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75. Yıl 75. Yıl

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�. Müdür-
lüğümüzün bu anlamda kısaca tar�h� 
yada tanıd ığ ım ça l ışan lardan 
öğrend�ğ�m şekl�yle h�kayes� şöyle:

 Y ı l  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�n-
dek� �stasyonları doldurur ve çoşkulu 
karşı lamalar yapı l ı r.  İnc�r l �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  kurtar-
masını �sted�kler�n� söylerler. Atatürk;'' 
devlet �nc�r�n�ze sah�p çıkar ama 
s�zlerde cumhur�yete sah�p çıkacak-
sınız, 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� görev-
lend�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. Manev-
raların 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 vatandaş-
larında 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. Kayıtla-
rımızdak� �lk müdür sayın Mehmet 

Başkaya Ankara Yük. Z�raat Enst�tüsü 
mezunu olup Kastamonu Meyvel� 
Ağaçlar  F �danl ığ ından 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  –  H a l u k  B A Ş A R A N 
(29/04/1948-15/09/1952)

 4  –  Ahmet  M� ta t  G Ö Z Ü M 
(15/09/1952 –07/10/1955)

5 – Abdül Has�p SOYLU

D
�le kolay, o yıllardak� adıyla 
E rbey l �  Z � r a �  A raş t ı rma 
Enst�tüsünde göreve baş-

layalı 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 
ö m r ü n e  y a k ı n  s ü r e ,  u m a r ı m 
Cumhur�yet�m�zle b�rl�kte sonsuza 
değ�n yaşamaya devam eder. Ben ne 

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 

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 
bazı ları  ebed�yete akıp g�tm�ş 
çalışanlarımıza olan b�r vefa borcu-
muzdur d�ye düşünüyorum. Bu 
kuruluşta görev yapan yada yapacak 
olan herkese geçm�ş� anımsatma 
adına umarım yararlı olur.

26/12/1980 tar �h �  Tar ımsal 
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 
kayıt lardan tesp�t  ett �m. Onun 
önces�nde görev yapan 11 müdür ve 
pek  çok  ça l ışan var.  On lar ın 
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-

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

04 İNCİR ARAŞTIRMA İSTASYONU 2013



usta( vefat ett� Bulgar�stan göç-
men�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 dayal ı  çal ışmalar 
yapılıyordu. 80'l� yılların �lk yarısında 
(3 - 4 yıl) ıslah  çalışmaları başlatıldı 
ve ERBRO 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� gerçek-
leşt�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. Kolek-
s�yon bahçes�n�n oluşumunda özel-
l�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�natör-
lüğünde yürütüldü. Prof. Dr. Uygun 
Aksoy o dönemde Dokuzoğuz hoca-
nın 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. 
Tavukçu luk  bö lümünden  mü-
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�ver-
s�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 yı l lar 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 ola-
nağı 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� 
öze l l � k le  çocuk lar  ve haf ta l ık 

( 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 � y a z �  K A R A B I Y I K 

(01/09/1974 – 01/01/1976 )
10- Hasan Hüsey�n BİLGİN
( 01/01/1976-01/06/1978)
11  –  D r.  Eng �n  Ç E T İ N E R 

(01/06/1978- 05/08/1980)
12 – Dr. Güngör GÜRSOY 

(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 NALBANT 

(15/11/1993-28/01/1999)
1 6 - R a m a z a n  Ö Z K A N 

(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 (26/12/2012-
19/06/2013) 

 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  üre t �m�ne 
dönülmüştür. 1948 de bu anlamda 
�sm�  Erbey l �  Bahçe Kü l tür le r � 
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 bulun-
maktaydı. Uzun yıllar bölgem�zde 

vatandaşların ve kamu kuruluş-
larımızın c�vc�v gereks�n�mler �  
müdürlüğümüzce karşılanmıştır. 
Erbeyl� 'de çalıştığım 1980'l� yıllarda 
tavukçuluk çalışmalarımız �çer�s�nde 
sun�  tohumlama,  eşey ayr ımı 
(c�ns�yet tay�n�) ve  sperm sağımı 
�şlemler� ve bunlarla  �lg�l� eğ�t�m 
çalışmaları yaptığımızı gururla 
be l � r tmek  � s te r �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 satış-
larımız 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 
yıl ında 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 o lan bu değ�ş �k l �k 
neden�yle tabelamız değ�şm�ş ama 
�şlev�m�z değ�şmem�şt�r.

   Ger�ye dönük bu anımsamadan 
sonra 1981 yılında göreve baş-
ladığım kuruluşumuzda f��len yaşa-
dıklarımdan 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� 
araşt ı rma çal ışmalar ı  yapı lan 
materyal kümesler� 3 adet� büyütme 
1'� de bes� kümes� olarak kulla-
nılıyordu. 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 

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 yardım-
cılarından tal�mat alır ve uygula-
tırlardı. 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 za-
manda 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�ş-
t�r�lmeye başlaması çok sonraları 
oldu. Kullanılan araçlar sık sık arıza 
yapar bazen yolda kalırlardı. Bu 
araçları kullanan bazı şoförler�m�z 
bugün yoklar ;  Saffet  Sert ,  Al � 
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 uzan-
mış 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�de-
r�lmes� atölye çalışanlarınca yapılırdı. 
Araçların motor onarımlarından bo-
yasına, her türlü kaynak, su, elektr�k 
tes�satı ya da marangozluk �şler� 
kend� olanaklarımızla yapılırdı. İdr�s  
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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  çocukla-
rımızın 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 toplan-
tılarımız 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 yardım-
cısıydı ve Nac�ye Güldalı �le Has�be 
Savaş devamını get�rd�ler .

Bülent Maden, N�yaz� Maden, 

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 arka-
daşlarım, 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 
us ta l ığ ında 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 onar ım 
�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�l-
mezd�. Müdür, mühend�s ya da 

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 yapa-
b�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 Müdür-
lüğü 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 bugün-
lerde 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 gerçek-
leşt �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� görev-
lend�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�leş-
t�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�r-
melerde 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 hanım-
efend�yd�, yen� gel�şmelere ayak 
uydurması b�raz zor oluyordu ama 
el�nden geld�ğ�nce gayret göster�yor 
yardım alarak da olsa �ş ler �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 müdür lük yapt ı ,  1983/87-
1993/1999 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 ad-
landırılan 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 yap-
makta �ken Ramazan Özkan'ın ayrıl-
masından 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 görev-
ler�n� yaptılar. Bazen sıkıldılar, yorul-
dular, 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. Laboratu-
varlarımız 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 değer-
lerden ve b�rb�r�m�zle  kaynaşmaktan 
geç�yor. Bugün �stasyonumuzda dün-
den 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 

artı özell�kler ve özel �stek gerekt�r�r 
bunlara  d�kkat ederek ve araştırı-
cılara  özel davranılarak başarıya 
ulaşılab� l �n�r.  Erbeyl � ;  özel l �kle 
tavukçulukta her ne kadar üret�msel  
etk�nl�ğ� azalmış olsa da asıl yapması 
gereken araştırıcılığa dün olduğun-
dan 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 

ve yen� lenme konusunda hızl ı 
adımlarla �lerleme kaydeden sayın 
müdürümüz aynı şek�lde araştırma 
çalışmalarımız ve sosyal yaşam 
kal�tem�zde de daha �y�y� gerçek-
leşt�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 çalışı-
yorum.  Ek�m.  2013

75. Yıl
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