
45İNCİR ARAŞTIRMA İSTASYONU 2013

İncir Mirası İncir Mirası

(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). Ülkü-
men ve ark., (1948), 1886 yılında Ege 
Bölges�nden  lop �nc�rler� ve erkek 
�nc�rlere a�t çel�kler ABD'ne gönde-
r�ld�ğ�n� bel�rtmekted�rler.  Bugün 
ABD'de yet�şt�r�len en öneml� �nc�r 
çeş�d� olan Cal�myrna �sm�; Cal�for-
n�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 
karşı laşı lmaktadır (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 
döl lenmey� 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.

K ü l t ü r  � n c � r l e r � m � z d e  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 �  yı l lardan 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, 

ünya üzer�nde genet�k mer-

Dkezler� olarak adlandırılan 
yörelerde oldukça yoğun b�r 

çeş�tl�l�k gösteren b�tk� türler�n�n 
mevcud�yet� b�l�nmekted�r. Bu yöre-
lerde mevcut b�tk�sel çeş�tl�l�ğ�n 
günümüzden geleceğe aktarılması, 
bunların korunması ve saklanmasıyla 
mümkün olacaktır. Anadolu da dün-
yada öneml� b�tk� genet�k merkez-
ler�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 kolek-
s�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 

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 �çe-
r�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 

Anadolu'nun

İnc�r

Haz�nes�
Z�r. Müh. H�lm� KOCATAŞ

İnc�r Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Islah ve Genet�k Bölümü

Res�m1. Sarılop
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S�l�fke, Altınözü, Yayladağ, Reyhanlı, 
Osman�ye,Adana,Hatay  yörele-
r�nden 27 çeş�t veya t�p, Marmara 

Bölges� 'n �n Ayval ık,  Bal ıkes� 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 
yöre ler �nden 9 çeş � t  veya t �p 
Karaden�z Bölges�n�n  Ereğl�, Amas-
ra, 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 

dah�l ed�lm�şt�r.
1960 'lı yıllardan günümüze Aydın 

ve çevres� taranarak Ömerbeyl�, 
Erbeyl�, Ortaklar, Kuyucak, İmamköy, 
Bozdoğan,  Gümüşköy,  Na�p l � , 
Argavlı, Ödem�ş, Bayındır ve Havran 
yöreler�nden 58 çeş�t veya t�p� erkek 
�nc�r koleks�yonunu oluşturmuştur .

İnc�r Araştırma İstasyonu Müdür-
lüğü, 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� 

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 duru-
munda gerekl� değerlend�rmeler yapı-
larak koleks�yona dah�l ed�lmekte, 
genet�k varlığın kaybolması ön-
lenmekte ve gelecek nes� l lere 
aktarılması sağlanmaktadır. İnc�r ge-
net�k kaynakları koleks�yon bah-
çes�nde, Haz�ran ayında olgunlaşan 
çok erkenc� çeş�t ve t�pler olduğu g�b�, 
Aralık ayının ortalarına kadar geç 

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�l ler�ne göre 
s ın ı f lama,  me lez leme,  uygun 
tozlayıcı ların bel �r lenmes� g�b� 
araştırma çalışmaları devam etmek-
ted�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 fak-
törler�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 yapıla-
cak olan çalışmalarda kaynak oluş-
turması bakımından öneml�d�r.
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Tarımsal Araştırmalar ve Politi-
kalar 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 yürü-
tülmesi 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 Çeşit-
lerinin Kurutularak Değerlendirme 
İmkanlarının Araştırılması” isimli pro-
jeler desteklenmeye hak kazanmıştır.

Kurumumuzda halen daha 
yürütülmekte olan projeler ve liderleri 
şöyledir:

1)İncir Genetik Kaynakları 
Muhafaza ve Değerlendirilmesi Hilmi 
Kocataş

2) Melezleme ve Mutasyon Islahı 
Yöntemler iy le Üstün Ni te l ik l i  
Kurutmal ık  ve Sofra l ık  İnc i r  
Çeşitlerinin Geliştirilmesi Mesut Özen

3) Bazı Sofralık İncir Çeşitlerinin 
Uygun Hasat Zamanının Depolama 
ve Taşımaya Dayanım Performans-
larının Belirlenmesi, Birgül Ertan

4) Organik Kuru İncirin Depo 
Dayanım Süresinin ve Meyve 
Kalitesinin Korunmasına Yönelik Bitki 
Uçucu Yağlarının Kullanım Olanak-
larının Araştırılması, Birgül Ertan

5) Kuru İncir Yetiştiriciliğinde 
Alternatif Toprak İşleme Yöntem-
lerinin Ağaç Gelişimi ile Meyve Verim 
Ve Kalitesi Üzerine Etkileri, Mehmet 
Gülce

6) Temiz İlek Elde Edilmesinde 
İnc i r  İç  Çürük lüğü Hasta l ığ ı  
(Fusarium ssp.)'na Karşı Mücadele 
Olanaklarının Araştırılması, Özlem 
Doğan

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 İşletme-
lerindeki Mikrobiyal Popülasyonunun 

Kontrolünde Elektro Aktive Suyun 
Uygulanması, Çiğdem Yamaner

10) İncir Genetik Kaynaklarının 
Toplam Fenolik Madde İçeriği ve 
Top lam An t ioks idan  Ak t i v i t e  
Açısından Taranması ve Bazı 
Kurutmalık İncir Çeşitlerinde Fenolik 
Bileşenlerin Belirlenmesi, İlknur 
KÖSOĞLU

PROJELERİMİZ DEVAM EDİYOR... 
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