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n c � r,  A n a d o l u ' d a  ç o k  u z u n 

İzamandır yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan 
öneml� meyve türler�nden b�r�d�r. 

Ülkem�z; hem kurutmalık, hem de 
sofral ık ( taze) �nc�r  üret �m ve 
�hracatında dünyada en öneml� 
ü lkeler �n başında gelmekted�r 
(Çobanoğlu, 2007; Çalışkan ve Polat, 
2012). Bu değerlend�rme şekl� 
y a n ı n d a  m e y v e l e r � n � n  r e ç e l , 

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, ula-
şılab�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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�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  aza lma gös te rd �ğ �  o r taya 
çıkmaktadır (Ç�zelge 2). Bunun da 
as ı l  sebeb �n �n ,  Tü rk � 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 ara-
z�lerden, dağlık ve yamaç araz�lere 
doğru b�r kaçış eğ�l�m� göster-
mes�nden kaynaklandığı düşü-
nülmekted�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 

�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� de-
ğ�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 
değer ler �nde öneml�  ar t ış lar ın 
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 düşünüldü-
ğünde, 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�ş-
t�r�lmes� ve kurutulması sırasında 
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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� kayıt-
larından Aydın ve İzm�r g�b� yerlerden 
gelen kuru meyve yem�şler�n, lop 
sarıca ve Naz�ll� �nc�rler�n�n İstanbul 
pazar larında bolca bulunduğu 
anlaşılmaktadır (Martal,  1999; 
Kütükoğlu, 2000). Özell�kle Aydın 
dem� ryo lunun  tes �s �  ve  İ zm� r 
rıhtımının yapılmasıyla, Aydın-İzm�r 
dem�ryolu hattı üzer�ndek� yerleş�m 
yerler�n�n kent dokusunda, de-
mograf �k yapısında büyük dö-
nüşümler yaşanmışt ı r.  İzm�r 'e 
get�r�len �nc�rler pazaryer�ne konur 

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 
ü z ü m  v e  � n c � r � n  İ n g � l t e r e ' y e 
�hracatında; İspanya, Fransa ve 
Yunan�stan, Osmanlı Devlet�nden 
sonra gelmekte �ken, söz konusu 

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 söyleneme-
mekted�r. Tarımsal üret�m ve �hra-
cattak� 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 söylene-
mez.

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�l-
mes�n�n en öneml� neden�, tüke-
t�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 

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�l-
mekted�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�rma-
ların  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 yı l larda, �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�yasa-
larının 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 vurgulan-
maktadır. F�yatların sermaye b�r�-
k�m�ne olanak tanımaması � le, 
tüccara olan bağımlılık �l�şk�s� sürek-
l�l�k kazanmış olmaktadır (Aykanat, 
2007).

1980 Sonrası Dönemde İnc�r 
Ekonom�s�

1980  y ı l ından  1990  y ı l ına 
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 
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Deve kervanlarının 
yerini Aydın - İzmir 

demiryolunun 
almasıyla sadece 
insanların değil 
incirinde yolu 

açıldı

90'lı yıllardan 
itibaren ovadan 
dağlık ve yamaç 
arazilere kaçış  
artarak devam 

etmiştir.
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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� oluşturmak-
tadır. 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 sunulmak-
tadırlar. Sofralık (taze) �nc�r �hra-
catında �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� oluştur-
maktadır.    

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 pazarla-
masına kadar olan süreçte görev alan 
tüm paydaşların; büyük b�r d�nam�zm 
ve etk�nl�k �le çalışmalarını sürdür-
meler�, 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� sürdür-
meler� gerekmekted�r.  
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bel�rl� ekoloj�k �stekler�n�n olmasından 
dolayı, Ege Bölges�'n�n Büyük ve 
Küçük Menderes Havzalar ına 
lokal�ze olmuştur. Bölgede 30000-
35000 a�le, �nc�r tarımı �le uğraş-
makta, geç�mler�n� tamamen bu 
üründen elde ett�kler� gel�rle karşıla-
maktadır. İşlenmes� esnasında yoğun 
�şgücü gerekt�ğ�nden, �nc�r �şletme-
ler�nde çalışan �şç�lerle b�rl�kte büyük 
b�r �nsan k�tles�, geç�m�n� �nc�r ürünün-
den sağlamaktadır (GTBKGM, 
2013).  

Ülkem�zde üret�len �nc�r�n %30'u 
taze olarak �ç pazarda, %70'� kuru 
�nc�r olarak dış ve �ç pazarda tüke-
t�lmekted�r. Kuru �nc�r�n tüket�m� ülke-
m�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 arttırı lması 
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. 

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 olgun-
laştığını 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�, pembe-
kırmızı �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�l-
mekted�r (UYMSİB, 2013).
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