lekleme şlem le
tozlayıcı nc rler ağaçlarından get r p
d ş nc r ağaçlarına asmaktadırlar.
Ancak lek nc r lekleme şlem
esnasında polenle b rl kte, yed ğ m z
Sarılop, Bursa S yahı, Bardacık,
Yeş lgüz vd kurutmalık ve sofralık
çeş tlerde kal te ve tadı bozan
hastalık etmenler n de beraber nde
taşıyab lmekte ver m kaybına neden

olab lmekted r.
Bölgem zdek tozlayıcı nc rlerde
yaygın olduğu b ld r len en öneml
hastalık; İç çürüklüğü, kahvereng
çürüklük olarak da adlandırılan
etmen b r mantar olan
(Fusar umspp.) hastalıktır. Söz
konusu hastalık erkek nc rlerde
kend n şöyle göstermekted r. Erkek
nc r n kış ürünü olan boğa le bahar
ürünü olan lek meyveler k ye
kes ld ğ nde meyve gözünde (ost ol)
başlayan, meyve çer s nde lek
s nekler n n gel ş mler n sürdür-

dükler gal ç çekler (darılarda) ve
hatta polen oluşturan ç çeklerde pas
reng kahvereng şekl nde renk
bozulmalarının olduğu görülmekted r.
Erkek nc r n bulaşık olduğu hastalık
etmenler , b r yılda 3 kere oluşan
erkek nc r mahsuller ne ( lek, ebe,
boğa meyveler ne)ve lekleme şlem yle de yen len nc re, lek arısı
vasıtasıyla aktarılab lmekted r.
İl m zde en öneml lek üret m
yapan yöreler; Ortaklar, Bozdoğan ve
Kuyucak lçeler d r. Bu yörelerde öne
çıkan lek çeş tler se Ortaklar'da
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meyveler n n genel olarak daha
sağlıklı olduğu yan kes ld ğ nde
meyve çer s nde kahvereng pas
görünümünün dolayısıyla ç çürüklüğü hastalığının az olduğu gözlenm şt r. İlek nc rler nde görülen
daha az hastalık s mptomu neden yle, 2012 yılında elde ed len kuru
nc r m z n ç çürüklüğü açısından
daha az etk lend ğ n ş kayet olarak
kurumumuza 2013'e oranla daha az
ger dönüşler olduğunu söyleyeb l r z.
2012 yılında daha yoğun geçen
yağışların ve yazın daha yüksek
seyreden sıcaklıkların etk s le nc r n
akmasıyla lg l sorunlar üzer ne
bavurular ağırlık kazanmış ve etmen
y ne b r mantar olan halk arasında
puf'lu meyve olarak tab r ed len sürme
hastalığının da 2013 yılına göre
oldukça yoğun olduğu gözlenm şt r.
2013 yılında se Buharkent lek
pazarına farklı lçelerden get r len lek
meyveler n n yoğun olarak kahvereng , paslı görünüm oranının yüksek
olduğu görülmüştür. Ancak lg nçt r k
bu yıl akma az görülmüştür. Çünkü
akmaya neden olan maya ve bakter ler taşıyan ekş l k böceğ ve s rke
s nekler daha az görülmüştür. Ancak
dışarıdan oldukça y görünen kal tel
kuru nc r meyveler çer s nde ekş me
kararma g b sorunlarla lg l ş kayetler
2013 yılında yoğunluk kazanmıştır.

Hamza (%60), Bozdoğan'da Taşlık
(%99) ve Kuyucak'da Kaba lek
(%50)'d r (Yorgancı, 2003).
Türk ye'de lek nc r n hastalık
çereb leceğ ne, taşıyab leceğ ne da r
lk çalışma, Benl oğlu ve ark. (2004)
tarafından yürütülmüştür. Daha sonra
2005-2009 yılları arasında “erkek
nc rlerde ç çürüklüğü hastalığının
k myasal mücadele le azaltılması”na
yönel k b r doktora projes yürütülmüştür (Doğan 2009). Halen İnc r
Araştırma İstasyon Müdürlüğü
bünyes nde leklerde bu hastalığın
alternat f mücadele olanaklarının da
araştırıldığı b r çalışma devam
etmekted r (Doğan ve ark.,2011).
Yürütülen bu projeler kapsamında
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l m zde yaygın olarak mevcut olan,
kullanılan lek çeş tler n n görsel
olarak ncelenmeler sonucunda
Kaba lek ve Hamza'nın ç çürüklüğü
hastalığı le daha yoğun şek lde
bulaşık olduğuna da r saptamalar
yapılmıştır.
Her yıl değ şen kl m şartları
net ces nde, nc r üret m nde farklı
sorunlar le karşı karşıya kalmaktayız.
Kal tel ürün elde etmen n en öneml
gereks n m n n de sağlıklı lek
kullanımı olduğunu saptadığımızdan
konuyla lg l deney mler m z üret c lere aktarab lmek adına lekleme
dönem başlangıcı le sahada tesp tler yapılmaya çalışılmaktadır. Bu
amaçla da, İnc r Araştırma İstasyon
Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, bazı
lçe müdürlükler ve bazı z raat odaları
le b rl kte 2012 ve 2013 yılında lek
yet şt r c l ğ , tem n , kullanımı g b
konularda gözlemlerde bulunmak
üzere lek pazarları gez lm şt r.
İlekleme tar h her yıl kl msel
farklılıklara göre değ şmekle b rl kte,
2012 yılında 11-13 Haz randa başlamıştır. K bu tar h, daha uzun yıllar
ortalamasına baktığımızda en az 810 gün g b daha geç b r tar h olarak
karşımıza çıkmıştır. Neden? Çünkü;
2012 yılında kış daha sert geçm ş,
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lek arısı yaşam döngüsünü devam
ett rmek adına, kış nc r nden (boğa)
bahar nc r ne ( lek) geç ş n , ağaç ve
meyve gel ş m ne paralel olarak, 10
gün g b zorunlu b r gec kmeyle
gerçekleşt rm şt r. Dolayısıyla lek
meyves ndek gel ş m n tamamlayab lmes de ortalamanın dışında
10 gün kadar geç olmuştur.

2013 yılında lekleme tar h oldukça ılıman geçen b r kış mevs m ve
yaz aylarındak ortalama sıcaklıkların geçen yıla göre daha düşük
olması neden yle lekleme tar h 3-4
Haz randa başlamıştır. İkl m şartları,
lek arısının gel ş m üzer ne olduğu
kadar, meyve kal tes n etk leyen
hastalıkların oluşumu ve yoğunluğu
üzer ne de en öneml etkend r. 2012
yılında lek pazarlarında yapılan
gözlemlerde; Germenc k, Köşk,
Merkez lek pazarlarındak lek

İlek pazarlarına yapılan bu gez ler
sırasında yet şt r c ler n ve satıcıların
doğru b ld ğ yanlışların olduğu
görülmüştür. Mesela; b r üret c n n
çer s ş ddetl derecede kahvereng leşm ş lekler ç n “çeş t özell ğ ”
olduğunu söylemes ; d ğer b r
üret c n n de laboratuvarda anal z
yapılmak üzere alınan (k , anal z
sonucunda ç çürüklüğü etmen yo-

ğun olarak saptanan) hasta görünümlü lek meyveler nde, “eğer b r
hastalık çıkarsa lek satıcılığı ş n
bırakacağını” söyleyecek kadar
kend nden em n olması en çarpıcı
örnekler olarak karşımıza çıkmıştır.
Tüm bu b lg lerden sonra kal tel
nc r alab lmem z ç n temel ve ön
koşulun, leklemede kullanılacak,
halk arasında baba nc r olarak da
adlandırılan, tozlayıcı olan lek
nc r n n sağlıklı olması gerekt ğ d r.
İşte geleneksel yet şt r c l k anlayışımızda bu durumun önem n n hala
yeter nce farkında olunmadığı, 2013
yılında lek pazarlarında yapılan
gözlemlerde ortaya çıkmıştır.
İl m zde yapılan ve halen devam
eden çalışmalar gösterm şt r k ,
alınacak bas t önlemler le tem z,
sağlıklı baba nc r elde etmek
mümkündür.
Bu konuda eğ t mler yapılmasına
karşın hala bazı yanlışların devam
etmes üzücüdür. Ancak bu konuyla
lg l eğ t m, yayım çalışmalarımızın
devam etmes gerekt ğ de görülmüştür.
Kal tel , ver ml , sorunsuz ve bol
kazançlı ürünler elde ed lmes d leğ yle…
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İncirlevarız,
inciriçin
çalışıyoruz!

Veteriner Hekim Bilal Tarhan,
Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı

İncire sadece bir tarım ürünü olduğunu düşünmeden aynı zamanda
bir turizm elçisi ve milli ürün olarak önem vermekteyiz

S

ultanhisar Ziraat Odası olarak
sadece ilçemizin değil,
Türkiye'nin en önemli ihracat
ürünlerinden olan incire sadece bir
tarım ürünü olduğunu düşünmeden,
aynı zamanda bir turizm elçisi ve milli
ürün olarak önem vermekteyiz. İncir
bahçelerimizin doğal bitki örtüsü
olduğunu kabul ederek Türkiye'nin en
kutsal ve dünyada en tanınmış ürünü
olan inciri koruyabilmek, kalitedeki
devamlılığı sağlayabilmek, incirde
meydana gelebilecek hastalıkları
önlemek, güvenilir bir ürün elde
etmek ve kalitedeki sürekliliği
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sağlayabilmeyi en önemli görevimiz
olarak görmekteyiz.
Sultanhisar yaklaşık 254000 incir
ağacı varlığı ile Aydın'da önemli bir
incir üreticisi ilçedir. İncir bahçelerimizin büyük kısmı organik tarım
programına dahildir. 1989 yılında
Salavatlı'nın Azaplı bölgesi, incirde ilk
organik tarımın başladığı yerdir.
Sultanhisar Ziraat Odasına kayıtlı
yaklaşık 1500 civarında incir üreticisi
çiftçimiz vardır. 11 köy ve 2 beldeye
sahip olan Sultanhisar'ın, sahip
olduğu tarım arazilerinin %25'i incir
bahçeleriyle kaplıdır. Sultanhisar'ın
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nerdeyse tamamında incir üretimi
vardır. En fazla incir üretimi yaklaşık
6000 dekar ile İncealan köyünde,
4500 dekar ile Demirhan, 4000 dekar
ile Malgaç Mustafa, 2800 dekar ile
MalgaçEmir ve 2500 dekar ile
Uzunlar Köyü ve Salavatlı bölgemizde yapılmaktadır.
Sarılopyoğun olarak yetiştiriciliği
yapılan çeşidimiz olmakla beraber
Sarı Zeybek çeşidi de üreticiler
tarafından talep edilmeye başlamıştır. İlek elde edilen bölgelerimiz
Azaplı ve Kılavuzlar köyüdür.
Özellikle Azaplı bölgesi hem organik
incir üretimindeki başarısı hem de
kuru incir kalitesi bakımından Aydın
da ilk sırada yer alır. 2000 ton
civarında kuru incir rekoltesi olan
Sultanhisar, ürettiği incirin kalitesi
bakımından %95 ini ihracat ürünü
olarak değerlendirmektedir. İlçede
modern incir işletme tesisleri
bulunmakta ve aracı olmadan ihracat
yapılmaktadır.
Taze sofralık olarak değerlendirilen ve meyve ihracatında en üst
sıralarda yer alan Bursa Siyahı son
yıllarda üretimi artış gösteren bir
çeşittir. Bölge ikliminden dolayı erken
hasad tarihi yakalayabilen Bursa
Siyahı'nın her geçen sene daha çok
üretici tarafından dikimi yapılmaktadır.
Sultanhisar Ziraat Odası olarak
incir üreticilerimizi bilinçlendirmek,
üretimdeki sorunları, mesleki ve
bilimsel tecrübe ile çözmede İncir
Araştırma İstasyonu Müdürlüğü gerek idari gerekse de teknik anlamda

destek olmuş ve olmaya devam
etmektedir. Bu bağlamda istasyon
teknik ekip ve odamız tarafından
oluşturulan bir heyetle incir bahçelerinde saha taramaları yapılmıştır.
Bu taramalar sonucunda bazı bahçelerde ileklemenin usulüne uygun
yapılmadığı tesbit edilmiş, saha
çalışmalarının bitiminde çiftçileri
bilinçlendirmek için ilekleme konferansı düzenlenmiştir. ''İncirde
mucize buluşma: ilekleme
''paneline konuşmacı olarak İncir
Araştırma İstasyonu Müdürlüğünden
Dr. İlknur Vural KÖSOĞLU ile ADÜ
Sultanhisar MYO öğretim görevlisi
Yrd. Doç. Dr. Nalan AKAROĞLU
katılarak, sağlıklı ve kaliteli incir
üretiminin başlangıcı sayılan ilekleme
hakkında bilimsel olarak çiftçileri
bilgilendirmişlerdir. Saha da en çok
yapılan yanlışlıkların, ilek seçimi,
atılacak ilek sayısı ve asılan ilek
filelerinin daha sonra toplanmaması
olarak tesbit edilmiş ve hatalı
uygulamaların incirde meydana getirdiği olumsuz değişiklikler hakkında
bilgi verilmiştir. Toplantının amacı
''sağlıklı ilek = kaliteli incir '' olarak
belirtilmiştir.
İncir araştırma istasyonu ile 2012
yılında yapılan saha çalışmalarında
ilçemizdeki incir bahçelerinde halk
arasında parlak sinek olarak adlandı-

rılan Silbaadipata (Loncheaearistella)
tesbit edilmiş ve laboratuvarda izole
edilerek çiftçilerimiz bu konuda
bilgilendirilmiştir.
Üreticimiz en çok ilgilendiren
incirin tarım sigortası kapsamına
alınması için 2011 yılında TARSİM
yöneticileri ile '' Tarsim Kapsamında
İncir '' konferansı düzenlenmiş ve
birçok incir üreticisinin katılımıyla
yetkililere incirin korunması gereken
bir milli ürünümüz olduğu çağrısı
yapılmıştır.
İncir üreticisi köylerimizden belli

gruplarla, İncir araştırma istasyonuna
geziler düzenlenerek üreticilerimize
teknik personel tarafında eğitim
toplantıları düzenlenmiştir.
Sultanhisar ziraat odası olarak
hedefimiz; incir bahçelerinden uzak
kapalı bir ilek bahçeleri oluşturarak
bölgenin kendi şartlarıyla uyumlu,hastalıklardan ari sağlıklı ilek elde
etme yolunda ilk adımları atmak, iyi
tarım ve depolama uygulamalarının
incirde daha çok üretici tarafından
benimsenmesi ve uygulanması yolunda devam etmektir.
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İncir Zararlıları

İNCİR
KURDU
(Ephestia cautella Walker
(Lep.,Pyralidae) )

İncir Zaralıları

Z r. Yük. Müh. Eşref TUTMUŞ
İnc r Araştırma İstasyonu Müdürlüğü,
B tk Sağlığı Bölümü

nc rde Pyral dae (Lep doptera)
fam lyasından, Ephest a, Myelo s
ve Plod a c nsler ne a t 7 tür öneml
zararlara neden olmaktadır.
Bunlardan İnc r Kurdu
(Ephest acautella) en çok zarara
neden olan türdür. Yaptıkları zararlar
gözönüne alındığındığında önem
sırasına göre aşağıdak şek lde
sıralanmaktadır.
İncir kurdu (Ephestia cautella
Walk.)
Kuru üzüm güvesi (Ephestia
figulilella Greg.)
Harnup güvesi (Myelois
ceratoniae Zell.)
Kuru meyve güvesi (Plodia
interpunctella Hbn.)
Tütün güvesi (Ephestia elutella
Hbn.)
Değirmen güvesi (Ephestia
kuehniella Zell.)
Hurma güves (Ephest a cal della
Gn.)

İ

İncir kurdu erginleri 9-10 mm
boyunda, kanat açıklığı 16-20 mm dir.
Ön kanatlar gri renkli ve kanadı dik
kesen iki adet bant bulunur. Bu
bantlar incirde zararlı olan diğer
Ephestia türlerinde, bu şekilde dik
açılı değildir. Larva 10 mm boyunda,
kirli beyaz, üst kısımları pembemsidir.
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Pupa ise 6-8 mm boyunda
kahvereklidir. Ortalama 47 günde
umurtadan ergin hale geçmektedir.
Erginlerin ömrü ise1-2 hafta kadardır.
Yılda 3-4 nesil vermektedir. Bir dişi
ortalama 270 adet yumurta bırakır.
Yumurtlama işlemi gece gerçekleşmektedir.
Kışı, depo içerisindeki çatlak,
yarıklar arasında, ağaç kabuk
altlarında, toprakta, taşların altında,
ağaç üzerinde bırkılmış ilek
meyvelerinde geçirmektedir.
Larvalar kuru incirlerde beslenerek zarar yapmakta, çıkardıkları
pislikler ve değiştirdikleri gömlek
kalıntıları ile pupa kalıntıları ile de
k a l i t e y i d ü ş ü r m e k t e d i r. İ n c i r
kurdununun zararı, incirler kerevetlere konduğunda başlar. Pyralidae
familyasından sadece Harnup
güvesini ağaç üzerindeki burumuş
incirlerde görmek mümkündür. Daha
sonra bu zarar depolarda artarak
d e v a m e t m e k t e d i r. K u r u t m a
esnasında geceleri kerevetlerin
üzerlerinin örtülmesi ve deponun kapı
ve pencerelerinin sinek teli ile
kapatılması zararı önemli ölçüde
a z a l t m a k t a d ı r. G e c e l e r i ü z e r i
örtülmeden kurutulan ve izole
edilmemiş depolarda bekletilen

incirlerde zarar % 70'e kadar
ç ı k a b i l m e k t e d i r. H i ç o l m a z s a
depoların sinek teli ile izole edilmesi
zararı önemli ölçüde azaltmaktadır.

Mücadeles
Kültürel Önlemler
* Depolarda zararlılara barınak
olabilecek yarık, çatlak vb.
girintiler sıva ile kapatılır.
* Depolama sırasında zararlı
girişini önlemek üzere kapı
ve pencereler sinek teli ile
kapatılır.
* İş biten ilek meyveleri ağaç
üzerinde bırakılmaz,
toplanır ve imha edilir.
* Geceleri depolarda ışık
y a k m a k t a n k a ç ı n ı l ı r.
K myasal Mücadele
* Kuru incirler depolara konmadan
20 gün önce depo
ilaçlanmalıdır.
* Kurutulmuş incirler fazla
bekletilmeden fümige
edilmelidir.
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Muhafaza

Muhafaza

KURU İNCİRİN
GELENEKSEL
OLARAK
İŞLENMESİ ve
MUHAFAZASI

M

lattan önce 484 yılında
Heredot tarafından yazılan
lekleme ve lek arıcığı le lg l
kaynak, Anadolu'da nc r kültürünün
nsanlık kültürü kadar esk olduğunu,
kültür nc r n n kültür meyveler ç nde
en esk gel şme tar h ne sah p olduğunu spatlamaktadır.
Bu denl geçm ş olan b r meyvede, zaman çer s nde çeş tl şleme
ve muhafaza yöntemler gel şt r lm şt r. Depolama, her gıdada
olduğu g b nc r ç nde önem arz
etmekted r. Çünkü nsanların; farklı
mevs mlerde, farklı tatlara ulaşma
stekler yıllar boyu artarak süregelm şt r.
Kuru nc r sofralara ulaşmadan
önce uzun b r yolculuk yapmaktadır.
Yolculuk esnasında nc re eşl k eden
Büyük ve Küçük Menderes havzası
ç ftç ler bu ş genelde çocuklar, eşler
ve yakın akrabalarla a le şletmes
ş e k l n d e y ü r ü t m e k t e d r l e r. B u
yolculuk ağaçta olgunlaşmadan
sonra başlar ve buruklaşıp nem
düzey % 55-60 olunca yere düşerek
hasat ed lm ş olur. Ancak, dallara
takılıpta düşemeyen nc rlere
yardımcı olmak amacıyla sırıklama
den len şlem yapılır. Yere düşmüş
buruk nc r n bekleme süres kal tey
doğrudan etk led ğ ç n üret c ler
haftada 3-4 günde b r yerdek nc rler
toplamaktadırlar. Yerden toplanan
buruk nc rler kurutma (serg )
alanında kerevetler üzer ne ser lerek
kurutulurlar. Son yıllarda nc r n
yolculuğunda geleneksell ğ n
bozulduğu lk aşama, kurutma
ek pmanları olmuştur. Geleneksel
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metotlarda; kargı, kuru ot ve çarşaf
g b malzemeler üzer nde kurutulan
nc r b l msel çalışmaların desteğ yle
kerevetler üzer nde kurutulmaya
başlamıştır. Kal ten n arttırılması ve
h jyen açısından deal olan kerevet
s stem üret c ler n hemen hemen
heps tarafından kabul gördüğü ç n
gelenekselleşme yolunda lerlemekted r. Mevs m şartlarına göre 2-4
gün süreyle serg de kuruyan nc rler
serg alma şlem ne tab tutulurlar.
Serg alma, en çok deney m gerekt ren aşama olup a le büyükler nce
b zzat veya onların denet m nde
yapılmakta olup kuruyan nc rler n tek
tek kerevetler üzer nden toplanmasıdır. Çünkü yeter nce kurumadan
alınmış olan b r tek nc r b le
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d ğerler n n fermente olmasına sebep
olur. İnc rler n yeter nce kuruyup
kurumadıklarının en önel kıstası
sertl kt r. Gün çer s nde havanın
ısınmasıyla serg dek meyveler n
yumuşayacağı ve yılların deney mler
sabah erken saatlerde serg almanın
daha başarılı olduğunu spatlamıştır.
Ayrıca serg den seç len nc rler çatlak
– sağlam, r – orta – küçük boy, esmer
– doğal amber renk olmaları g b
kıstaslara göre gruplara ayrılırlar.
Kuruyan nc rler artık tüket me
hazır olmakla b rl kte bu şek lde
tüket lmes pek nad rd r. Çünkü
üzer ndek k rl l klerden arındırmak
ç n nc r n yıkanması gerekmekted r.
Yıkama önces nde nc rler n çoğu
ayrılıp pazarlanırken a len n kend

tüket m ç nde b r kısmı ayrılır. İnc r n
büyük çoğunluğu tüccarlar kanalıyla
veya d rekt olarak şletmeye satılır.
İşletmede, nc rler füm ge ed lme,
aflatoks n taraması, yıkama, kal bre
ed lme, şleme, paketleme ve
depolama g b teknoloj k şlemlere
tab tutulmaktadır. Oysak geleneksel
metotlarda seç l p evlere ayrılmış
olan nc rler “süzme” d ye n telend r lmekte olup daha az şlem
görmekted r. Öncel kle nc rler % 4-5
dolaylarında tuz çeren soğuk suyla
yıkanırlar. Tuz, b l nd ğ üzere en esk
gıda koruyucusu olduğu ç n nc rde
de yüzey dezenfektanı olarak önem
kazanmaktadır. Üzer ndek ıslaklığı
g dermek ç n nc rler ser n ve gölge
b r ortamda kurutulur. Daha sonra,
Anadolu'nun en esk “doğal mod f ye
atmosfer depo'su” (toprak küp)
gündeme gelmekted r. Yıllar, belk de
asırlar önces nde, nem ve gaz
geç rgenl ğ n mükemmel dengeled ğ
görülmüş olan küplerde nc rler
st flen p kış aylarında tüket lmek
üzere hazırlanırlar. İst fleme, nc rler
fazla bastırmadan ve ezmeden
yapılmaktadır. Halen k myasal

kompoz syonu, esans yel yağ çer ğ
hakkında b l nmezler olan defne
yapraklarının sırrı yıllar önce çözülmüş olmalı k nc rler arasına bol
m ktarda defne yaprağı serp şt r lmekted r. Bu uygulamalar nc r n
dayanıklılığını, kal tes n artırdığı g b
aroma ve koku katmaktadır. Ege
bölges ne özgü olan küpte saklama
metodunda esas olan nc r n şekl n
bozmamak ve ez lmes n engelleyecek şek lde muhafaza etmekt r.
Akden z bölges kıyılarında se
(Mers n ve Alanya hattında) Ege
bölges ndek nden farklı yöntemlerle
nc rler kurutulup, şlen p depolanmaktadırlar. Bu bölgede nc rler
ağaç üzer nde tam olarak buruklaşmadan hasat ed l p halen geleneksell ğ n koruyan yöntemlerle kurutulur.
Ancak, Akden z bölges nc rler çeş t
özell ğ nden dolayı kurutmalık çeş tler
olmadığı ç n alben s çok y olmadığı
halde lezzet büyük beğen kazanmaktadır. Yıkama şlem arasındak
esas farklılık yıkama suyunda tuz
kullanılmamasıdır. Kurutulup, yıkanan nc rler toprak tencereler n
çer s ne b r kat nc r b r kat toz şeker

olacak şek lde basılmaktadır. Ege
bölges ndek küp uygulamasına göre
burada nc rler tamamen ez l p,
şek ller bozulup cezerye benzer b r
görüntüye sah p oldukları ç n bıçakla
kes lerek tüket l rler. Şeker n, tartışmasız koruyucu etk s burada da
görev n yapmaktadır.
Günümüzde toprak kapların
evlerden uzaklaşmış olması saklama
yöntemler nde yer n farklı ambalaj
materyaller ne bırakmıştır. Geleneksel ürünler kadar sağlıklı ve koruyuculuğu yüksek olmayan bu malzemelerde depolama yapab lmek ç n ser n
ortamlar gerekmekted r. İşletmelerde
şlem görmem ş, füm ge (özel laçlama metodu) ed lmem ş nc rler
muhafaza edeb lmek ç n nc rler n
der n donducularda (d pfr z) -18C'l k
ortamda en az b r hafta süreyle
beklet lmes gerekmekted r. Şoklama
etk s le nc r kurdu g b zararlılardan
arınmış olan bu meyveler se daha
sonra ser n ve kuru ortamlarda
tazel ğ n 5-6 ay süreyle koruyab l rler.
Daha uzun sürel muhafaza ç n se
buzdolabı koşullarında 2-4 C'de
saklanmaları gerekmekted r.
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koloj k faktörler ve tarım
b rb r nden ayrılması mümkün
olmayan k ter md r. B r türün
ekoloj k stekler onun yet şme
sınırlarını coğraf k olarak şaretleyen
en öneml parametred r.İlerleyen
satırlarda s z nle paylaşmak sted ğ m z ver ler n heps stasyonumuzda 2008 yılında yürütmüş
olduğumuz “İnc r n Kl matoloj k,
Coğraf k ve Jeoloj k İstekler : Aydın
Model ” s ml projeye a tt r. Proje 17
lçeye bağlı 170 adet köydek 244.578
dekar alanı kapsamaktadır.
Kıyı bölgeler olarak; Akden z,
Ege, Marmara ve Karaden z kıyıları
boyunca uzayan bu ekoloj k bölgede
kl m faktörler nc r n normal b r
şek lde yet şmes ne elver şl d r.
M n mum sıcaklıklar -9,-10 o C'n n
altına düşmez. Yalnız meyveler n
olgunlaşma zamanları, yağış,
neml l k ve rüzgâr durumları nc r n
kurutulmasına uygun olmadığı ç n
buralarda yet şt r len ürünler taze
tüket me yönel k üret lmekted r. Yağış
ve bağıl nem n opt mal n üzer nde
seyrett ğ Karaden z kıyılarında
sıcaklığında yeters z olmasından
dolayı üret m yöre ht yacını
karşılayacak m ktarda kalmıştır.
Güney Doğu Anadolu'dak düşük kış
sıcaklıkları, yıllık yağış m ktarının
azlığı ve uygun bağıl nem n olmaması
g b sınırlayıcı kl msel faktörler
burada da ekonom k anlamda
yet şt r c l ğ engellemekted r. Sulama
mkânının olduğu bölgelerde ve
Akden z es nt l “Garb ” rüzgârının
etk s nde kalan yerlerde nc r
bahçeler ne rastlanır. İç Anadolu'da
bazı neh r ve ırmak vad ler n n çok dar
ve ufak m krokl ma alanlarında
amatör olarak yapılmaktadır.
Büyük ve Küçük Menderes
havzalarında kl m ve toprak şartları
gerek nc r n yet şt r lmes ve gerekse
de kurutulması açısından deal
özell kted r. Dünyanın en kal tel taze
ve kuru nc rler bu ekoloj k bölgeden
e l d e e d l r. S o n b a h a r, k ı ş v e
lkbaharda ılıman, yağışlı, yazları
sıcak ve kurak geçen Akden z
kl m n n hüküm sürdüğü bölgede
rüzgarlar kurutma mevs m nde en
uygun b r şek lde eser. Kurutma
mevs m olan Ağustos ve Eylül ayları
genel olarak kurak geçer. Bu durum
nc rler n kolay, tem z, kal tel ve ucuz
b r şek lde kurutulmasını sağlar.
Aydın'da nc r
Aydın l nde nc r yet şt r c l ğ n n
en yoğun yapıldığı alanlar Naz ll ,
Germenc k ve İnc rl ova lçeler ne
a tt r. İk nc sırada se Bozdoğan,
Sultanh sar, Aydın-Merkez İlçe;

üçüncü sırada se Kuyucak,
Buharkent, Köşk ve Yen pazar lçeler
gelmekted r. D ğer lçeler ve lg l
köylerde daha sınırlı b r yayılışı
bulunan nc r alanları büyüklükler ne
göre aşağıda bel rt lm şt r. İnc r n,
yoğun olduğu bölgelerdek coğraf k,
kl mat k ve jeoloj k stekler nden b r
veya b rkaçını b rl kte bulamadığı
d ğer lçelerde sınırlı yayılış gösterd ğ , ancak bu çalışma sonuçları
doğrultusunda az olarak bulunduğu
d ğer yörelerde detaylı anal zler
sonucunda lokal de olsa b rden çok
ekoloj k faktörler n çakıştığı yen
yet şme alanları bulunab leceğ
gözlenmekted r.

Dağlardan akan bal….
Aydın İl nde nc r n yet şt ğ
köyler n yükselt ler ne bakıldığında %
22's n n alçak rakımlarda (50-250 m),
% 29'unun orta rakımlarda (250-500
m), % 43'ünün orta-yüksek
rakımlarda (500-750 m), % 4'ünün se
yüksek rakımlarda (750-900 m)
bulunduğu gözlenm şt r (Şek l 2). Batı
Anadolu'nun ç kes mler nde Den zl 'den başlayıp Kuşadası'ndan Ege
den z ne açılan doğu-batı yönünde
uzanan Büyük Menderes havzasının
kuzey nde bulunan dağ s ls les n n
güney bakılarında ve aynı havzadan
güneye doğru açılan Akçay havza-

sında (Bozdoğan) kuzey-güney
doğrultusunda yer alan Madran
dağlarının doğu bakılarında yet şen
nc r n kl m ver ler n kend stekler
doğrultusunda tem n edeb lmek ç n
bu coğraf k konumunu bel rled ğ
görülmekted r. N tek m tüm köyler n
ağırlıklı yükselt ortalaması 459,8 m
olup bu rakımlar sayes nde nc r yıllık
yağışını m n mum 600-700 mm
sev yes nde tutmakta ve ağırlıklı
ortalama yıllık yağışı olan 730 mm'y
bulab leceğ yükselt lere doğru
çek ld ğ gözlenmekted r. İnc r b tk s
yıllık ortalama sıcaklık açısından B.
Menderes havzasının ortasındak
sıcak alanlardan da kaçınmakta ve
daha yüksek rakımlara çıkmak
suret yle ortalama sıcaklık değer
olan 14,70C'y bulab leceğ bölgelere
çek lmek suret yle kuraklığa karşı b r
savunma mekan zması gel şt rmekted r.

Karar vermeden önce !
Çok yıllık b tk yet şt r c l ğ nde
bahçe kurum aşamasında ver lecek
kararların sonuçları kend n en az 5-6
sene sonra göstermeye başlar k bu
süre ekonom k anlamda yet şt r c l k
düşünen üret c ç n c dd para, zaman
ve emek kaybı demekt r. Yet şt r c l ğ
düşünülen b tk türü nc r g b kal te
ölçütler (özell kle kuru meyvede)

Aydın İl İlçelere Göre İnc r Yet şt rme Alanları
Naz ll
Germenc k
İnc rl ov a
Bozdoğan
Sultanh sar
Merkez
Kuy ucak
Buharkent
Köşk
Yen pazar
Koçarlı
Karacasu
Söke
Kuşadası
Ddm
Karpuzlu
Ç ne
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Alan ( da )

120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Rakım(m)
Ser 1

50-250

250-500

500-750

750-900

55982

72559

105345

10691

Yüksekl k ( m )
Aydın l nde nc r yet şt r c l ğ yapılan alanlara a t yükselt grupları
kl msel faktörlere sıkı sıkıya bağlı
olan b r türse daha somut ver lerle
hareket etmek zorunluluğu vardır.
Sofralık taze nc r yet şt r c l ğ nde se
karşılanması gereken kl m stekler
kurutmalıkta olduğu kadar sınırlayıcı
değ ld r. Sıcaklık ve yağış steğ n n
karşılandığı her yerde yet şt r c l ğ
yapılab l r.
Kuru nc r üret m yapılması
düşünülen b r bölgede karar vermeden önce bu bölgede öneml bazı özel
kl m stekler n n karşılanması
gerekt ğ unutulmamalıdır. Hak m
anakayanın ve mevcut toprağın
özell kler n n b l nmes öneml fakat
tek başına yeterl değ ld r. Büyük ve
Küçük Menderes havzalarında hak m
ana kaya yapısına nc r yet şt r c l ğ n n yapıldığı d ğer bazı bölgelerde de rastlanması bunun karar
aşamasında yardımcı b r parametre
olab leceğ n gösterm şt r. Toprak
stekler yönünden çok seç c olmayan nc r b tk s çok neml topraklar
har ç hemen her toprakta hatta
kayalıklar üzer nde dah yaşamını
sürdüreb l r. Ancak kuru nc r kal tes
söz konusu olduğunda kumlu-k ll ,
yeterl organ k materyal ve k rece
sah p toprakları terc h eder. Bu
çalışmada elde ed len ver ler Aydın'da nc r yet şt r c l ğ yapılan
alanların yaklaşık olarak %43'ünün
haf f bünyel , haf f as tl nötre yakın,
der n, su tutma kapas tes zayıf,
drenajı y ve ver ml toprakları veren
gnays-ş st ve gnays anakayasından
meydana geld ğ n göstermekted r.
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B r yörede ekonom k anlamda
yet şt r c l k yapılması düşünüldüğünde öncel kle yapılması gereken
en yakın kl m stasyonundan uzun
yıllar sıcaklık, yağış, bağıl nem ve
hak m rüzgar yönler le lg l ver ler n
değerlend r lmes d r. Bu b lg ler n
ışığında proje kapsamında Temmuz,
Ağustos ve Eylül aylarına a t son 30
yıllık ( 1975-2005 ) meteoroloj k
ver ler Devlet Meteoroloj İşler Genel
Müdürlüğü'nden (DMİ) tem n
ed lm şt r. Bu aylar ç n Naz ll ,
Sultanh sar, Aydın Merkez lçeler ne
a t ortalama bağıl nem, toplam yağış
m ktarı, sıcaklık ve hak m rüzgar yönü
le lg l b lg ler değerlend r lm şt r.
a. Ortalama Bağıl Nem (%)
Havanın bağıl nem b tk ler ç n en
az yağış kadar öneml b r meteoroloj k
parametred r. Kuru nc r yet şt r c l ğ
yapılmak stenen b r yerde bunu
sınırlayan en öneml faktör bölgedek
bağıl nemd r. Sıcaklık, yağış ve
toprak stekler karşılanmış olsa b le
yet şt rme sezonundak yüksek nem
meyve reng n n koyulaşmasına, meyven n çatlamasına ve nc r n kurumasını gec kt rerek c dd kal te
kayıplarının yaşanmasına neden
o l u r. N e m n a z o l m a s ı m e y v e
kabuğunun kalınlaşmasına neden
olarak kal tey olumsuz etk ler.
Kurutmanın doğal şartlarda güneşe
maruz bırakılarak yapıldığı ve
gıdalarda bulunan su m ktarının,
kend n çevreleyen havanın bağıl
nem le l şk l s göz önünde bulundu-
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rulduğunda bu faktör daha fazla ön
plana çıkmaktadır. Kurutma dönem nde (Ağustos-Eylül) sıcaklığın
saat 12.00-14.00 arası maks mum
düzeylerde seyretmes neden yle
bağıl nem düşerek meyveler n hızla
kurumasına neden olur. Akşam
saatler nde yükselen bağıl nem se
meyveler n tekrar b r m ktarda olsa
nem kazanmasına neden olur. Bölge
şartları deal şartlar olarak kabul
ed ld ğ ne göre 12.00-14.00 saatler nde ortalama olarak %32-37
arasında değ şen hava bağıl nem
saat 21.00'de %50-65, saat 07.00'de
%72-79 düzeyler ne er şmekte ve
kurutmalık nc r yet şt r c l ğ yapılacak
olan bölgede bağıl nem açısından
gerekl bu değerler karşılanmaktadır.
Bu sayede %40-45 nem çer ğ le
serg lere alınan nc r %20-25 nem
çer ğ ne ulaşıncaya kadar kuruyab lmekted r
b. Yağış
Yağış nc r ç n düştüğü döneme
bağlı olarak olumlu ve olumsuz etk s
olan meteoroloj k b r olaydır..İnc r
ağacının opt mum yağış steğ yıllık
625 mm'd r. Yağış m ktarının 550 mm
altına düşmes durumunda sulanması gerek r. Özell kle kurutmacılık,
yönünden yağışların Kasım-Haz ran
aylarında olması, kurutma dönem n n
yağışsız ve bulutsuz geçmes sten r.
Aydın l nde Ağustos-Eylül aylarında
düşen ortalama toplam yağış m ktarı
bölgey tems l eden stasyonlarda
4,1-9,8 mm arasında değ şm şt r.
Kurutma dönem süres nce bu uzun
yıllar ortalamalarının üzer nde düşen
yağışlar meyve kal tes nde düşmelere neden olur ve arzu ed lmez.
c. Sıcaklık
İnc r meyves n olgunlaştırab lmes ç n de yüksek sıcak-lıklara
gereks n m duyar. Temmuz ayının
son haftasında başlayıp Ağustos
ayının sonuna kadar devam eden 45
günlük uzun b r olgunlaşma per yoduna sah pt r. Bu süre ç nde buruk,
olgun ve ham meyvey aynı anda
g ö r m e k m ü m k ü n d ü r. Te m m u z ,
Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan
dönemde 300C'den yüksek sıcaklıkların olduğu gün sayısı 21,9 le
30,5, saat 14.00'dek ortalama
sıcaklıklar 30,7 le 350C arasında
değ ş r.
d. Hak m Rüzgar Yönü
İnc r yet şt r c l ğ n sınırlayan en
öneml faktör yöredek hak m
rüzgarlar ve bunların taşıdığı nem ve
sıcaklık özell kler d r. Kurutmalık nc r

açısından öneml olan yaz aylarında
esen hak m rüzgarların yönler ve
geld kler yerlerden taşıdıkları özell kler d kkate alındığında bu vad lerde
ç kes mlerden esen ve kurutucu
(karasal) etk ler olan rüzgarlar le
den zden esen neml rüzgarların ç ft
yönlü karşılıklı etk ler ne açık bölgeler
olduğu da unutulmamalıdır.
Topograf k yapının neml den z
havasını çer lere, kuru havanında ç
bölgelerden kıyı bölgelere taşınmasına z n ver r yapıda olması
(dağların den ze d k olması) neden yle Büyük ve Küçük Menderes
havzasında hak m olan rüzgar
s stemler kal tel kurutmalık nc r
yet şt r c l ğ n n burada sınırlı
kalmasında en öneml rolü üstlenm şt r. Kuzeyden esen ve “gümüşkanat”adı ver len poyraz, nc rler n
olgunlaşması ve kuruması ç n çok

öneml d r ve öğleden önce eser.
Meyven n r leşmes ve nce kabuklu
olmasında rol oynayan öğleden sonra
batıdan esen neml den z rüzgarına
“İmbat” sm ver l r. Bu k rüzgarın
nöbetleşe esmes arzu ed l r (Duyar,
1997).
Üç meteoroloj stasyonunu
(Aydın merkez, Naz ll , Sultanh sar)
kapsayan ncelemelerde net b r
şek lde yaz (Haz ran, Temmuz,
Ağustos) aylarında nc r n olgunlaşmasını ve dalında buruklaşmasını
sağlayan karasal etk l (doğudan
gelen) ve den zsel etk l (Ege
den z nden gelen) rüzgarların farklı
zamanlarda eserek karşılıklı etk
oluşturdukları görülmekted r. Bu
bölgelerde esen hak m rüzgar
yönler nde den zsel kökenl (nem
taşıyan) hak m rüzgarların karasal
rüzgarlara oranla b raz daha fazla

etk l olduğu görülmekted r. Türk ye'n n d ğer bölgeler nde kurutmalık
nc r yet şt rmek ç n gerekl olan
karasal ve den zsel kökenl rüzgarların çakıştığı böyle bölgeler terc h
etmek kal tey arttıracaktır
Sonuç olarak; yüksek kal tede
kuru nc r meyve eldes kl msel
faktörlere bağlıdır. İkl m şartları
kontrol altına alınamayacağına göre
bunların ürün üzer ne olan etk ler n n
y anal z ed l p herhang ekstrem
değ ş kl ğ n sonuçlarının önceden
tahm n ed lmes öneml d r. Küresel
ısınmaya bağlı kl msel değ ş mler n
nc r tarımı üzer ne olması muhtemel
etk ler n n öngörüsünde bulunab lmek ç n bu çalışma b r ön çalışma
n tel ğ nde olup, bundan sonra yapılab lecek daha detaylı çalışmalara
ışık tutmaktadır.

KAYNAKLAR:
Aydın İl müdürlüğü, 2006, Tarım İl Müdürlüğü stat st k ver ler .
Duyar, E.,1997, Impact of ecolog calcahnges on f gplantat ons n B g Menderes (Meander) bas n, Proceed ng of the F rst Internat onal Sympos um on F g.
ActaHort culturae, 480: 311-316.
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Kuraklığın
İncir Tarımına
Etkileri

Z r. Yük. Müh. N lgün TAN
İnc r Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Gıda Teknoloj ler Bölümü

ç n ağaçların kökler açığa çıkmakta,
gel şmeler yavaşlamakta veya
durmaktadır. Gerek toprak erozyonunun önlenmes ve gerekse kıt
olan suyun muhafazası ç n mey le d k
sürüm yapılmalı, malçlama ve yeş l
gübreleme g b tekn kler kullanılmalı,
teraslama yapılmasına önem ver lmel d r.
Kuraklığın meydana get receğ
zararı en aza nd reb lmek ç n kültürel
şlemlere daha da önem ver lmes
gerekmekted r. Kurak şartlarda
toprak şleme, budama, sulama,
gübreleme, lekleme sırasında
gereken önlemler n alınması ve daha
d kkatl olunması gerekmekted r.

Ç zelge 1. Türk ye'de İnc r ağacı sayısı ve üret m durumu
YILLAR
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

AĞAÇ SAYISI (B N
ADET)
9770
10230
10435
10535
10515
10268
10730
10775
10094
10151
10106
10375
10388

YaŞ ÜRETİM
MİKTARI (TON)
240 000
235 000
250 000
280 000
275 000
285 000
290 151
210 152
205 067
244 351
254 838
260 508
275 002

YILLIK YAĞIŞ
TOPLAMI (mm)
556,4
774,1
758,7
864,4
494,7
679,5
518,6
540,8
419,2
946,6
676,2
542,6
809,0

Kaynak: TÜİK, DIŞ T caret Müsteşarlığı

Kış yağışlarının yeters z olduğu yıllarda n san ve
mayıs aylarında sulama mutlaka yapılmalıdır

K

uraklık meteoroloj k olarak
yağışların "normal" sev yes n n
altına düşmes olarak tanımlanır. Yağışlardak öneml azalma
eğ l mler ve kuraklık olayları, kış
mevs m nde daha bel rg n olarak
ortaya çıkmıştır. 1970'l yılların başı
le 1990'lı yılların başı arasındak
kurak koşullardan en fazla, Ege,
Akden z, Marmara ve Güneydoğu
Anadolu bölgeler etk lenm şt r. Bu
dönem n hemen ardından 1999-2000
yıllarında ve 2001 yılının lk üç ayında
se, Türk ye'n n büyük b r bölümünde
yen den kuraklık olayları yaşanmıştır.
Ş ddetl ve yaygın meteoroloj k
k u r a k l ı k l a r, ö z e l l k l e D o ğ u v e
Güneydoğu Anadolu le Ege ve
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Akden z bölgeler nde etk l olmuştur
(Kömüşçü, A.Ü., Erkan A., 2008).
Özell kle 2007- 2008 yıllarında
yaşanan kuraklığın nc r üret m ne
çok öneml etk s olmuştur. 2007
yılında yaşanan kuraklıktan dolayı,
erkek nc r ağaçlarının lek meyves nden sonra verm ş olduğu ebe ve
boğa meyveler n n oluşumunda
yeters zl kler olduğu görülmüştür. İlek
meyveler n n dökülmes ve yeters z
döllenme ( lekleme) şlem nden
dolayı kurutmalık nc r meyveler nde
görülen meyve dökülmeler nde, 2007
ve 2008 yıllarında yaşanan kuraklığın
etk l olduğu araştırma müdürlüğümüz tarafından da rapor ed lm şt r.
İnc rlerde kal te üzer ne etk eden
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faktörler; ekoloj k ve kültürel faktörler,
döllenme le lg l faktörler ve toplamakurutma- şleme le lg l faktörler
olarak bel rt lmekted r. Kuru nc r
kal tes üzer ne, kl m ve toprak
özell kler n n etk s nden başka;
rüzgar, toprak nem , olgunlaşma le
kurutma dönem süres nce sıcaklık,
bağıl nem ve özell kle yağışların etk l
olduğu vurgulanmaktadır Özbek,
1958).
İnc r n yıllık yağış steğ 625
mm'd r. Yağışın 550 mm' n n altına
düşmes sulama yapılmasını
gerekt r r. Ülkem zde nc r yet şt r c l ğ n n büyük kısmı kuru koşullarda yapılmaktadır. Özell kle son
yıllarda azalan yağış m ktarına bağlı
olarak kurak geçen yıllarda ağaç
gel şmes zayıflamakta, ver m ve
kal te kayıpları yaşanmaktadır.
Kuraklık sonucunda yapraklar
erkenden dökülmekte ve üret c ler n
'kavurya' olarak adlandırdığı, aşırı
kuru ve güneş yanıklı meyve
m ktarında artış gözlenmekted r.
Kuraklığın meydana geld ğ
2000/2001 ve 2007 yıllarına a t nc r
üret mler ne baktığımızda ver mdek
düşüşler göze çarpmaktadır.
(ç zelge 1)
2007 yılında kuraklıktan dolayı
nc r üret m nde görülen azalışı
hracat değerler nden de görmek
mümkündür. (ç zelge 2)
İnc r bahçeler son 30 yıl ç nde
dağlık araz lerde, genell kle de mey ll
araz lerde kurulmuştur ve yen bahçeler kurulmaktadır. Bu t p araz ler
toprak erozyonuna maruz kalmaktadır. Zaten nce olan toprak tabakası,
suların etk s yle sürüklen p taşındığı

Ç zelge 2. Sezonlar İt bar yle Kuru İnc r Rekolte M ktarları
Yıllar
Rekolte (ton)
2000/01
51.000
2001/02
50.500
2002/03
54.000
2003/04
56.500
2004/05
59.000
2005/06
60.000
2006/07
64.500
2007/08
43.500
2008/09
42.500
2009/10
56.590
2010/11
58.662
2011/12
55.653
Kaynak: Ege İhracatçı B rl kler ,
2011-2012 Kuru Meyve Çalışma Raporu

azaltılmış olur. Aynı zamanda karıklar
ç nde b r ken sular zamanla toprağa
geçerler (Özen ve ark.,2007).
Suyun çek lmes le süzek kuru
topraklarda ve ağır yapılı k ll
topraklarda yarılma var se mutlaka
sürüm tekrarlanmalıdır. Aks takd rde
yarılan topraklarda der nl klerdek
suyun da hızlıca kaybolduğu ve kök
bölges nde neml alanın kalmaması
neden le yaprak dökümü de artacaktır. Toprak mümkün olduğunca
şlenmeden örtülü bırakılmalı, örtü
b tk s olarak su kullanımı yüksek
b tk ler kes nl kle kullanılmamalıdır.
İlkbaharda ağaçların altındak
yabancı otlar kes nl kle tem zlenmel d r.

İnc r Tarımında Kuraklığa Karşı
Alınması Gereken Önlemler
Toprak İşleme
İnc r bahçeler nde toprak şlemen n ana amaçları; toprağın
havalanmasını sağlamak, yağışlardan en yüksek şek lde yararlanmak, yabancı otları kontrol etmek
ve bahçey hasada hazırlamaktır.
Suyun toprakta muhafazası
açısından toprak şleme mümkün
olduğunca az ve sadece yüzeyde
yapılmalıdır. Eğ ml araz lerde
toprağın yüzeyden ve eğ me d k
olarak sadece b r kere sürülmes
erozyon ve su kaybının önlenmes
açısından çok öneml d r. Sürme
mey le d k yapılarak araz de sürme
kırıkları meydana get r l r. Mey le
bağlı olarak yukarıdan aşağıya nen
yağmur sularının hızı bu karıklar
yardımı le kes lerek toprak erozyonu
İNCİR ARAŞTIRMA İSTASYONU 2013
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az olduğu, ağaçların su stres nden
daha az etk lend kler saptanmıştır.
Yeraltı üçgülü uygulamasının da;
sürgün uzunluğu, boğum sayısı, ağaç
başına ver m ve ortalama meyve
ağırlığını arttırdığı tesp t ed lm şt r
(şek l 3). Kontrol grubunda ağaç
başına ver m n 7,67 kg le en düşük
sev yede olduğu, yeraltı üçgülü
uygulamasında ağaç başına ver m n
9,85 kg olduğu tesp t ed lm şt r.
Sonuç olarak “yarım ay uygulaması”
ve “yeraltı üçgülü “uygulamaları,
üret c lere önereb leceğ m z prat k
uygulamalardır.

Teraslama
Mey ll araz lere yağan yağmur
sularını erozyon meydana get rmeyecek şek lde önlemek ve çev rmek
amacı le düzeç eğr ler ne paralel
olarak kurulan toprak seddeler ne
teras adı ver lmekted r (Akalan,
1983).
Fazla mey ll yerlerde toprak
erozyonunu önlemek ve suyu ağaç
kök bölges nde muhafaza etmek ç n
teraslama yapılmalıdır. Terasların
yapılış şekl ve sayıları; bahçe
toprağının su geç rme özell ğ ne,
bölgen n yağış durumu ve ş ddet ne,
doğal b tk örtüsünün durumuna ve
mey l dereces ne bağlı olarak değ ş r.
Kanal teraslar araz meyl ne d k
olarak toprağın kazılarak daha gen ş
b r kanal ve çıkan toprağın 40-50 cm.
yüksekl ğ nde ve daha gen ş olarak
yığılmasıyla b r sırt oluşturulması
şekl nde tes s ed l rler.
Araz meyl n n % 15' ten fazla
olduğu yerlerde sek teraslar yapılmalıdır. Toprağın erozyondan korunması ve ağaçların su ht yaçlarının
g der lmes amacıyla sek teraslara
ht yaç duyulur. Her yıl toprak şleme
zamanında terasların bakım ve
onarımları yapılmalıdır (Özen ve ark.,
2007)
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Sulama
İnc r n yıllık yağış steğ 625
mm'd r. Yağışın yeters z olduğu
yıllarda yaz aylarının başında toprak
tavını y t rmekte, ürün olum devres
olan temmuz, ağustos ve eylül
aylarındak kuraklık neden yle yaprak
dökümler olmakta; bunun sonucu
olarak da meyveler küçük, az etl ve
balsız oluşmaktadır. Yen nc r
bahçeler kır taban, dağlık ve kır
araz lerde kurulmaktadır. Bu araz ler
değ ş k derecelerde olmak üzere
mey le sah pt rler. Bu koşullarda
yağış suları toprakta kalmayacağı,
akıp g deceğ ç n yağışın 550 mm ve
daha fazla olması b r şey fade etmez.
Aynı zamanda bu t p araz ler n hemen
tamamı sulama olanaklarından
yoksundur. Bu g b araz lerde lk ve en
öneml ş su muhafaza önlemler n
yer ne get rerek yağışlardan maks mum yararı sağlamaktır.
Bu amaçla bahçeler meyl n
durumuna bağlı olarak büyük toprak
bentlerle bölünerek büyük tavalara
ayrılab l r. D ğer b r yöntem kışın
ağaçların d pler ne büyük çanaklar
açmak ve yağış sularının bu çanaklarda toplanarak toprak tarafından
em lmes n sağlamaktır (Özen ve
ark., 2007).
Özell kle kurak geçen yıllarda
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veya lkbahar yağışlarının yeters z
olduğu durumlarda koşullar sulamaya uygunsa, sürgün gel şmes n n
başladığı ve hızla devam ett ğ kr t k
dönemde yan 15mart -20mayıs
tar hler arasında sulama yapılması
öneml d r. Meyvelerde çatlama ve ç
çürüklükler ne sebep olduğu ç n
meyve olgunlaşma dönem nden önce
sulamaya son ver lmel d r.
Eğ ml araz lerde bulunan nc r
bahçeler nde ver m ve kal ten n
y leşt r lmes amacıyla 2008-2012
yılları arasında İnc r Araştırma İstasyonu Müdürlüğü'nde b r proje
yürütülmüştür. Bu projede; üret c n n
uyguladığı geleneksel toprak şlemel
yet şt r c l kle, toprak ve suyu
muhafaza etmek amacıyla malç
(doğal florada bulunan tek yıllık
b tk ler ve çalılar), yer örtücü b tk
(yeraltı üçgülü), yarım ay ve plast k
bent uygulamalarının etk nl ğ araştırılmıştır.
“Yarım ay uygulaması” le ağaç
taç zdüşümü çevres nde yarım ay
şekl nde hendekler açılmış ve hendek
ç nden çıkarılan toprakla eğ m yönünde hendeğ n üstünde set yapılarak yağmur sularının toplanması
sağlanmıştır (Şek l 2). Yarım ay
uygulaması yapılan ağaçların yapraklarındak sukkulentleşmen n daha

Gübreleme
İnc r b rçok b tk n n yet şt r lemed ğ ver ms z ve kıraç toprak
koşullarında yet şmekted r. Bu
sebeple gübreleme ht yacı göster r.
Yapılacak gübreleme ağaçlarda
noksanlığı görülen bes n maddeler n
sağlamaya yönel k olmalıdır. B tk n n
bes n maddes ht yacı en doğru
olarak ağaçların gel şme ve ürün
durumlarının zlenmes , toprak ve
yaprak anal zler le ortaya çıkab l r.
Gübreleme, anal z sonuçlarına göre
gerekl se yapılmalıdır.
Ç ftl k gübreler n n kullanılması le
toprakların su tutma kapas tes arttırılmaktadır. Özell kle kurak yıllarda
aşırı sürgün ve dal oluşumunu teşv k
eden, su tüket m n arttıran fazla
azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır. B tk lerde su kullanım etk nl ğ n arttıran potasyumlu gübrelemeye ağırlık ver lmel d r.

gerekl b r su muhafaza yöntem d r.
Budama
Budama, b r ağacın şekl ne,
büyümes ne ve hatta ver m ne dal ve
kollarını keserek etk etme tekn ğ d r.
Meyve ağaçlarını b r nev terb ye
etme şlem olarak da tanımlanab l r.
İnc rlerde de budama öneml b r
tekn k şlem olarak yapılır.
İnc r ağacı, her yıl tepegözünün
sürmes yle toprak koşullarına bağlı
olarak kısa ve uzun yıllık sürgünler
meydana get r r. B r yaşlı dallar
üzer ndek yan gözler ya h ç sürmez
veya çok azı sürer. Doğal büyümes ne bırakıldıklarında ana dallar
devamlı uzunlamasına büyürler. Bu
durum ağaçların alt kısımlarının
çıplak kalmasına neden olur. Kuvvetl
gel şmeks z n devamlı uzayan ana
dallar sonunda ürün yükü ve yaprak
ağırlığını taşıyamayarak sarkarlar. Bu
şek lde uzayıp sarkma sonucu ağaç
tacının ortası açılır. Ortası açılan
ağaç güneşe maruz kalır ve böylece
dallarda güneş yanmaları meydana
gel r. Sonunda kend doğal gel şmeler ne bırakılan budanmayan
ağaçlar zayıf düşer, erkenden yaşlanır ve ürün m ktar ve kal tes düşer.
Bu yüzden nc rde budama yapılması

öneml d r (Özen ve ark., 2007).
Kuraklık sorununun bulunduğu
yerlerde ağaçlar olab ld ğ nce alttan
taçlandırılmalı, gereks z dallar
kes lerek vejetat f yük azaltılmalı
fakat ağaçlarda çıplaklaşmaya neden
olacak şek lde denges z budama
yapılmasından kaçınılmalıdır. D k
gel şen dallar tamamen çıkarılmalı,
d p sürgünler tem zlenmel d r.
İlekleme
D ş nc rler n en öneml meyve
ürünü olan yaz ürünler n n ( y lop)
döllenmes amacıyla, y loplarla aynı
zamanda olgunlaşan erkek nc rler n
lek meyveler n n çler ndek arıları le
b rl kte, d ş nc r ağaçları üzer ne
bırakılması şlem ne lekleme
(capr f cat on), bu amaçla kullanılan
erkek nc r meyveler ne lek den r.
Burada öneml olan, lek arıcığının
yeter m ktarda ve hastalıksız polen ,
d ş nc r meyves ndek d ş nc r
ç çekler ne ulaştırması şlem d r.
Kuraklığın yaşandığı yıllarda
kısıtlı lekleme yapılarak meyve yükü
azaltılmalıdır. Ürün m ktarını azaltıcı
etk s bulunan bu uygulamanın
amacı, meyve kal tes n yükselt rken
ağacın kurağa karşı daha dayanıklı
olmasını sağlamaktır.

Malçlama
Ağaçların altına kuru ot, saman
v.b. g b örtme amacıyla konmuş b tk
artıklarına malç, yapılan bu şlemede
malçlama den r. Toprak yüzey nde b r
örtü tabakası meydana get ren malç
devamlı olarak yüzey gölgeled ğ nden güneş ve rüzgar sebeb yle
oluşacak buharlaşmaya engel olacaktır.
Eğer bahçede bol m ktarda
yabancı otlar varsa bunların b ç l p
yerler nde bırakılmaları yaz mevs m nde malç görev görmekte ve
suyun topraktan buharlaşmasına
engel olmaktadır.
Özell kle yen d k len f danların
d pler ne yapılan malçlama yararlı ve
L teratür L stes
Akalan, İ. 1983. toprak B lg s . Ankara Ün vers tes Z raat Fakültes Yayınları: 878, Ders K tabı: 243.
www.egel hracatc lar.com
www.fao.org
Kömüşçü, A.Ü., Erkan A., 2008. Kuraklık ve Türk ye Açısından Genel B r Değerlend rme, Çevre ve İnsan Sayı:75 sy:38-41.
www.meteoroloj .gov.tr
www.tu k.gov.tr
Özbek, S.1958. Kuru nc rlerde ka te üzer ne tes r eden faktörler. Ankara Ün vers tes Z raat Fakültes Yıllığı, sayı 3.
Özen, M., Çobanoğlu F., Kocataş H., Tan N., Ertan B., Şah n B., Konak R., Doğan Ö., Tutmuş E., Kösoğlu İ., Şah n N., Özkan R. 2007.
İnc r Yet şt r c l ğ , T.C. Tarım ve Köy şler Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü .
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KURU
İNCİRDEN
SONRA
SIRA TAZE İNCİRDE…

Z r. Yük. Müh. B rgül ERTAN
İnc r Araştırma İstasyonu Müdürlüğü,
Yet şt rme Tekn ğ Bölümü

lkem zde halen orta yaş
kuşağında olan pek çok k ş
lkokul dönemler nden “Yerl
Malı Haftası” adı altında etk nl kler
yaptığını hatırlar. Yerl tüket m n
b l nçl olarak artması hedef ne bağlı
olarak; her öğrenc n n 12-18 Aralık
tar hler arasında Türk ye'de tüm
okullarda kutlanan Yerl Malı Haftası
(resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk
Malları Haftası) süres nce tutumlu
olmanın, yatırım yapmanın ve yerl
malı kullanmanın önem n kavraması
amaçlanırdı. Bu etk nl kler kapsamında her öğrenc , ev nden karıncakararınca mkanları ölçüsünde
ülkem zde üret len ve “yerl malı”
olarak n telend r len ürünlerden
okuluna get r r, hep b rl kte af yetle
yen rd . “Kuru nc r”, bu z yafet n
vazgeç lmez ürünler arasında
genell kle yer alırdı. Ülkem z ç n
nc r n ekonom k önem , daha lkokul
çağında ken kazınırdı herkes n
d mağına…
Dünya üret m nde söz sah b olan
ülkem zde “ nc r”, geleneksel hraç
ürünler m zden olup, bu anlamda
ülkem z öneml b r paya sah pt r.
Türk ye, sah p olduğu uygun ekoloj k
ve d ğer doğal şartlar neden yle,
Doğu Karaden z'den başlayarak,
Karaden z, Marmara, Ege ve Akden z
kıyı şer d nde, Güneydoğu Anadolu'da ve İç Anadolu'dak neh r
vad ler nde nc r ağaçlarına rastlamak
olasıdır. Ülkem zde nc r varlığı
bakımından Ege Bölges , hatta
sadece Aydın ve İzm r ller ,
ülkem zdek nc r ağaç varlığının
büyük b r kısmını kapsamaktadır.
N tek m, Evl ya Çeleb 'n n "Dağlarından yağ, ovalarından bal akan
şeh r" olarak n telend rd ğ Aydın ve

Ü

34

çevres le lg l , tarıma l şk n
gözlemler şu şek lded r: “Havası
sah l havasıdır. Kıble tarafında
Menderes Nehr 'ne varınca güney
tarafı k menz l ta den z kıyısında
Balat'a varıncaya kadar büyük b r
ovadır. Y rm altı günde mahsulü
yet ş r, bütün halk bundan faydalanır.
Gayet mahsulü bol b r memlekett r.
Bütün saraylar ve evler n bağ ve
bahçeler nde l mon, turunç, nar,
şeftal , nc r, k raz ağaçlarının b rçok
çeş d vardır. Pamuk, pamuk pl ğ ,
d m s , badem , susamı, helvası,
beyaz ekmeğ , karpuzu, kavunu,
l monu ve turuncu meşhurdur”
(Seyahatname, Sayfa: 83-84). Evl ya,
bu gözlemler sırasında, dağlarından
yağ akar derken zeyt n n, ovalarından
bal akar derken se nc r n önem n
vurgulamıştır.
Günümüzde, bu bölgedek plantasyonların hemen hemen tamamı,
üstün kuru meyve n tel kler ne sah p
“Sarılop” nc r çeş d le kuruludur.
Özell kle olgunlaşma ve güneşte
yapılan kurutma dönemler nde düşük
nem ve yüksek sıcaklıkla karakter ze
ed len ekoloj k koşulların elver şl l ğ
neden yle Büyük ve Küçük Menderes
havzaları, kal tel kuru nc r elde
etmeye çok uygundur. Bu anlamda
kuru nc r n ülkem z ve bölgem z ç n
önem h ç k mse tarafından yadsınamaz. Ancak, kuru nc r ç n
Türk ye'n n sah p olduğu üret m ve
hracat üstünlükler , son yıllarda taze
nc r ç n de söz konusu olmaya
başlamıştır. Ülkem zde yaklaşık 275
000 ton yaş nc r üret lmekte ve bu
m ktarın yaklaşık üçte b r taze olarak
tüket lmek üzere ç ve dış pazara
sunulmaktadır (Tü k ,2012 ). Sofralık
taze tüket me elver şl çeş tler se
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Ege, Akden z, Marmara Bölges
(Bursa ve çevres ağırlıklı) hatta
Karaden z sah l şer d n n pek çok
yöres nde yet şt r lmekted r. Ülkem zde üret len çeş tler arasında
Sarılop (%88) çeş d b l nd ğ g b
kurutmalık olarak öneml pay sah b
olup; Bursa S yahı (Dürdane nc r ),
Göklop, Yeş lgüz, Morgüz, Bardacık
ve Mut g b sofralık çeş tler n payı
yaklaşık %12'd r. Taze nc r hracatında en öneml paya sah p olan nc r
çeş d Bursa S yahıdır. Bu nc r çeş d
Bursa ve yöres nde yoğun olarak
yet şt r lmekted r. Son yıllarda Aydın,
Man sa, İzm r, Mers n g b llerde de
yet şt r c l ğ n n yaygınlaştırılmasına
çalışılmaktadır. Bu çeş t, Bursa
yöres nde Ağustos 15-20's nde,
Aydın yöres nde se Temmuz ayı
sonunda olgunlaşmaya başlamakta
ve Eylül sonu, Ek m başına kadar
hasat devam edeb lmekted r.
Ağustos Eylül aylarında sabahın
erken saatler nde, nc r bahçes nde
dolaşıp ağacının dalından balı üzer nde b r taze nc r meyves koparıp,
lezzet n n dayanılmaz tadına varanlar
çok y b l rler taze nc r n değer n …
Egel ler n genell kle “kaba” olarak
s mlend rd ğ taze nc r mey-ves
olarak, elbette ana çeş t olan
“Sarılop” çeş d kullanılmaktadır.
Son yıllarda ulusal ve uluslararası
ulaştırma olanaklarının artması
sonucu, taze meyveye olan talep
m ktarlarında öneml artışlar ve buna
paralel olarak, ç ve dış pazarlara taze
nc r gönder lmes nde gözle görülür
b r canlanma olmuştur. Özell kle
Avrupa pazarlarında egzot k meyveler olarak adlandırılan, tat ve aroma
yönünden alışılagelm ş meyvelerden
b raz daha farklı olan ve genell kle

Güney yarım küre ülkeler nde
yet şt r len meyve türler ne karşı artan
b r lg ve talep söz konusudur. İnc r de
bu meyveler arasında değerlend r lmekted r. Bu taleb n karşılanmasına yönel k olarak nc rler toplandıktan sonra pazarlama kanalları
kullanılarak tüket c lere sunulmaktadır
Ülkem zden, 2011 yılında %90'ı
Bursa S yahı çeş d olmak üzere 13
576 ton taze nc r hraç ed lm şt r. Taze
nc r hracatının büyük b r bölümü (%
75-80) başta Almanya olmak üzere
Avrupa ülkeler ne yapılmaktadır.
Ülkem zde kurutularak değerlend r len nc r m ktarı, hallerden pazarlanan taze nc r m ktarı ve araştırmalarla yapılan anketlerle ortaya
konan ver ler d kkate alınarak,
Türk ye genel nde pazarlanmakta
olan taze nc r m ktarı, 73 713 ton
olarak saptanmıştır.
Son yıllarda sofralık nc r n
görmüş olduğu talep artışı, öneml
üret c ülkeler arasında ve hatta nc r
üret m olmayan ancak nc r thal ed p,
bunları kal tel ambalaj kullanarak
hraç eden ülkeler arasında dah
rekabet ortamının doğmasına neden
olmuştur. Bu anlamda, taze nc r
üret m ve hracatı oldukça önem arz
etmekted r. Sofralık nc r t caret nde
özell kle ulaşım olanaklarının artışına
paralel olarak 1980'l yıllardan
t baren her yıl katlanarak artmaktadır. Ancak, ülkem z sofralık nc r dış
satımında da lk sıralarda yer almasına karşın uygun çeş tlerle üret m,

Bursa çevres dışında henüz
yeter nce yapılmamakta ve sonuçta
yeterl üret m n olmaması dış satımı
sınırlamaktadır (Şah n ve ark. 1994).
Şu an ç n taze nc r pazarı
açısından ülkem zde Bursa S yahı
çeş d n n alternat f bulunmamaktadır.
Bursa S yahı nc r çeş d n n, olgunlaşma zamanı le hasat sonu arasında 45 gün kadar süre bulunmaktadır. Bu anlamda, gerek taze
nc r n pazarda bulunma süres ,
gerekse de pazarlayan f rmaların
p yasada taze nc r sağlayab lecekler
süre oldukça kısadır ve özell kle
hracatçı f rmaların alternat f çeş t
bulma şansları çok düşüktür.
Bu nedenle, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı İnc r Araştırma
İstasyonu Müdürlüğü gen kaynakları
koleks yon bahçes nde bulunan
kurutmalık ve sofralık çeş tlerden
oluşan 272 nc r çeş d arasında yer
alan; Yeş lgüz, Morgüz, Beyaz Orak,
S yah Orak, Göklop, Kuşadası
Bardakçı, 208 S yah, 1100 ve Bursa
S yahı çeş tler n n meyveler n n ç ve
dış pazar ç n uygun hasat olgunluklarının; depolama, raf ömrü ve taşıma
esnasında meydana gelen f z ksel,
ağırlık ve kal te kayıplarının bel rlenmes amacıyla çalışmalar yürütülmekte ve Bursa S yahı çeş d
dışında taze nc r pazarında çeş t
yelpazes n n gen şlet lmes hedeflenmekted r.
Genel olarak, sofralık nc r çeş tler n seç m nde;
* İnc r çeş tler n n ver m durum-

Bursa s yahı
çeş d dışında
taze nc r
pazarında çeş t
yelpazes s n n
gel şt r lmes
hedeflenmekted r.
larına,
* İnc r n pazarda kalma süres n
uzatmak amacıyla, farklı zamanlarda
olgunlaşan çok erkenc , orta erkenc ,
orta mevs m ve geçc çeş tler le hasat
süres uzun olab lecek çeş tlere,
* T car değer olab lecek, dışsatıma ve yola dayanab lecek üm tvar
görülen çeş tlere,
* Kal te parametreler açısından
talep göreb lecek, alben , r l k, renk,
kabuk kalınlığı, tat, aroma açısından
kal tel çeş tler n seç lmes ne d kkat
ed lmel d r.
İnc r Araştırma İstasyonu Müdürlüğü gen kaynakları koleks yon
bahçes nde bulunan üm tvar sofralık
çeş tler ve bu çeş tlere a t özell kler
aşağıda ver lm şt r:
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Yeş lgüz:
Orj n Ege Bölges olup, koyu yeş l
kabuk reng ve kırmızı et reng le
alben s olan, geç olgunlaşan, yüksek
kal tel sofralık b r çeş tt r. Yellopları
olgunlaşmaz ve döllenme ht yacı
göster r. Olgunlaşma per yodu ağustos
başı- ek m ortası olup hasat sezonu
uzun sürer. Orta r l kte (38-49 mm)
olan Yeş lgüz, ost olünün küçüklüğü le
de hastalık ve zararlılar açısından daha
avantajlı durumdadır. Meyve çatlamalarına dayanıklıkdır.

S yah Orak:
Partenokarp k b r çeş tt r. Meyve
kal tes çok yüksek olmamakla b rl kte
olgunlaşma mevs m lg çek c d r. 15
Haz randan t baren olgunlaşır. Yellop
meyveler n n görünüşü y , tadı az,
kend ne özgü kokuludur. En büyük
avantajı, 1.ürün (yellop) ve 2.ürün
( y lop) meyve ürünler n n pazarlanab lmes d r. Bu çeş t 1. ürünü (yellop)
ve 2. ürün ( y lop) meyveler n n
döllenmes ne gerek yoktur. Ver m ve
meyve tutum oranı yüksek olmasına
rağmen meyveler küçük, armud , kalın
kabukludur. Görünüşler y orta r l kte
(38-49 mm) olmasına rağmen
meyveler n tadı azdır. Soğuğa, dona,
toprak ve hava rutubet ne dayanıklıdır.
Erken olgunlaştığı ç n y f yatla
satılab l r.

Morgüz:
Ege bölges nde yaygın olan sofralık
nc rlerden olup, Kasım sonuna kadar
taze meyve vereb len en geçc çeş tt r.
Hızlı büyür, yellop meyves olmayıp,
y loplarda döllenme ster. Olgunlaşma
dönem 15 Ağustos- 15 Kasım tar hler
arasıdır. Meyve ağırlığı ortalama 63-72
gr, meyve büyüklüğü (50-60 mm) 'd r.
Kabuk reng alacalı mor, ç zg l
morumsu yeş ld r. Meyve ç reng
kırmızıdır. Kabuğu kolay soyulan, haf f
tatlı b r çeş tt r. Meyvelerde çatlama ve
akma görüleb l r.

Beyaz Orak:
Partenokarp k b r çeş tt r. Meyve kal tes
çok yüksek olmamakla b rl kte
olgunlaşma mevs m lg çek c d r. 15
Haz randan t baren olgunlaşır. Yellop
meyveler n n görünüşü y , tadı az,
kend ne özgü kokuludur. En büyük
avantajı, 1.ürün (yellop) ve 2.ürün ( y lop)
meyve ürünler n n pazarlanab lmes d r.
Bu çeş t 1. ürün yönünden S yah Oraktan
daha ver ml d r. Beyaz Orak 2. ürünü
meyveler olgunlaşmaları ç n döllenmeye gereks n m duyarlar. Meyvelerde lk olgunluk Temmuz sonunda
görülür. Meyve ver m yüksekt r, İr
meyvel d r ( 50-60 mm) . Meyve kabuğu
dayanıklıdır, kolay soyulur, sap genell kle
dalda kalır. Yaz ürünü meyveler n n tadı
azdır. Soğuğa ve çatlamaya dayanıklıdır.
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Göklop :
Meyveler r ve basık, kabuk kalın,
sarımsı yeş l renkted r. Kal tel b r
s o f r a l ı k ç e ş t t r. Ç a t l a m a v e ç
çürüklüğüne duyarlıdır. Ver m yüksek
b r çeş tt r. Tanınmış b r çeş t olmasına
rağmen, üret m dağınık haldek az
sayıda ağaçtan öteye g demem şt r.

208:
Yüksek ver ml ,sofralık olarak kal tel
b r çeş tt r. Orta erkenc olan 208, 25
haz ran-22 Eylül tar hler arasında
hasat ed lmekted r. İr meyvel d r (50-60
mm). Renk aroma yönünden alben s
yüksek, koyu mor kabuk reng ve koyu
pembe ç reng le oldukça d kkat çek c
b r çeş tt r. Pazar şansı yüksekt r.
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Bursa S yahı:
En yaygın Bursa yöres nde yet şt r lmekted r. Taze tüket m amacı le üret l r.
Ağacın gel şme durumu kuvvetl d r.
Yellop oluşturmaz, döllenme ht yacı
vardır. Meyve olgunlaşması Ege
Bölges nde Ağustos başından Ek m ayı
ortalarına kadar, Bursa yöres nde Eylül
başından Kasım ayı ortalarına kadar
devam etmekted r. Meyveler r , çok
büyük (>60 mm) şekl yuvarlaktır. Kabuk
reng koyu mor veya morumsu s yahtır.
Kabuk reng Ege' de daha koyu ve canlı
oluşmaktadır.

235 Yed veren:
Kalın tablalı, oldukça r (>60 mm)
açık yeş l kabuk reng ne sah p, düşük
şeker oranları le özell kle dış
pazardak alıcıların damak zevk ne
uygun görünmekted r. 235 Yed veren' n y lop meyveler n n de kal tel
olduğu düşünülürse, ç ft ürün, yüksek
ver m ve uzun b r hasat dönem g b
avantajları neden le özell kle dış
pazar ç n öner leb l r. Yellop meyveler olan ve k nc ürün meyveler
tutab lmeler ç n mutlak döllenme
steyen ve bu özell ğ le San Pedro t p
nc rler grubuna g ren b r çeş tt r.
Turgutlu- Sal hl (Man sa) yöres nde
yayılmakta olan çeş t le s non m
olduğu düşünülmekted r.
Sonuç olarak, kuru nc r üret m ve hracatında ülkem z n yer ve önem düşünüldüğünde, taze nc r üret m ve
hracatında da hak ett ğ m z yere ulaşab lmem z üm d le, üret c ler m ze bol “kaba” lı günler d ler z.

S yah Kış:
B r çok özell ğ yönünden Bursa
S yahı'na benzerl k göstermekle
b rl kte meyve r l ğ n n, yıllara göre
meyve sayısına bağlı olarak büyük
ölçüde varyasyon göstermes olumsuz yönüdür ama y ne de büyük
meyvel d r (50-60 mm). Ancak
döllenme gerekt rmes neden le
lekleme m ktarı ayarlanarak meyve
sayısı ve r l ğ n n regüle ed lmes
konusu, kapama bahçeler n kurulması durumunda düşünüleb lecek b r
çeş tt r. Hasat dönem oldukça uzun
hatta Kasım sonuna kadar olab lmekted r.

1100:
Orta mevs m çeş d olan 1100 nc r
çeş d , 1-15 ağustos arasında
olgunlaşmasını tamamlamaktadır.
Ver ml ve t p k sarı kabuk reng yle
pazar şansı yüksekt r. Olgunlaşması
hızlı ve yoğundur. İr meyvel d r (5060 mm), sert ve dayanıklı kabuk
dokusuna sah pt r.

KAYNAKLAR:
Anon m, 2012. Türk ye İstat st k Kurumu B tk sel Üret m Ver ler .(http://www.tu k.gov.tr/b tk sel.zul) Er ş m tar h : 25.04.2013
Şah n, N., Aksoy,U., Ürel, N., Özkan, R., 1994. Ege Bölges Koşullarına Uygun Sofralık İnc r Seleks yonu. Erbeyl İnc r Araştırma Enst tüsü AYDIN.
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Araştırma

ZEYTİN
KARASUYUNUN
KURU İNCİR

Zir. Yük. Müh. Berrin ŞAHİN
İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü,
Tarım Ekonomisi Bölümü

YETİŞTİRİCİLİĞİNDE
KULLANIMI
ncir Araştırma Müdürlüğümüzde
2006-2012 yılları arasında “Zeytin
Karasu Tortusunun Organik Kuru
İncir Yetiştiriciliğinde Ağaç Gelişimi,
Verim ve Kaliteye Etkisi” isimli proje
yapılmış; başarılı sonuçlar elde
edilmiştir. Projede Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü ve
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü,
“yardımcı kuruluş” olarak yer almıştır.
Aydın ilinde dünyaca tanınan
kurutmalık incir Sarılop'un yaklaşık
%80'i üretilmektedir. Konvansiyonel
ve organik incir yetiştiriciliğinde
bahçelerin %83'ünün dağlık arazide
olması nedeniyle toprağın bitki besin
maddelerince giderek zayıflaması,
erozyonun da etkisiyle verim ve
kalitenin düşmesi önemli sorunlardan
birisidir.
Türkiye; Dünyada zeytin yetiştiriciliği yapan ülkeler arasında ağaç
varlığı yönünden 5. sırada, zeytin

İ

üretimi yönünden ise 4. sıradadır.
Aydın, incir yetiştiriciliğinde olduğu
gibi zeytin yetiştiriciliğinde de önemli
illerimizden biridir. Türkiye zeytin
ağacı sayısının %23'ü Aydın'dadır
(yaklaşık olarak 24 milyon). 2012 yılı
verilerine göre Türkiye zeytin
üretiminin %14.6'sı (267.274 ton)
Aydın ilindedir ve üretilen zeytinin
%56'sı yağlık, kalanı sofralık zeytindir
(TUİK, 2012).
Aynı yıl Aydın ili
zeytinyağı üretimi yaklaşık 25 bin ton'
dur. ( www.akhisarzeytini.net ) .
Zeytinyağı üretimi sonrasında
açığa çıkan atık suyun miktarı üretim
türüne bağlı olarak değişiklikler
göstermektedir. Geleneksel ( kesikli )
üretim yapan tesislerde açığa çıkan
karasu miktarı 50 Kg su/100 Kg
zeytin; sürekli üretim yapan tesislerde
ise 110 Kg su /100 Kg zeytindir (Oktav
ve diğerleri, 2001). Buna bağlı olarak
Aydın'da ortalama olarak üretilen 200
bin ton yağlık zeytinden yaklaşık

olarak 200 bin ton karasuyun açığa
çıktığı söylenebilir (tesislerin çoğu
sürekli üretim yapmaktadır).
Zeytinyağı üretiminden kaynaklanan ikinci yan ürün karasudur.
Çok yüksek bir organik kirlilik yüküne
sahip olan karasuyun alıcı ortamlara
hiçbir önlem alınmaksızın verilmesi
sonucu ciddi çevre problemleri ile
karşı karşıya kalınmaktadır. Yüksek
arıtma maliyetleri nedeniyle, karasu
problemine ekonomik olarak
uygulanabilirliği olan teknolojik
çözümler henüz geliştirilememiştir
(http://www.komilizeytinyagı.com.tr)
Türkiye'de olduğu gibi Dünyanın pek
çok ülkesinde ve AB'de karasuyun
çevreye boşaltımı kesinlikle yasaktır.
Çizelge 1'de katı karasuyun
makro ve mikro besin elementi
içerikleri verilmiştir.
Karasu organik madde, fosfor ve
potasyumca zengin bir kaynaktır.
Karasu %6-8 oranında katı madde
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içerir. Katı maddede % 20-24 organik
madde, % 0.5-1.5 azot, % 0.5-1.5
fosfor, %1 potasyum bulunmaktadır
(Hermos,1983).
Karasuyun organik ya da
konvansiyonel gübre olarak incir
ağaçlarına uygulanabilirliğinin denenmesinin, hem incir yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi olumlu
yönde etkileyebileceği, hem de
karasu atığı gibi bir ülkesel kaynağı
faydalı hale getirebileceği, çevre
kirliliğini azaltabileceği için önemli
olduğu düşünülerek, proje yapılmıştır. Altı yıl boyunca, hazırlanan
zeytin karasu tortusunun farklı miktarlarının ve farklı sıklıkta uygulamaların, toprağın yapısal ve
mikrobiyolojik özelliklerine, yaprağın
mineral maddelerine, ağaç gelişimi,
meyve verim ve kalitesine etkisi
incelenmiştir.
Proje Sarılop incir ağaçlarının bulunduğu Aydın'ın İncirliova
ilçesine bağlı İsafakılar köyünde bir
üretici bahçesinde yürütülmüştür. 80
ağaç kullanılmış, arazi eğimli (%35)
olduğu için uygulamalar arası bir
ağaç atlanmıştır. Araştırma tesadüf
blokları deneme desenine göre 4 blok
şeklinde kurulmuştur.İlk yıl, Erbeyli ve
Ortaklar TARİŞ'ten alınan karasu 4-5
ay havuzlarda bekletilmiş, buharlaşan ve dibe çöken çamur
kurutulup, dövülmek suretiyle ufalanmış, farklı miktarlarda ve farklı sıklıkta
incir ağaçlarına uygulanmıştır. Daha
sonraki yıllarda Germencik TARİŞ
tarafından, araziye açılan geniş
çukura ( yaklaşık olarak 2m derinlikte
ve 10mx50m boyutlarında açılmış
geniş çukura ) naylon serilerek
karasuyun salınıp, kurutulmasıyla
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Şekil 1.
Karasu Tortusu
Uygulamalarının
Ağaç Gelişimine
Etkisi

oluşan karasu tortusu parçaları, Köy
Hizmetleri Müdürlüğünün konkasörüyle ufalanıp, küçük granüllü,
taneler halinde toprağa uygulanacak
duruma getirilmiştir. Hazırlanan
karasu tortusunun 0, 25, 50, 75,100
Kg'lık miktarları bazı ağaçlarda her
yıl, bazı ağaçlarda da iki yılda bir
uygulanmıştır. Uygulamalar sonucu,
yaprak analizleriyle; makro ve mikro
besin element düzeyleri, toprak
analizleriyle ise; bünye, tuzluluk, pH,
makro ve mikro besin element
düzeyleri belirlenmiştir. Ayrıca
mikrobiyolojik analizler, ağaç gelişimi,
verim ve kalite parametrelerine ait
ölçüm ve istatistiki analizler
yapılmıştır.
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Bulgular
1. Biyolojik aktivite: Topraklara
ilave edilen herhangi bir organik
materyalin toprak verimliliği ve
dolayısıyla bitki verimi üzerine etki
edebilmesi ancak onun bir mineralizasyon sürecinden geçmesi yani
toprak canlıları tarafından ayrıştırılması ile mümkün olabilecektir.
Toprak canlıları, yapısında kendilerine toksik olabilecek fenolik
bileşikleri içeren bu atıkların belirli
dozlarını tolere edebilirken, belirli
dozlarında aktiviteleri azalmaktadır.
Yaptığımız bu çalışmada incir
bahçesi topraklarına altı yıl süre ile
yıllık uygulanan farklı dozlardaki
zeytin karasu tortusu uygulamalarının toprağın biyolojik aktivitesi
üzerine istatistiki açıdan önemli
düzeyde (α=0.01) olumlu etkisi
saptanmıştır. Akdeniz ikliminin
hüküm sürdüğü ve organik madde
açısından fakir olan incir bahçesi
topraklarına uygulanan zeytin karasu
tortusunun, kolay ayrışabilir bir
organik madde kaynağı olarak
topraklara uygulanabilirliğinin ortaya
koyulması bu çalışmanın önemli
çıktılarından biridir. Biyolojik aktivite
açısından çalışma sonuçlarına göre
en iyi uygulama her yıl75 Kg/ağaç
uygulaması ve iki yılda bir 100
Kg/ağaç uygulaması olmuştur.
Çalışmayı yıllar açısından
irdelediğimizde ise iklim parametrelerinin toprağın biyolojik aktivitesi
üzerine çok önemli etkisi olduğunu
görmekteyiz. Özellikle 6 yıllık
deneme süresi ile 36 yıllık iklim
parametrelerini kıyasladığımızda

sıcaklığın 0.6°C arttığını, yağışın ise
20 mm azaldığını görmekteyiz.
Dolayısıyla yıllar bazında gerçekleşen aktivite değerleri ait olduğu
yılın yağış ve sıcaklık parametrelerinin etkisi altında gerçekleşmiştir.
2008 ve 2009 yıllarının biyolojik
aktivite açısından yüksek değerler
gösterdiği söylenebilir
2. Ağaç gelişimi: Ağaç gelişimini
ortaya koymak amacıyla sürgün
uzunluğu (cm), sürgün çapı (cm), ve
sürgündeki boğum sayısı parametreleri her yıl ölçülmüştür. Farklı
miktarda zeytin karasu tortusu
uygulamalarının sürgün uzunluğu (
cm) ve boğum sayısı (adet)
parametrelerini önemli düzeyde
(α=0.01) etkilediği saptanmıştır. En
yüksek sürgün uzunluğu her yıl

100Kg/Ağaç ( 8,78 cm)
uygulamasında belirlenmiş, bunu her
yıl 75 Kg/Ağaç (8,54 cm) uygulaması
izlemiştir (Şekil 1).
3. Verim (G.K.A.V): İstatistiki
olarak değerlendirildiğinde uygulamaların verimi
olumlu yönde
(α=0.01)
etkilediği saptanmıştır
(Şekil 2. ). İki yılda bir 75 Kg/Ağaç
(43.42 gr/cm2) uygulamasında verim
en yüksek değer olarak belirlenmiştir
4. Kalite sınıf değerleri: İncirde
kalite sınıf değerleri en önemli
parametrelerden biridir. Çünkü hasat
edilen kuru incir meyvelerinin hepsi
aynı kalitede değildir. Bu meyveler;
sağlam, hurda, güneş yanıklı ya da
çatlak olabilir. Hasat edilen meyvelerin farklı kalitede olması satış

fiyatını , dolayısıyla da üreticinin
cebine giren parayı etkilemektedir.
Sağlam incir oranı ne kadar fazla
olursa çiftçinin kazancı o kadar fazla
olacaktır. Farklı miktardaki karasu
tortusu uygulamalarının kalite sınıf
değerleri üzerine istatistiksel olarak
olumlu düzeyde (α=0.01) etkisi
saptanmıştır. Sağlam incir oranı en
fazla iki yılda bir 100Kg/ağaç
(%70.37) uygulamasında belirlenmiş,
bunu iki yılda bir 75Kg/ağaç
uygulaması izlemiştir.
Güneş yanıklı incir oranı da en
az her yıl uygulanan100 Kg/ağaç
(%23.07) uygulamasında ölçülmüş,
bunu iki yılda bir uygulanan 100
Kg/ağaç ve 75 Kg/ağaç uygulamaları
izlemiştir (Şekil 3.). Projenin en
önemli çıktısı; farklı miktarda karasu
tortusu uygulamalarının etkisiyle

Şekil:2
Karasu tortusu
Uygulamalarının
Verime (G.K.A.V)

H: Her yıl uygulama
D:İki yılda bir uygulama
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güneş yanıklı incir oranının (%)
azalması, dolayısıyla sağlam incir
oranının (%) arttırmasıdır. Bu
durumun karasu tortusundaki K'dan
kaynaklandığı düşünülmektedir.
İnsan sağlığı açısından gıdaların
standartlara uygun olması ve toksik
kabul edilen maddelerin referans
değerlerinin altında olması gerektiği
dünya gündeminin ilk sıralarında yer
almaktadır. Bu bağlamda gıdalarda
aflatoksin önemli bir sorundur ( Şahin,
2003). İncirde aflatoksin oluşumuna
neden olabilecek faktörler arasında
bitki besleme durumu ve buna bağlı
olarak meyvelerde çatlama ve güneş
yanıklığı şiddeti ve oranının da etkili
olabileceği vurgulanmaktadır. Bu
açıdan incirde güneş yanıklığı ve
çatlamanın aflatoksin oluşumuna
zemin oluşturabileceği üzerinde
durulmaktadır ( Aksoy ve ark., 2001 ).
İrget ve ark.,( 1998), yaptıkları
bir çalışmada yapraktan Ca, K ve
K+Ca nitrat uygulamasının sarılop
incir çeşidinde kalite özelliklerine
etkisini incelemişler, K uygulamasının
meyve iriliği ve sertliği ve güneş
yanıklığı üzerine olumlu etkilerde
bulunduğu sonucuna varmışlardır.
Kabasakal (1982), tarafından
yapılan bir çalışmada yapraktaki
potasyum kapsamının meyvelerdeki
güneş yanıklığını önemli ölçüde
etkilediği ve sağlam meyve oranı ile
pozitif ilişkili olduğu saptanmıştır.
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Aksoy ve ark (1987)'nın yaptığı
bir survey çalışmasında incirde güneş
yanıklığının K, Çatlamanın ise Ca
beslenmesi ile ilgili olabileceği
belirtilmiştir. Aynı çalışmada; çatlama
ve güneş yanıklığı meyvenin
potasyum, kalsiyum ve magnezyum
içeriği ile yakından ilgili olduğu,
özellikle meyve K/Ca ve K/Ca+Mg
oranlarının önemli olduğu ifade
edilerek düşük K/Ca oranının
çatlamayı, yüksek oranın ise güneş
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yanıklığını arttırdığı belirtilmektedir.
Bütün bu çalışmalardan elde edilen
sonuçlar K'un güneş yanıklığını,
Ca'un çatlamayı azaltıcı etkisi
olabileceğini göstermektedir.
İncir meyvesinde iç ( L, a, b ) ve
dış ( L, a, b) renk değerleri de önemli
kalite parametrelerindendir. Renk
parametrelerinden özellikle L değeri
önemlidir. Çünkü L değeri; açık ve
parlak renk parametresidir. L değeri 0100 arasındadır, küçüldükçe oransal

olarak koyulaşmayı ifade eder. Açık
renk istenen bir özelliktir, incirin pazar
değerini arttırır. Yılların kuru incir
meyvesi iç ve dış renk parametreleri
üzerindeki etkisi (α=0.01) düzeyinde
önemli bulunmuştur.
2007 ve 2008 yılları meyve dış
renginin en koyu olduğu yıllardır.
2007 yılı daha önce de bahsedildiği
gibi kuraklığın yaşandığı yıldır. Bu
verilerden kuraklığın incir rengini
koyulaştırdığını görmek mümkündür.
Bu beklenen bir durumdur. Çünkü
aynı yılda güneş yanıklı meyve oranı
da artmıştır.
Bunun dışında karasu tortusunun güneş yanıklı meyve oranını
azalttığı, dolayısıyla meyve renginin
daha açık ve albenili olmasını
sağladığı söylenebilir Dış renk L
değerleri 2010-2011 yıllarından en
yüksek ölçülmüştür. İç renk L değeri
de 2011 yılında en yüksektir. Bu
yıllarda incirin dış ve iç rengi daha
açık olmuştur.
Meyve renginin yıllar itibariyle
daha açık ve parlak olması da olumlu
bir sonuçtur.
Özetle;
Hazırlanan karasu tortusu Ocak
ayında kış yağışlarından önce incir

ağaçlarına uygulanır. Projedeki verim
ve kalite parametrelerinin istatistiki
değerlendirilmesi sonucu
75 Kg/ağaç uygulaması en iyi sonucu
vermiştir.
Arazi eğimli değilse ağacın taç
izdüşümüne 30-40cm'lik derinlikte
açılan çiziye karasu dökülüp üzeri

toprakla örtülür. Eğimli arazilerde taç
izdüşümünün üst kısmına yay
şeklinde 30-40cm'lik derinlikte açılan
çiziye karasu dökülüp üzeri toprakla
örtülür.
Karasu tortusu uygulamalarının,
ağaç gelişimini belirleyen sürgün
uzunluğu ve boğum sayısı parametrelerini arttırıcı etkisi olmuştur

İncirde Karasu
tortusu
uygulamaları
verim ve kalite
artışı sağlamıştır.
Farklı miktarda karasu tortusu
uygulamaları güneş yanıklı incir
oranını (%) azaltmış, dolayısıyla
sağlam incir oranını (%) arttırmıştır.
Bu durumun karasudaki potasyumdan kaynaklandığı düşünülmektedir.
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Anadolu'nun
İnc r
Haz nes
D

ünya üzer nde genet k merkezler olarak adlandırılan
yörelerde oldukça yoğun b r
çeş tl l k gösteren b tk türler n n
mevcud yet b l nmekted r. Bu yörelerde mevcut b tk sel çeş tl l ğ n
günümüzden geleceğe aktarılması,
bunların korunması ve saklanmasıyla
mümkün olacaktır. Anadolu da dünyada öneml b tk genet k merkezler nden b r d r. B r ülken n genet k
çeş tl l k zeng nl ğ o ülken n gelecek
nes llere bırakacağı en büyük m ras
olduğu tartışılmaz b r gerçekt r.
Ülkem z nc r genet k kaynakları
bakımından zeng n b r varyasyona
sah pt r. İnc r Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü'nde, Doğu Anadolu
Bölges har c ndek tüm bölgeler n

taranmasıyla elde ed len 273 d ş nc r
t p veya çeş d , Aydın ve lçeler nden
toplanmış 58 adet erkek nc r t p veya
çeş d nden oluşan nc r koleks yon
bahçes ne sah pt r. Bu zeng nl ğ tüm
araştırmacılarla ve ün vers teler m zle
paylaşmaktadır. N tek m koleks yonumuzdan Harran Ün vers tes
Z raat Fakültes Bahçe B tk ler
Bölümüne 140, Esk şeh r Osman
Gaz Ün vers tes Z raat Fakültes
Bahçe B tk ler Bölümüne de 40 çeş t
veya t p n koleks yon oluşturulması
ç n f dan tem n sağlanmıştır.
Kültür nc r n n Anadolu'dan çıkma
ve Akden z'e has b r b tk olduğu
bel rt lmekted r (Dekandol, 1884).
Hehn (1911 ), nc r kültürünün, d ğer
Akden z ülkeler ne çok esk olmayan

Z r. Müh. H lm KOCATAŞ
İnc r Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Islah ve Genet k Bölümü

tar h dev rlerde, Anadolu'dan geçm ş
olduğunu b ld rm şt r.
Anadolu, nc r n de anavatanı
olarak kabul ed len Batı Asya çer s nde yer almaktadır (Aksoy,1998).
Anadolu'nun değ ş k kl m koşullarına
sah p olan bölgeler nde, değ ş k nc r
genot pler ne rastlamak mümkündür.
Bu zeng nl k b yoloj k çeş tl l ğ de
beraber nde get rmekte ve ıslah
çalışmaları açısından daha gen ş b r
genet k havuz oluşturmaktadır.
Genet k kaynaklar yen çeş tler n
gel şt r lmes nde b tk ıslahçılarının en
öneml materyal d r. Dünyanın trop k
ve subtrop k bölgeler nde yaklaşık
750 F cus türü mevcuttur. F cus'lar
ç çek b yoloj s bakımından mono k
(yaklaşık 400 tür) veya g nod o k

(fonks yonel olarak d o k, yaklaşık
350 tür) özell klere sah pt r (Berg,
1989). İnc r n botan k sm olan F cus
car ca L.'nın se Batı Anadolu'da
Aydın, İzm r ve Muğla'yı ç ne alan
tar h bölgeye ver len ad Car a'ya
atıfta bulunması da Ege Bölges nde
de nc r kültürünün ne kadar esk den
ber yapıldığına ve önem ne şaret
etmekted r.
ABD'n n Cal forn a eyalet ne
Sarılop nc r , 1880 yılında G. P.
R xford s ml b r gazetec tarafından
götürülmüştür. Bundan 2 yıl sonra
çeş tl lop nc r çeş tler nden 14.000
adet çel kl k asıl büyük part ABD'ne
götürülmüştür (Cond t, 1941). Ülkümen ve ark., (1948), 1886 yılında Ege
Bölges nden lop nc rler ve erkek
nc rlere a t çel kler ABD'ne gönder ld ğ n bel rtmekted rler. Bugün
ABD'de yet şt r len en öneml nc r
çeş d olan Cal myrna sm ; Cal forn a'nın “Cal ” ve Symrna (İzm r)'dan
“myra” yı almak suret yle meydana
get r len b r s md r (Cond t, 1941).
İnc r Karaden z kıyı bölgeler nde,
Kuzey Kafkasya le Kafkasya'nın
güney batısında ve Kırım da yayılma
alanı bulunmaktadır (Kuarazkhel a,
1934). Hazar Den z 'n n güney

bölgeler nde, İran'ın güney batısında,
Irak'ta, Gürc stan'da, H nd stan'ın
kuzey batısında ve Arab stan'da esk
dev rlerden gelme b r nc r kültürü le
karşılaşılmaktadır (D kmen ve
Maden, 1942).
İnc r n Anadolu'da bulunan öneml
b r yaban formu (alttür) F cus car ca
er nosyce'd r. Bu yaban formdan k
kültür formu olan F cus car ca
capr f cus le F cus car ca domest ca
formları oluşmuştur (Özbek ve ark
1978).
F cus car ca capr f cus formu
erkek nc rler grubu ded ğ m z,
Blastophaga çeren, meyveler
yenm yen, sadece d ş nc rlerde
döllenmey sağlayan meyveler
vermekted r. F cus car ca domest ca
formu d ş nc rler grubu kurutmalık
ve sofralık nc rler olarak k ye
ayrılmaktadır.
Kültür nc rler m zde d ş
ç çeklerle, erkek ç çekler, k c ns
tems l eden erkek nc rlerle d ş
nc rler üzer nde ayrı ayrı ağaçlarda
bulunmaktadır. Genel olarak, bu
şek lde d o k olan meyve türler m zde
tozlanma rüzgarlarla (anemof l)
olduğu halde; nc rlerde erkek ve d ş
ç çekler n, nc r n kapalı b r şek lde

bulunan ç çek tablası (reseptakulum)
çer s nde bulunması neden yle
rüzgarla tozlanma oluşmamaktadır.
Bu nedenle kültür nc rler m zden,
meyve bağlamaları ç n zorunlu
olarak döllenmeye ht yaç gösteren
t plerde, döllenmeye lek arıcığı
(res m 2) (Blastophaga psenes)
den len ve erkek nc rler m zde
s mb yot k halde yaşayan b r böcek
aracı olmaktadır. Bununla b rl kte bazı
çeş t ve t p nc rler de vardır k ,
döllenmeden (partenokarp k) meyve
vereb l r(Özen ve ark.,2007).
Ülkem z nc r genet k kaynakları
bakımından zeng n b r varyasyona
sah pt r. Bu zeng n varyasyon
çer s nden 273 adet d ş nc r, 58 adet
erkek nc r çeş t veya t p
İnc r
Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
koleks yon bahçes nde mevcuttur.
1970'l yıllardan günümüze
Ülkem z n Doğu Anadolu bölges
har c nde tüm bölgeler taranmıştır.
Taramalarda Ege Bölges 'n n Erbeyl ,
Feth ye, Aydın, Ödem ş, Turgutlu,
İzm r, Çamlık, Selçuk, Man sa,
İnc rl ova, Köyceğ z, Havutçular,
Marmar s, Datça yöreler nden 119
çeş t veya t p, Akden z Bölges 'n n
Ser k, Manavgat, Anamur, Gülnar,

Res m1. Sarılop
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İncir Mirası

Bizden Haberler
dah l ed lm şt r.
1960 'lı yıllardan günümüze Aydın
ve çevres taranarak Ömerbeyl ,
Erbeyl , Ortaklar, Kuyucak, İmamköy,
B o z d o ğ a n , G ü m ü ş k ö y, N a p l ,
Argavlı, Ödem ş, Bayındır ve Havran
yöreler nden 58 çeş t veya t p erkek
nc r koleks yonunu oluşturmuştur .

S l fke, Altınözü, Yayladağ, Reyhanlı,
Osman ye,Adana,Hatay yöreler nden 27 çeş t veya t p, Marmara

B ö l g e s ' n n Ay v a l ı k , B a l ı k e s r,
Çanakkale, Erdek, B ga, Şarköy,
Tek rdağ, S l vr , Orhangaz , Bursa,
Karacabey, İzn k yöreler nden 57
çeş t veya t p, Güneydoğu Anadolu
Bölges nden Islah ye ve B rec k
yöreler nden 9 çeş t veya t p
Karaden z Bölges n n Ereğl , Amasra, C de, Abana, Gerze, Alaçam,
Samsun, Çarşamba, Ünye, Fatsa,
Bulancak, G resun, Trabzon, Artv n,
Sürmene yöreler nden 42 çeş t veya
t p, Geç t Bölges n n Esk şeh r
Mayıslar, Sarıcakaya, Karaoğlan
yöreler nden 12 çeş t veya t p,
Yabancı çeş tlerden 7 çeş t veya t p
d ş nc r grubu genet k koleks yona

İnc r Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, sah p olunan nc r genet k
kaynaklarının zeng nl ğ ve çeş tl l ğ
açısından dünya genel nde lk sırada
yer almaktadır. Bu zeng nl ğ n
sürdürüleb lmes ve zeng nleşt r lmes amacıyla Müdürlüğümüzde
TAGEM tarafından desteklenen İnc r
Genet k Kaynakları Muhafaza ve
Değerlend rme Araştırma projes

PROJELERİMİZ DEVAM EDİYOR...

-

meyve vereb len t pler de vardır.
Ayrıca çok r meyvel , çok renkl ,
aroma değer yüksek çeş t ve t pler
mevcuttur. Genet k koleks yonda
bulunan t plerde genet k tanımlama,
değerlend rme şek ller ne göre
sınıflama, melezleme, uygun
tozlayıcıların bel rlenmes g b
araştırma çalışmaları devam etmekted r. İnc r genet k kaynaklarının
değerlend r lmes hususunda genet k
koleks yonun yapılan çalışmalarda,
araştırma enst tüler ve ün vers telerdek araştırıcılarla paylaşarak
hastalık ve zararlılarda, baskı faktörler ne dayanıklı yen çeş tler n
gel şt r lmes nde, mevcut çeş tler n
kal te kr terler n n y leşt r lmes nde ve
ıslah s stemler konularında yapılacak olan çalışmalarda kaynak oluşturması bakımından öneml d r.

yürütülmekted r. Bu proje sürekl b r
projed r. İnc r genet k kaynaklarına
her yıl yapılan surveylerde yen çeş t
ve t pler eklenmekted r. Bu konuda
duyarlı vatandaşlarımızın herhang
b r yerde farklı gördükler yen b r çeş t
adayı olab leceğ n düşündükler
t plerden haberdar olmamız durumunda gerekl değerlend rmeler yapılarak koleks yona dah l ed lmekte,
genet k varlığın kaybolması önlenmekte ve gelecek nes llere
aktarılması sağlanmaktadır. İnc r genet k kaynakları koleks yon bahçes nde, Haz ran ayında olgunlaşan
çok erkenc çeş t ve t pler olduğu g b ,
Aralık ayının ortalarına kadar geç
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Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce her yıl
düzenlenen program değerlendirme
toplantıları 25.02 - 22.03.2013
tarihleri arasında gerçekleştirildi. Her
yıl Enstitüler tarafından yürütülen ve
yürütülmesi planlanan projelerin
sunulduğu ve tartışıldığı programda
istasyonumuz bünyesinde yürütülmesi planlanan yeni projelerden
Eşref Tutmuş tarafından teklif edilen
“Aydın İlinde Sarılop ve Bursa Siyahı
İncir Çeşitlerinde Akdeniz Meyve
Sineği (Ceratitis capitataWiedemann
(Dipt.:Tephritidae))'nin Durumunun
Belirlenmesi” ve Ramazan Konak
tarafından teklif edilen “Fonksiyonel
Özelliği Yüksek Renkli İncir Çeşitlerinin Kurutularak Değerlendirme
İmkanlarının Araştırılması” isimli projeler desteklenmeye hak kazanmıştır.

4) Organik Kuru İncirin Depo
Dayanım Süresinin ve Meyve
Kalitesinin Korunmasına Yönelik Bitki
Uçucu Yağlarının Kullanım Olanaklarının Araştırılması, Birgül Ertan
5) Kuru İncir Yetiştiriciliğinde
Alternatif Toprak İşleme Yöntemlerinin Ağaç Gelişimi ile Meyve Verim
Ve Kalitesi Üzerine Etkileri, Mehmet
Gülce
6) Temiz İlek Elde Edilmesinde
İncir İç Çürüklüğü Hastalığı
(Fusarium ssp.)'na Karşı Mücadele
Olanaklarının Araştırılması, Özlem
Doğan
Kontrolünde Elektro Aktive Suyun
Uygulanması, Çiğdem Yamaner
10) İncir Genetik Kaynaklarının
Toplam Fenolik Madde İçeriği ve
To p l a m A n t i o k s i d a n A k t i v i t e
Açısından Taranması ve Bazı
Kurutmalık İncir Çeşitlerinde Fenolik
Bileşenlerin Belirlenmesi, İlknur
KÖSOĞLU

7) Aydın İli İncir Alanlarında
Lonchaea aristella Becker (Diptera:
L o n c h a e ı d a e ) ' n ı n Ya y ı l ı ş ı ,
Popülasyon Değişimi ve Zarar
Oranının Belirlenmesi, Eşref Tutmuş
8) Kuru İncirin Depolama ve
İşleme Aşamasında Aflatoksin Riskini
Azaltmaya Yönelik Uygulama ve
Düzenlemelerin Ekonomik Etkilerinin
Belirlenmesi, Berrin Şahin
9) Kuru İncir ve İncir İşletmelerindeki Mikrobiyal Popülasyonunun

Kurumumuzda halen daha
yürütülmekte olan projeler ve liderleri
şöyledir:
1)İncir Genetik Kaynakları
Muhafaza ve Değerlendirilmesi Hilmi
Kocataş
2) Melezleme ve Mutasyon Islahı
Yöntemleriyle Üstün Nitelikli
Kurutmalık ve Sofralık İncir
Çeşitlerinin Geliştirilmesi Mesut Özen
3) Bazı Sofralık İncir Çeşitlerinin
Uygun Hasat Zamanının Depolama
ve Taşımaya Dayanım Performanslarının Belirlenmesi, Birgül Ertan
İNCİR ARAŞTIRMA İSTASYONU 2013

47

Bizden Haberler

Bizden Haberler

Ç ftç Eğ t mler m z devam ed yor...

23.08.2013 tar h nde 2013 yılı
İnc r Rekolte toplantısı İzm r T caret
Odası'nda yapılmış, kurum müdürümüz Sel m Arpacı ve Z r. Müh H lm
KOCATAŞ toplantıya katılmıştır.

Avrupa B rl ğ ne yönel k 2012
ürünü kuru nc r hracatımızda
aflatoks n neden yle alınan hızlı alarm
b ld r mler nde öncek sezonlara göre
öneml derecedek artış neden yle b r
ac l önlem planı hazırlanmıştır. Bu
amaçla yıl çers nde Ege Ün vers tes
Z raat Fakültes Bahçe B tk ler
Bölümünden Prof. Dr. Uygun AKSOY
başkanlığında, Ege Kuru Meyve ve
Mamuller İhracatçılar B rl ğ , İnc r
Araştırma İstasyonu, İl ve İlçe
Müdürlükler m zde görevl personelle
b r d z b lg lend rme ve eğ t m
toplantıları düzenlend . Aracı
tüccarlar, depocu ve şletmeler n
tems lc ler katıldığı lk toplantı 13
Şubat 2013 son toplantı 1 Ağustos
2013 tar h nde gerçekleşt r ld .

Mühend s N lgün TAN 12-23
Ağustos tar hler arasında İzm r
T caret Borsası tarafından 2013-2014
üret m sezonu ç n düzenlenen kuru
nc r rekolte çalışmasına b l rk ş
olarak katılmıştır.
3.06.2013-07.6.2013 tar hler
arasında Nevşeh r'de düzenlenen 6.
Ulusal B tk Besleme ve Gübreleme
K o n g r e s n e M ü h e n d s Ay t e k n
BELGE “Toprak Makro ve M kro
Bes n Elementler ve Toprak Nem n n
İnc r Ağaçlarında Erken Yaprak
Dökümü Üzer ne Etk ler n n Araştırılması” s ml sunusuyla katılmıştır.

Üret c eğ t mler Germenc k'te
25-26.07.2013 tar h nler arasında
Mursallı Kasabası, Tek n, Üzümlü,
Kızılcapınar, Dağyen , Selat n,
Balatçık, Ortaklar Merkez, Na pl 'y
kapsayacak şek lde düzenlend .
29-30.07.2013 tar hler arasında
Naz ll 'n n Dem rc ler, Kozdere,
Haydarlı, Ketenova Kahvederes ,
Ovacı, Kızıldere köyü, Işıklar,
R a h m a n l a r, A k s u , E s e n t e p e ,
Akpınar, Çaylı, Derebaşı, Karahallı,
B a ğ c ı l l ı , B e k r l e r, H s a r c ı k ,
üret c ler ne T re'de 31.07.2013
tar h nde Başköy Yem şler, Ortaköy,
Akyurt, Akmesc t, Akçaşeh r, Topalak
köyler nde toplantılar düzenlenerek
konuyla lg l b lg ler ver ld .
25-26 N san 2013 tar h nde
Sultanh sar'a bağlı MalgaçMustafa ve
İncealan köyler nde Kaymakamlığın
nezd nde, Tar ş uzmanları, Tarım İlçe
Müdürlüğü elemanları, Tek rdağ
Bağcılık Araştırma stasyonundan 2
araştırmacı ve stasyonumuzdan Dr.
Özlem Doğan nc r ve bağ sahalarını
ncelem şlerd r. Gez len sahalarda
gözlenen sorunlar hakkında akşam
b lg lend rme ve eğ t m toplantısı
düzenlenm şt r.
Uludağ Yaş Meyve ve Sebze
İhracatçıları B rl ğ tarafından
25.07.2013 tar h nde “Bursa S yahı
İnc r n Koruyalım Sektör Toplantısı”
na konuşmacı olarak kurumumuzu
tems len Dr. Özlem DOĞAN “İnc r
Yet şt r c l ğ nde Tem z İlek Kullanımının Önem ” s ml sunumuyla
katılmıştır.
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Katılımlarımız devam ed yor...

Uludağ Yaş Meyve ve Sebze
İhracatçıları B rl ğ tarafından
05.11.2013 tar h nde “Bursa S yahı
nc r ç n uygun İlek Çeş d n n
Saptanması ve İlek Bahçes Tes s ”
konulu proje toplantısına kurumumuz
müdürü Sel m Arpacı ve Mühend s
H lm Kocataş katılmıştır.
Mühend s B rgül Ertan 4-5
Kasım 2013 tar hler arasında
düzenlenen “Alman-Türk İşb rl ğ le
Organ k Tarım Projes ” kapsamındak
Organ k Tarım Çalıştayı'na katılmıştır.
24-26 Ek m 2013 tar hler nde

31.07.2013 tar h nde Ege
İhracatçı B rl kler Tarafından “2013
Yılı Bölgesel Aflatoks n Önleme
Eylem Planı” çerçeves nde İzm r,
T re-Başköy'de düzenlenen üret c
toplantısına konuşmacı olarak Gıda
Mühend s Ramazan KONAK ve Z r.
Müh. Eşref TUTMUŞ katılmıştır.
Naz ll S nekc ler köyünde
kurumumuz araştırmacılarından Dr.
İlknur KÖSOĞLU ve Dr. Özlem
DOĞAN tarafından nc r yet şt r c l ğ
ve hastalıkları konusunda yapılan
ç ftç toplantısında b lg ler ver ld ,
sorunlar d nlend .

İNCİR ARAŞTIRMA İSTASYONU 2013

Antalya'da düzenlenen “Frutech
Meyve Yet şt r c l ğ ve Teknoloj ler
Fuarı”nunda stasyonumuz tems l
ed lm şt r.
“10. İnc rl ova Beled yes İnc r ve
Kültür Fest val ” kapsamında
06.09.2013 tar h nde açılan yerl
ürünler serg s nde İnc r Araştırma
İstasyonu kapsamlı b r stantla tems l
ed ld . Fest val programı çerçeves nde “En Güzel İnc r” yarışması
yapılarak başarılı üret c ler ödüllend r ld .
21-24 Kasım tar hler arasında
“Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık

Fuarı” na stasyonumuz katıldı.
10.01.2013 tar h nde İstasyonumuz araştırmacılarından Zır
Müh. Mehmet GÜLCE Tarımsal
Eğ t m n 167. Yılı neden yle Z raat
Mühend sler Odasının ve ADÜ'nün
ortaklaşa düzenled ğ panelde
konuşmacı olarak “Yerel Tohumların
Önem ” s ml sunumu gerçekleşt rm şt r.
04.06.2013 tar h nde sağlıklı lek
satışını kontrol amaçlı Buharkent ve
Kuyucak lek pazarlarında ncelemeler yapıldı.

3-4 Eylül tar hler nde Naz ll 'de
“1. Uluslararası Naz ll İnc r Fest val ”
kapsamında “Aflatoks ns z Kuru İnc r
Üret m ” konulu panelde Genel İnc r
Yet şt r c l ğ konularında B rgül
ERTAN ve Eşref TUTMUŞ b rer
sunum yapmışlardır.
20-22 Eylül 2013 tar h nde İzm r
İl Ödem ş İlçes B rg beldes nde
“B rg Kültür ve Tur zm Fest val
İr mağzı Organ k İnc rHasadı Şenl ğ ”
kapsamında İnc r konulu panelde
Müdürümüz Sel m ARPACI konuşmacı olarak yer almıştır.
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZE

Genel Müdürlüğümüz Bahçe B tk ler Araştırmaları Da re Başkanı Dr. Necdet KAPLAN le Koord natör Doğan
DOĞAN ve Z raat Mühend s Gülten BULUT Kuruluşumuzu z yaret ederek ncelemelerde bulunmuşlardır. Kuruluş
Müdürümüz Sel m ARPACİ yürütülen projeler ve kuruluşumuz hakkında b lg ler verm şt r

22.07.2013 tar h nde stasyon
müdürümüz Sel m Arpacı tarafından
TRT-Haber kanalının yen başlayacak
olan nc r sezonu le lg l lk b lg ler n
ver ld ğ b r çek m gerçekleşt r lm şt r.

ZİYARETLER

Ben n Togo Cumhur yet 'nden 15 k ş l k z raat mühend sler ve tekn k elemanlarından oluşan tekn k ek p 23/08/2013
tar h nde stasyonumuzu z yaret etm ş nc r çeş tler , bahçe tes s ve kurutma hakkında uygulamalı ve teor k b lg ler
ver lm şt r..

24.04.2013 tar h nde kültür tur zm
kapsamında ülkem z z yaret eden 75
k ş den oluşan Avusturyalı üret c
gurubuna İng l zce olarak yapılan
sunumda stasyonumuz ve nc r yet şt r c l ğ hakkında b lg ler ver lm şt r.
Bölge ve dünya ekonom s ndek
yer nden, sağlığımıza olan faydalarına
kadar b r çok konuda ayrıntılı b r sunum
yapılmış, koleks yon bahçes tanıtılmıştır.

Ç n devlet telev zyonu (CCTV)
Belgesel kanalı 27.09.2013 tar h nde
nc r n Ç n'de tanıtımı le lg l b r çek m
yapmak ve b lg almak üzere enst tümüzü z yaret etm şt r.
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01.10.2013 tar h nde Japonya'dan
danışmanlık h zmet veren “Ka hatsu
Management Consult ng, Inc.” f rma
yetk l s ve 2 Pak stanlı araştırıcıya nc r
yet şt r c l ğ , depolama, kurutma
hakkında İng l zce sunum yapılmıştır.

09.10.2013 İsra l Tarım Bakanlığı
Tarımsal Araştırma Organ zasyonu'nda
görevl meyve ıslahında uzman Dr. Moshe
Flasman ve Ege Ün vers tes Z raat Fakültes
Bahçe B tk ler öğret m üyeler nden Prof. Dr.
Uygun Aksoy, Doç. Dr. Betül Özer ve Doç. Dr.
Fat h Şen stasyonumuzu z yaret etm şt r. Dr.
Flasman nc r slahı konusunda ülkes nde
yapılan çalışmalar hakkında b r sunum
yapmış, b lg alışver ş nde bulunulmuştur.
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27.9.2013 tar h nde Adnan Menderes Ün vers tes , Z raat Fakültes , Bahçe B tk ler Bölümü öğret m üyeler nden
Prof. Dr. Ekmel Tek ntaş, Prof. Dr. Gonca Günver Dalkılıç Prof. Dr. Güner Seferoğlu, Doç. Dr. Eng n Ertan ve b r gurup
öğrenc müdürlüğümüzü z yaret etm şlerd r. Öğrenc lere tekn k elemanlar tarafından yapılan çalışmalar hakkında
uygulamalı b lg ver lm şt r.

21.03.2013 tar h nde İnc rl ova Nazm Topcuoğlu
İlkokulu öğretmen ve öğrenc ler n n ve İnc rl ova Beled ye
Başkanı Fad me Orbay'ın katılımlarıyla kend ler ne ayrılan
parselde Orman Haftası etk nl kler kapsamında nc r
f danı d k m yapılmıştır.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR
İstasyon Müdürümüz Ramazan Özkan 04.2.2013 tar h nde
kurumumuzdak müdürlük görev nden ayrılarak yer n Dr. Kam l
Küçükyılmaz'a bırakmıştır. Sayın Özkan'a kurumumuza verm ş
olduğu değerl katkılarından dolayı teşekkür eder yen görev yer
Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde başarılar d ler z.
İstasyon Müdürümüz Dr. Kam l Küçükyılmaz Esk şeh r
Osmangaz Ün vers tes Zıraat Fakültes Zootekn Bölümü Yemler ve
Hayvan Besleme Anab l m Dalında Yardımcı Doçent kadrosuna
atanarak kurumumuzdan 24.06.213 tar h nde ayrılarak görev Sel m
Arpacıya tesl m etm şt r. Sayın Küçükyılmaz'a kurumumuza verd ğ
değerl katkılarından dolayı teşekkür eder yen görev nde başarılar
d ler z.

Tarım şç s kadrosunda görevl Al Rıza Ercan 15.05.2013 tar h nde ve Şener B çer 20.02.2013 tar h nde emekl ye
ayrılarak kurumumuzdak görevler n tamamlamışlardır. Kend ler ne sağlıklı ve uzun b r emekl l k sürec temenn
eder z.

BİZİMLE BAŞLAYANLAR

Birlikte Çalış

> Üret > Başar

Antepfıstığı Araştırma İstasyonu
Müdürlüğünde 2000-2002 tar hler
arasında Müdür Yardımcılığı, 2002-2013
yılları arasında da Müdürlük görev n
yürüten Z raat Yüksek Mühend s Sel m
Arpacı 19.06.2013 tar h nde kurumumuzda yen görev ne başlamıştır. Sayın
Arpacı'ya yen görev nde başarılar
d l yoruz.
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu
Müdürlüğünde 1998-2013 yılları arasında
görev yapan Bülent Aytek n 26.06.2013
tar h nde kurumumuzda görev ne başlamıştır. Sayın Aytek n'e yen görev yer nde
başarılar d ler z.
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DEĞİŞİYORUZ GELİŞİYORUZ

Kurumumuzda 2013 yılında başlatılan alt
yapıyı güçlend rme ve yen leme çalışmalarına
2014 yılında açmayı hedefled ğ m z B tk Doku
Kültürü Laboratuvarı ve Gıda Teknoloj ler
Laboratuvarını ekleyerek devam ed yoruz.
Ana b na ç nde toplantı salonunun yen lenmes çalışmalarına b na çevres nde gerçekleşt r len yol ve bahçe düzenlemes n n de
eklenmes yle kuruluşumuz yepyen yüzüyle
nc re ve onun emekç ler ne h zmet etmeye
devam edecekt r.

56

İNCİR ARAŞTIRMA İSTASYONU 2013

