Hoşgeldiniz

tesisi gibi tarjma dayalj küçük ölçekli işletmeler faaliyet göstermektedir.

İncirliova; dohuda Aydjn merkez ilçe Efeler, batjda Germencik ilçesi,
kuzeyde İzmir’in Tire İlçesi, güneyde ise Büyük Menderes Nehri ve
Koçarlj ilçesi ile çevrili; 188 km2 alana sahip hjzla büyüyen bir ilçedir. Halen yirmi sekiz mahallesi bulunmaktadjr.
Kentin asjl gelişimi, 1866 yjljnda İzmir-Aydjn demiryolunun açjlmasj
ile başlamjş, bu ticaret ahjnjn getirdihi kazanjmlar ve nüfus artjşj ile
birlikte 1867 yjljnda nahiye, 1898 yjljnda da belediye olmuştur. Eski
adj Karapjnar olan ilçemiz, Atatürk’ün bölgeyi ziyareti sonrasjnda
gelen öneri ile 1939 yjljnda “İncirliova” olarak dehiştirilmiştir.
Yöredeki yabancj tüccarlarjn yerli üreticilerin aleyhindeki haksjz
faaliyetlerini önlemek amacjyla 1912 yjljnda kentin önde gelenlerinden Nazmi Topçuohlu, Ahmet Sarj ve Umurlu’dan Kazjm Çörüş tarafjndan kurulan kooperatif (Tariş) emekleri buluştururken, 26 Mayjs
1919’da başlayan Yunan işgali sürecinde Durmuş Ali Efe, Dereli Mestan Efe ve onlara katjlan zeybeklerle yürütülen Kuvayi Milliye hareketiyle, bölgedeki topraklarjn kurtuluş mücadelesi verilmiş, ilçe 7
Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtarjlmjştjr. Şanlj mücadele
günlerinde yaşanan Erbeyli Baskjnj’nda ölen masum vatandaşlarjn
anjsjna 1934 yjljnda köy halkjndan Ahmet Sarj tarafjndan Aydjn’jn
ilklerinden biri olarak yaptjrjlan anjt, her yjl yapjlan anma törenine
ev sahiplihi yapjyor.
Yöredeki incir üretiminin geliştirilmesi amacjyla 1938 yjljnda kurulan İncir Araştjrma Enstitüsü; bugün dünyada az örnehi olan bir
kuruluş olarak ülkemizin incir konusunda çaljşan ilk ve tek araştjrma merkezi konumundadjr. İncirliova devecilik ve yörük kültürünün
özgün biçimde yaşandjhj ve korunduhu bir alandjr. Geleneksel yapjErbeyli Şehitler Anıtı

Pek çok tarihsel ve sosyo-ekonomik gerekçelerle uzun yjllardjr iç ve
djş göç alan ilçenin etnik yapjsj da çeşitlilik arz etmektedir. Tarjmsal
üretim ve Ege Bölgesi’nin neredeyse tüm pazarlarjnda faaliyet
gösteren Hindistan Türk İmparatorluhu kökenli “Acarlar” en büyük
nüfusa sahip etnik grup olarak dikkat çekerken, Sovyet zulmü
nedeniyle ülkemize gelen Ahjska Türkleri’nin bir bölümü ilçemizde
yaşamlarjnj sürdürmektedir. Girit ve Balkan göçmenlerin varljhjyla
tüm gruplarjn hep birlikte huzur içinde yaşadjklarj ilçemizde, göçlerle oluşan çok kültürlü yapjnjn getirdihi kültürel zenginlikler dikkat
çekmektedir. Tüm bu gelişmelerle uzun yjllardjr Aydjn merkezi ile
yakjn il ve ilçelerden de sürekli göç alan İncirliova’njn nüfusu bugün
52.000 civarjndadjr.

İncir (Sarılop)

Oluşan çeşitlik tarihsel süreçte kentin bellehinde yer eden kültürel
mirasjn gelişmesini, özgün unsurlar oluşturmasjnj sahlamjş, ilçenin
sahip olduhu dohal ve tarjmsal üretim alanlarj bütünleşik bir
görünüm sunmakta, yaşayan ve yaşatjlan miraslarj ile giderek daha
çok ilgi çekmektedir.

Pehlivan Develer Güreşte

lan ve ülkemizin en eski, büyük deve güreşleri her yjl Ocak ayjnjn ilk
Pazar günü kentimizde düzenlenir. Deve güreşlerinin yarattjhj deve
giysileri ve süsleri sektörü hâlen bir çok aile için geçim kaynahjdjr.
Yok olmaya yüz tutmuş “Körüklü Çizme” yapjmj ilçemizde yaşayan
ustamjz tarafjndan yaşatjlmaktadjr.

İncirliova; kent merkezinden çabucak ulaşjlabilen korunmuş dohal
alanlarj, bir kjsmj kültür varljhj olarak tescillenmiş arkeolojik/sivil
mimari eserleri ve sahip olduhu ortamlarj ile gelecekte adjndan daha
çok söz ettirecek potansiyele sahiptir. İncirliova; kooperatifçilik
kültürünün yeşerdihi, bugünün Tariş’inin kurulmuş olduhu, ülkemizin en büyük deve çiftlihinin ve gübreden enerji üretimin yapjldjhj
biyogaz tesislerinden birinin kurulu olduhu bir ilçedir. Aydjn’jn içme
suyunu sahlayan İkizdere Barajj ilçemizde bulunur. Cuma günleri
kurulan ve bölgenin en büyühü konumundaki “İncirliova Pazarj”

Ülkemizde sadece İncirliova’da bulanan “Deve Sucuhu”; özgün tadj
ile behenilmekte, önemli bir besin kaynahj olan “Deve Sütü” ilçemizde bulunan ülkemizin en büyük deve çiftliklerinden olan tesiste
üretilmektedir. İncirliova Belediyesi tarafjndan Türk Patent ve Marka
Kurumu’na yapjlan “İncirliova Deve Sucuhu” cohrafi işaret tescil
başvurusunun deherlendirme çaljşmalarj sürmektedir. Suna-Ali
Sarjyörük tarafjndan bahjşlanan tarihi evin restorasyonu tamamlanarak Yörük ve devecilik kültürünün yaşatjlacahj bir “Kent Müzesi”
geliştirilmektedir.
Tarjm arazilerin geniş yer tuttuhu ilçemizde tarjmsal ürün çeşitlilihi
zengin olup; incir, zeytin, zeytinyahj, çjçjr, tarjmsal ürün işleme
Çatma Köprü (Yunan Köprüsü)

Yapmadan dönmeyin|

Karlık Çayı (Karagözler)

yohun ilgi görmektedir. Geçmişin ünlü pehlivan devesi “Kolombo”
nun mezarj da ilçemizde bulunur.
Tanjnmjş hemşehrilerimiz arasjnda; Nazmi Topçuohlu, Ahmet Sarj,
Durmuş Ali Efe, Dereli Mestan Efe, Cemil Karababa, Çetin Gümüşohlu,
Enver Gümrah, Ömer Akşahan sayjlabilir. Ülkemizin önemli filozof ve
düşünürlerinden Sakallj Celal adjyla bilinen Celal Yaljnjz bir süre
Erbeyli’deki İncir İşletmesi’nde çaljşmjş, burada yaşamjştjr.
Aydjn-İzmir yolu (Eski Yol) üzerinde yer alan Kültür Park Tesisleri;
son yjllarda Aydjn merkez ve çevre ilçelerden yohun talep görmektedir. Seyahatlerinizde doha ile baş başa kalabilecehiniz tesisimizde mola verebilir, dostlarjnjzla
buluşabilir
hatta tesiste yer alan
dört adet açjk bölümde
sizin ve sevdiklerinizin
kjr dühünlerini yapabilirsiniz. 

İncir yemeden,
Cuma Pazarı’nı ziyaret etmeden (Kent Merkezi’nde),
Erbeyli Şehitler Anıtı’nı ziyaret etmeden,
Deve sucuğu almadan,
Tepsi Böreği yemeden (Cuma Pazarı içinde),
Sevgi Yolu’nda gezmeden (Kent Merkezi),
“Körüklü Çizme” ustasını ziyaret etmeden (Efe Kundura),
Kültür Park’a uğramadan (Aydın-İzmir yolu üzeri),
Deve {örmeden (Deve çiftliği ziyareti),
Deve Sütü içemeden, (Deve Çiftliği’nde)
Karagözler Yaylası’na çıkmadan,
İkizdere Baraj {ölü’nü seyretmeden,
Çatma Köprü’yü (Yunan Köprüsü) görmeden dönmeyin|
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“İncirin altın, develerin kervan olduğu kent”

DAVETLİSİNİZ
GELENEKSEL
İNCİRLİOVA DEVE GÜREŞİ FESTİVALİ
[ OCAK AYININ İLK PAZAR GÜNÜ ]
İNCİRLİOVA DEVE GÜREŞİ ARENASI

İlçemizde geleneksel olarak her yjl Ocak ayjnjn ilk Pazar günü gerçekleştirilen
“Deve Güreşi Festivali”ne sizleri bekliyoruz. Ülkemizin en önemli ve geniş katjljmlj
buluşmasjnda aramjzda olmanjzdan mutluluk duyacahjz. Bu benzersiz deneyimi
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