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Başlarken

ncirle ilgili her şeyi sizlere ulaştırmak amacı ile dergimizin ilk sayısı ile sizleri 

İtanıştırıyoruz. 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.
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