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Taze İncir Taze İncir

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 karşılanma-
sına yönel�k olarak �nc�rler toplan-
dıktan sonra pazarlama kanalları 
kullanılarak tüket�c�lere sunulmak-
tadır

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 değerlen-
d�r�len �nc�r m�ktarı, hallerden pazar-
lanan taze �nc�r m�ktarı ve araş-
tırmalarla 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 yıl larda 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� yıl lardan 
�t�baren her yıl katlanarak artmak-
tadır. Ancak, ülkem�z sofralık �nc�r dış 
satımında da �lk sıralarda yer alma-
sına karşın uygun çeş�tlerle üret�m, 

Bursa  çevres �  d ış ında 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, olgun-
laşma zamanı �le hasat sonu ara-
sında 45 gün kadar süre bu-
lunmaktadır. 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 olgunluk-
larının; depolama, raf ömrü ve taşıma 
esnasında meydana gelen f�z�ksel, 
ağırlık ve kal�te kayıplarının bel�rlen-
mes� amacıyla çalışmalar yürü-
tülmekte ve Bursa S�yahı çeş�d� 
dışında taze �nc�r pazarında çeş�t 
yelpazes�n�n gen�şlet�lmes� hedeflen-
mekted�r. 

Genel olarak, sofralık �nc�r çeş�t-
ler�n seç�m�nde; 

* İnc�r çeş�tler�n�n ver�m durum-

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, dış-
satıma 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 Müdür-
lüğü 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:

lkem�zde ha len or ta  yaş 

Ükuşağında 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 kapsa-
mında her öğrenc�, ev�nden karınca-
kararınca �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 Anado-
lu'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  Ayd ın  ve  İ zm� r  � l l e r � , 
ülkem�zdek� �nc�r ağaç varlığının 
büyük b�r kısmını kapsamaktadır. 
N�tek�m, Evl�ya Çeleb�'n�n "Dağla-
rından yağ, ovalarından bal akan 
şeh�r" olarak n�telend�rd�ğ� Aydın ve 

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� plan-
tasyonların 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 yad-
sınamaz. 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 

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. Ülke-
m�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 �hraca-
tında 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 üze-
r�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 mey-
veler olarak adlandırılan, tat ve aroma 
yönünden alışılagelm�ş meyvelerden 
b�raz daha farklı olan ve genell�kle 

KURU
İNCİRDEN
SONRA
SIRA TAZE İNCİRDE…

Z�r. Yük. Müh. B�rgül ERTAN 
 İnc�r Araştırma İstasyonu Müdürlüğü,

Yet�şt�rme Tekn�ğ� Bölümü
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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� 
ç o k  y ü k s e k  o l m a m a k l a  b � r l � k t e 
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 döl-
lenmeye gereks�n�m duyarlar. Mey-
velerde �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.

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 pazarla-
nab�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)  o lmas ına  rağmen 
meyveler�n tadı azdır. Soğuğa, dona, 
toprak ve hava rutubet�ne dayanıklıdır. 
Erken olgunlaştığı �ç�n �y� f�yatla 
satılab�l�r.

Göklop :
Meyveler� �r� ve basık, kabuk kalın, 
sarımsı yeş�l renkted�r. Kal�tel� b�r 
sof ra l ık  çeş � t t � r.  Çat lama ve �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.

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 çatla-
malarına dayanıklıkdır.

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.

Taze İncir Taze İncir
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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� olum-
suz 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 kurul-
ması durumunda düşünüleb�lecek b�r 
çeş�tt�r. Hasat dönem� oldukça uzun 
hatta Kasım sonuna kadar olab�l-
mekted�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 (50-
60 mm), sert ve dayanıklı kabuk 
dokusuna sah�pt�r. 

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�ve-
ren'�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 mey-
veler� 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. 

Bursa S�yahı:
En yaygın Bursa yöres�nde yet�şt�r�l-
mekted�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.

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.

Taze İncir
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