




Değerli Katılımcılar, 

Günümüzde gıda ve tıbbi özellikleri nedeniyle doğa mantarlarının kullanımı ve 
tüketiminde dikkat çekici bir artış söz konusudur. Bu nedenle, ülkemiz 
mikotasındaki doğa mantar türlerinin belirlenmesi, bunların korunması ve ticari 
değeri olan türlerin kültüre alınması büyük önem taşımaktadır. Doğa mantarları 
yanında, mantar yetiştiriciliği gerek dünyada gerekse ülkemizde hızla yükselen bir 
sektördür. Son yıllarda özellikle mantar yetiştiriciliğindeki teknolojik gelişmeler ve 
yeni türlerin yetiştiriciliğinin yaygınlaşması mantar sektörünün gelişimi açısından 
oldukça umut vericidir. Ancak, akademisyenler, özel sektör ve kamu çalışanlarının 
bir araya geldiği platformlarda sektörün sorunlarının belirlenmesine ve çözüm 
yollarının tartışılmasına ihtiyaç vardır. Sektörde gelişmelerin sağlanması için tüm 
paydaşların bir araya gelmesi ve bilgi aktarımı çok önemlidir.  

Ulusal düzeyde 11.’si düzenlenen Türkiye Yemeklik Mantar Kongresini milli 
mücadelemizin başlangıcının 100. yılında, ilk adım şehri Samsun’da düzenledik. 
1973 yılında 80 ton olan mantar üretimimiz günümüzde yaklaşık 65 bin ton 
civarına yükselmiştir. Son yıllarda mantar üretimi ve tüketimine artan ilgi bizleri 
mutlu etmektedir. Hem tüketim miktarı hem de ülkemizin ekolojik ve stratejik 
konumu nedeniyle ihracat durumu düşünüldüğünde; mantar üretiminin ve 
sektörün hızla büyümeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Ülkemiz mantarcılığının 
gelişmesinde mantar işletmelerinin kurulmasından çok sürdürülebilirliğinin 
sağlanması çok daha önemli bir konudur. Sürdürülebilirliğin sağlanması da ancak 
bilgi ve tecrübe ile sağlanabilir. Bu nedenle mantarcılığımızın gelişmesinde Ar-Ge 
çalışmaları çok önemlidir ve bu konuda biz araştırmacılara büyük sorumluluklar 
düştüğünün farkındayız. Kongrelerin yeni insanlarla tanışma, yeni fikirlerle 
karşılaşma dolayısıyla yeni araştırmalar ve yeni iş fırsatları yaratması bakımından 
önemli olduğuna inanıyoruz. Üniversite, kamu ve özel sektörün buluştuğu yemeklik 
mantar kongremizi bu anlamda çok önemsiyoruz.   

Kongrenin düzenlenmesi sırasında gösterdikleri gayretler için düzenleme kuruluna 
ve değerli katkıları için bilim kuruluna teşekkür ederim. Ülkemizde mantar 
konusunda çalışan çok az araştırmacı olmasına rağmen yaptıkları çalışmalar ve 
gayretler ile mantar konusunda oluşturdukları farkındalık için hepsine teşekkür 
ediyorum. Değerli bilgilerini bizimle paylaşacak değerli konuşmacılarımıza, siz 
akademisyen arkadaşlarıma dostlarıma aramıza yeni katılan genç 
araştırmacılarımıza öğrencilerimize, kongremize maddi ve manevi desteklerinden 
dolayı mantar sektörümüzün öncü firmalarına çok teşekkür ederim.  

XI. Türkiye Yemeklik Mantar kongresinin mantarcılığımıza hayırlı olmasını güzel 
ortaklıklara ve çözümlere vesile olmasını temenni ederim. Mantar işi emek işidir. En 
önemlisi sevgi işidir. Bu sevgiyi bizlerle paylaştığınız için tüm katılımcılarımıza 
teşekkür ederim. 

 

Saygılarımla, 

                                                                                 Prof. Dr. Aysun PEKŞEN 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
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KONGRE PROGRAMI  
 

09 EKİM 2019 (BİRİNCİ GÜN) 
 
08:30-09:30 KAYIT 
09:30-10:45 Açılış Töreni 

10:45-11:15 Çay-kahve arası 

1.OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. A. Yıldız PAKYÜREK 
11:15-12:00 Çağrılı Bildiri  

Türkiye Mantarcılığının Tarihsel Gelişimi 
Atila GÜNAY 

12:00-13:30 Öğle Yemeği 

2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kazım ABAK 
13:30-14:00 Çağrılı Bildiri   

Trüf Mantarı Faydalanma Yönetimi ve Kültürüne Yönelik Çalışmalar  
Özgür BALCI 

14:00-14:15 Hericium erinaceus İçin Yüksek Verimli Hibrid Bireylerin Belirlenmesi  
Erbil KALMIŞ, Mehmet ATMACA, Fatih KALYONCU 

14:15-14:30 
 

Moleküler Yöntemlerin Kullanımı ile Türkiye Morchella (Kuzugöbeği) Cinsi Genetik 
Çeşitliliğine Katkılar  
İsmail KESKİNKILIÇ, Fuat BOZOK, Ilgaz AKATA, Hatıra TAŞKIN 

14:30-14:45 
 

Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. Üretimi Üzerine Çalışmalar  
Mustafa YAMAÇ 

14:45-15:00 Tartışma 

15:00-15:30 Çay-kahve arası -POSTER SUNUMU 

3.OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim TÜRKEKUL 
15:30-15:45 Mantar Yetiştiriciliğinde Farklı Materyallerin Örtü Toprağı Olarak Kullanımı  

Harbiye DURAN, Erkan EREN, Aysun PEKŞEN 
15:45-16:00 Farklı Tarımsal Atıkların Maitake Mantarı (Grifola frondosa) Yetiştiriciliğinde Verim 

ve Kalite Üzerine Etkisi  
Ecem KARA, Gökhan BAKTEMUR, Hatıra TAŞKIN 

16:00-16:15 Türkiye’de Kayın Mantarı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı 
Mustafa ÖZTÜRK, Mustafa Kemal SOYLU, Mükremin TEMEL, Filiz PEZİKOĞLU, 
Gülşah MISIR BİLEN 

16:15-16:30 Samsun İlinde Mantar Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi  
Nur İlkay ABACI, Esin HAZNECİ, Aysun PEKŞEN, Kürşat DEMİRYÜREK 

16:30-16:45 Türkiye´de Pleurotus ostreatus Mantarı Üretimi Yapan İşletmelerin Karşılaştığı 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri  
Mesut YALÇIN, Selim GÜVEN 

16:45-17:00 Tokat Bölgesinde Küçük Ölçekli Mantar Üretim Tesisleri ve Sorunları  
İbrahim TÜRKEKUL, Hakan IŞIK 

17:00-17:15 Tartışma 

19:30 Akşam Yemeği – Çarşamba İlçesi Yaşam Merkezi 

 
 
 
 
 



10 EKİM 2019 (İKİNCİ GÜN) 
 
4. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa YAMAÇ 
09:00-09:10 Prof. Dr. Sırrı Erol IŞIK ve Mantarcılığa Katkıları (Çağrılı Bildiri) 

Aysun PEKŞEN 
09:10-09:20 Prof. Dr. Saadet BÜYÜKALACA ve Mantarcılığa Katkıları (Çağrılı Bildiri) 

Kazım ABAK, Hatıra TAŞKIN 
09:20-09:30 
 

Türkiye’deki Makromantar Çalışmaları ve Prof. Dr. Kenan DEMİREL’in Alana 
Katkıları (Çağrılı Bildiri) 
Yusuf UZUN 

09:30-09:45 
 

Pomegranate Peel Mixture with Wheat Straw Use as The Substrate to Cultivation of 
Oyster Mushroom  
Hawrez Ali NADİR 

09:45-10:00 
 

Mantarda Şişe Kültürü Teknolojisi ve Türkiye’de Yapılan Çalışmalar  
Mustafa Kemal SOYLU, Min-Gu KANG 

10:00-10:15 Ganoderma lucidum (Reishi) İçin Yetiştirme Ortamının Standardizasyonu 
Erbil KALMIŞ, Mehmet ATMACA, Fatih KALYONCU 

10:15-10:30 Tartışma 

10:30-11:00 Çay-kahve arası - POSTER SUNUMU 

5.OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alev Haliki UZTAN 
11:00-11:15 İstiridye Mantar Yetiştiriciliğinde Farklı Yetiştirme Ortamlarının Verim ve Bazı Kalite 

Özelliklerine Etkileri  
A. Yıldız PAKYÜREK, Zülfikar İZOL, Erkan EREN 

11:15-11:30 Mantar Üretimi Açısından En Uygun Trametes versicolor İzolatlarının ve Yetiştirme 
Ortamlarının Belirlenmesi  
Ayşenur KOBAN, Mustafa YAMAÇ, Aysun PEKŞEN 

11:30-11:45 Farklı Katkı Maddeleri ile Takviye Edilmiş Kavak Talaşında Yetiştirilen Pleurotus 
eryngii İzolatlarının Verim ve Şapka Özellikleri  
Funda ATİLA 

11:45-12:00 Ordu Yöresinde Belirlenen Yenen Makromantarlar  
Yusuf UZUN, Mustafa Emre AKÇAY, Ali KELEŞ, İsmail ACAR, Ilgaz AKATA 

12:00-12:15 Arazide Pleurotus ve Shitake Mantarı Uygulamaları  
Ömer Naci KAYA 

12:15-12:30 Tartışma 

12:30-14:00 Öğle Yemeği 

 
 WORKSHOP 
 Moderatörler: Doç. Dr. Hatıra TAŞKIN, Dr. Öğr. Üyesi Erkan EREN 

14:00-15:15 İstiridye Mantarı Yetiştirme Teknikleri (Growing Techniques for Oyster Mushroom) 
Jorge CALVO 
Tartışma 

15:15-15:30 Çay-kahve arası- POSTER SUNUMU 

15:30-17:00 Mantar Yetiştiriciliğinde Hastalık ve Zararlı Kontrolü ile Hijyen (Pest and Disease 
Control and Hygiene in Mushroom Cultivation) 

Tartışma 

19:00 Gala Yemeği 

 
 
 



 

 

11 EKİM 2019 (ÜÇÜNCÜ GÜN) 
 
6. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN 
09:00-09:15 
 

Kültür Mantarı Üretiminde Biyolojik Mücadele  
Erkan EREN, Mehmet DEMİRCİ, Onur PANGAL 

09:15-09:30 
 

Mantar Sinekleri (Diptera: Sciaridae, Phoridae, Cecidomyiidae, Scatopsidae) ile 
Mücadelede Yeni Bir Ürün: ecosav-M1  
Fedai ERLER, Alican İZGİ, Halil SEPİTÇİ, Erhan Emre ERDİ 

09:30-09:45 
 

Doğal Bakteriyel Mikrofloranın Pleurotus ostreatus’un Gelişimine Etkisinin 
Değerlendirilmesi  
Mehmet ÇETİN, Erkan EREN, Utku ŞANVER, Jülide AKPINAR, Hatice ÖZAKTAN 

09:45-10:00 
 

Nemlendirme Sıvısı Olarak Kullanılan Alternatif Endüstriyel Atıkların Bazı 
Makrofungusların Misel Gelişimi ve Ligninolitik Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi  
Bahar Gülce KORKMAZ, Göksu CEYLAN, İbrahim SARI, Burak Nuri ACAR, 
Mustafa YAMAÇ 

10:00-10:15 Yerli ve Yabancı Bazı Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. İzolatlarının Şişe Kültürü 
Teknolojisinde Verim ve Kalite Performansları  
Mustafa Kemal SOYLU, Burak BAYBAŞ 

10:15-10:30 Tartışma 

10:30-11:00 Çay-kahve arası  

7.OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf UZUN 
11:00-11:15 Farklı Kurutma ve Soğukta Muhafaza Uygulamalarının Pleurotus ostreatus (İstiridye 

Mantarı)’nın Bazı Kalite Özellikleri ve Besin Elementi İçeriğine Etkisi  
Beyhan KİBAR 

11:15-11:30 Halojen Isıtıcılı Kurutucuda Kurutma Sıcaklığının Kültür Mantarının (Agaricus 
bisporus) Kuruma Süresi ve Rehidrasyon Oranına Etkisi 
E. Sena KIRMIZIKAYA, İnci ÇINAR 

11:30-11:45 Van İlinde Doğal Yetişen Lepista personata Mantar Türünün Modifiye Atmosfer 
Paketlemede (MAP) Depolanma Süresince Meydana Gelen Biyokimyasal 
Değişimlerinin Belirlenmesi 
Şeyda ÇAVUŞOĞLU, Yusuf UZUN 

11:45-12:00 Yenilebilir ve Tıbbi Mantarların Gıda Ürünlerinde Kullanım Potansiyeli  
Sanem BULAM, Aysun PEKŞEN, Nebahat Şule ÜSTÜN 

12:00-12:15 Ganoderma applanatum ve Fomes fomentarius´un Antioksidan Aktivitelerinin ve 
Toplam Fenoliklerinin İncelenmesi  
Mertcan KARADENİZ, Temelkan BAKIR, Sabri ÜNAL 

12:15-12:30 Pleurotus eryngii (DC.) Quél. Kültür Sıvısı Ekstraktının Antioksidan Aktivitesi ve 
Sitotoksik Etkisinin Belirlenmesi 
Göksu CEYLAN, Mustafa Kemal BABAYİGİT, Selen YÜZÜAK, Zerrin CANTÜRK, 
Miriş DİKMEN, Selin ENGÜR ÖZTÜRK, Mustafa YAMAÇ 

12:30-12:45 Tartışma 

12:45-14:00 Öğle Yemeği 

 
8. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aysun PEKŞEN 
14:00-14:30 Çağrılı Bildiri  

Türkiye’de Kültür Mantarı Üretimi ve Teknolojik Gelişmeler  
Erkan EREN 

14:30-15:00 KAPANIŞ (DEĞERLENDİRME TOPLANTISI) 

15:00-18:00 Şehir Gezisi 



 

 

POSTERLER 
1 Atık Mantar Kompostu ve Vermikompost Uygulamalarının Marulda Kaliteye Etkileri  

Esin YÖRÜK, Havva OKUYUCU, Harun ÖZER, Aysun PEKŞEN 
2 Doğal Ortamdan Toplanan Lepista irina Örneklerinin Yağ Asidi İçeriğinin Belirlenmesi  

İbrahim TÜRKEKUL, Aydın Şükrü BENGÜ, Handan Çınar YILMAZ, Hakan IŞIK 
3 Yenebilir Doğa Mantarlarının Bazı Fiziksel ve Fizikokimyasal Özellikleri ile Mineral Madde 

İçeriklerinin Belirlenmesi  
Sanem BULAM, Nebahat Şule ÜSTÜN, Aysun PEKŞEN 

4 Yalova’da Bulunan Picoa juniperi Vittad.’ın Makroskobik ve Mikroskobik Özellikleri  
Mustafa Kemal SOYLU, Selime Semra EROL CANDAR 

5 Samsun İlinin Bazı Yenen ve Tıbbi Mantar Türleri  
Aysun PEKŞEN, Harbiye DURAN 

6 Türkiye’de Doğa Mantarlarında Bulunan Akar Türleri 
Sebahat K. OZMAN-SULLIVAN, Esra ÇALTEPE 

7 Bitki Patojeni Funguslara Karşı Antifungal Aktiviteye Sahip Bacillus sp. Suşlarının 
Karakterizasyonu  
Arif BOZDEVECİ, Sinem VATANDAŞLAR, Şeyma SUYABATMAZ, Barbaros DİNÇER, 
Rahşan AKPINAR, Şengül ALPAY KARAOĞLU 

8 Topraksız Kültürde Kullanılan Hindistan Cevizi Lifi Atıklarının Pleurotus ostreatus Mantar 
Yetiştiriciliğinde Yeniden Kullanımı  
Zehra KARABULUT, Aysun PEKŞEN 

9 Tüy Peptonunun İstiridye Mantarı (Pleurotus ostreatus) Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite 
Özellikleri Üzerine Etkisi  
Elif BİRLİK, Atilla DURSUN, Melek EKİNCİ 

10 Çay Posasının Makrofungus Kompostu Olarak Kullanılabilirliği  
Tuncay SÖYLEMEZ 

11 Bazı Uygulamaların Mantar Muhafazasında Kullanımı  
Melek EKİNCİ, Ertan YILDIRIM, Atilla DURSUN 

12 İstiridye Mantarının (Pleurotus ostreatus) Bazı Biyoteknik Özellikleri ve Kurutma 
Karakteristiklerinin Belirlenmesi  
Fatih BAYDAŞ, Ebubekir ALTUNTAŞ 

13 Farklı Ağaç Türlerine Ait Yetiştirme Ortamlarının Pleurotus ostreatus Mantarının Verim ve 
Kalitesi Üzerine Etkileri  
Sibel AVCI, Arif BOZDEVECİ,  Şengül ALPAY KARAOĞLU, Aysun PEKŞEN 

14 Türkiye’nin Dünya Mantar Dış Ticaretindeki Yeri  
Mustafa ÖZTÜRK, Mustafa Kemal SOYLU, Mükremin TEMEL 

15 Yalova Orman Ekosisteminde Bazı Yabani Mantarlar ve Yöre Halkının Yabani Mantarlar 
Hakkındaki Bilgi Birikimi  
Mustafa Kemal SOYLU, Selime Semra CANDAR EROL, Mehmet ÖZDEMİR 

16 Flammulina velutipes Mantarı  
Ahmet Faruk KARASOY, Havva OKUYUCU, Aysun PEKŞEN 

17 Şanlıurfa’da Keme (Terfezia spp.) Mantarı  
Mehmet KÜÇÜK, Ayşe Yıldız PAKYÜREK 

18 Pleurotus ostreatus Kullanılarak Dondurmanın Proteince Zenginleştirilmesi 
İslam BEŞİR, E. Sena KIRMIZIKAYA, Mahmut ÇAYLAR, Ferudun KOÇER 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖZETLER 
(Özetler, kongre programına göre sıralanmıştır) 
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Türkiye Mantarcılığının Tarihsel Gelişimi 
 
Atila GÜNAY  
Emekli Öğretim Üyesi 
 
Türkiye’de doğa mantarlarının tanınması, toplanması ve tüketimi hakkındaki 
bilgiler çok eski zamanlara kadar gitmesine karşın, kültür mantarı yetiştiriciliğinin 
tarihçesi oldukça yenidir. Ülkemizde ilk mantar üretim çalışması 1960 yılı 
başlarında İstanbul’da Dr. Enver Bey tarafından küçük bir işletmede başlatılmıştır. 
Bunu Ankara’da yine küçük bir işletme takip etmiş ve bu işletmede Zir. Yük. Müh. 
Dr. Burhanettin Gönen yemeklik mantar yetiştiriciliği yapmıştır.  1970’li yıllarının 
başlangıcında Tarım Bakanlığına bağlı Ankara Toprak-Su Araştırma Enstitüsü’nde 
bir mantar işletmesi kuruldu. Daha sonra Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma 
Enstitüsü’nde Alman asıllı Dr. Becker tarafından içinde pastörizasyon odası da 
bulunan, 10 üretim odalı bir tesisi devreye sokuldu. Bu enstitüde düzenlenen 
mantar yetiştiriciliği ile ilgili seminer ve kurslarla önce Marmara bölgesinde ve 
sonra da ülkemizde mantar üretiminin yaygınlaşmasında önemli katkılar sağlandı. 
Mantar konusunda çalışanları ve mantarı sevenleri bir araya getirmek, mantar 
yetiştiriciliğini Türkiye çapında yaygınlaştırmak, gerekli birlikleri ve dernekleri 
oluşturmak için 1976 yılında I. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde düzenlendi. Bugün 
üniversite, kamu ve özel sektör ile mantara gönül vermiş herkesin buluştuğu 
Türkiye Yemeklik Mantar Kongrelerinin 11.si düzenlenmektedir. Bu bildiri de 
başlangıçtan günümüze Türkiye’deki mantar sektörü ile mantar kongrelerinin 
tarihsel gelişimi hakkında bilgiler sunulmuştur.  
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Trüf Mantarı Faydalanma Yönetimi ve Kültürüne Yönelik 
Çalışmalar  
 
Özgür BALCI 
Orman Genel Müdürlüğü, Ankara 
 
Trüf, toprak altında yetişen yeraltı mantarının meyvesinin adıdır. Trüf mantarları; 
köklerinde mikoriza oluşturdukları bitkilerin gelişimine katkı sağladıklarından 
dolayı, sağlıklı bir ormanın önemli bir belirtisi olup, yabani hayvanların besin 
kaynağı olmaları yönüyle ekosistemin önemli bir parçası ve eşsiz aromalarıyla 
insanlar için çok değerli bir besin kaynağıdır. Trüfler genel olarak renklerine ve 
mevsimlerine göre gruplandırılmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 
ülkemizin trüf zenginliklerini tespit etmek, doğal ve yapay trüf ormanları 
oluşturmak, kamuoyu farkındalığını artırmak, kırsalda yaşayan insanlarımıza yeni 
bir ekonomik kazanç kapısı açmak ve bu zenginliği ülke ekonomisine kazandırmak 
amacıyla 2014 yılında Trüf Ormanı Eylem Planı hazırlanmıştır. Trüf orman eylem 
planı kapsamda dünyada alanında uzman değerli akademisyenlerin katılımı ile arazi 
çalışmaları yapılmış, trüfle ilgili iki adet çalıştay ve birçok eğitim çalışması 
düzenlenmiştir. Ayrıca doğal trüf alanlarının envanterleri yapılarak Denizli ve 
Muğla orman bölge müdürlüklerinde toplam 23000 adet aşılı fidan üretilmiş ve trüf 
ormanları oluşturulmuştur. Bu hedefler doğrultusunda 2019 yılında 2500 kg trüf 
üretimi gerçekleşmiştir.  
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Prof. Dr. Sırrı Erol IŞIK ve Mantarcılığa Katkıları  
 
Aysun PEKŞEN 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun 
 
Prof. Dr. Sırrı Erol IŞIK, 1938 yılında Afyon’da doğdu. 1958 yılında Bursa Ziraat 
Okulu’nu bitirdi ve Tarım Bakanlığında teknik eleman olarak göreve başladı. 6 ay 
Bursa Teknik Ziraat Müdürlüğünde çalıştı. 

1959-1960 yıllarında Yedek Subay olarak askerlik görevini yaptı. 

1960-1962 yılları arasında Çankırı İli Orta İlçesi’nde Tarım İlçe Şube Başkanı olarak 
çalıştı. 

1962 yılında dışardan Bursa Erkek Lisesini bitirdi. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesine girdi ve 1966 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Fitotekni bölümünden mezun oldu. 

Fakülte mezuniyetinden sonra 1966 yılında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 
Araştırma Enstitüsü Sebzecilik Bölümüne eleman olarak atandı. 

1971 yılında FAO bursundan yararlanarak 1 yıl süreyle Hollanda’da Alkmaar 
Sebzecilik Araştırma İstasyonunda Sebzecilik ve Horst Mantarcılık Araştırma 
İstasyonunda mantar ve misel üretim tekniği konularında araştırmalar yaptı.  

1973 Yılında Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde mantarcılık 
bölümünün kurulması üzerine Mantarcılık bölüm başkanlığı görevine atandı ve 
Mantar ve Misel Üretim Tekniği konularında araştırma projelerini uygulamaya 
koydu. 1973-1976 yılları arasında FAO Projesi tarafından görevlendirilen 
Mantarcılık Eksperi Dr. E.F.K Mantel ile çalışmaya başladı. 

1975 yılında misel ve mantar üretim konularında incelemelerde bulunmak üzere 
FAO tarafından organize edilen İsviçre, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Almanya’yı 
kapsayan 1 ay süreli Mantarcılık Grup gezisine katıldı. 

1978 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sebze Yetiştirme ve Islahı 
Kürsüsünde "Mantar Üretiminde Değişik Terkiplerde Hazırlanan Sentetik 
Kompostun Verim, Kalite ve Erkenciliğe Etkisi" konulu Doktora çalışmasını 
tamamladı.  

1978 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından ulusal mantarcılık proje 
koordinatörü oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 29–
30 Ocak 1987 tarihleri arasında Roma’da düzenlenen "Meeting on Mushroom 
Research in Europa" konferansa "Mushroom Research in Turkey" isimli tebliği ile 
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katıldı. FAO tarafından 17–19 Aralık 1991 tarihleri arasında Roma’da düzenlenen 
(2nd Meeting of the "Ad Hoc Research Group on Mushroom" CNR Headquarters–
Piazzale Aldo More University) konferansa "Mushroom Production in Turkey" isimli 
tebliğ ile katıldı. 

1993 tarihinde Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Üniversite Doçenti ünvan ve 
yetkisini kazandı.  

1998 tarihine kadar Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 
Enstitüsü’nde mantar ve misel üretim konusunda çalışmalarını sürdürdü.  

16 Ekim1998 tarihinde Kocaeli Üniversite İhsaniye Meslek Yüksekokulu Bahçe 
Ziraatı Profesörü kadrosuna, 16 Nisan 2001 tarihinde Kocaeli Üniversite İhsaniye 
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atandı. 

23 Kasım 2005 tarihinde Kocaeli Üniversite İhsaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü 
iken emekliye ayrıldı.  

Çalışma hayatı sırasında Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu’ndaki 
arkadaşları ile beraber mantarcılık konusunda başarılı çalışmalar yaptılar. 
Ürettikleri tohumluk misel ile Türkiye çapında mantar üretimimizin temellerini 
attılar. Ayrıca mantar üretimi konusundaki denemeleri ile yerli mantarcılığımızın 
öncülerinden oldu. 1981 yılında basılan Mantar Yetiştiriciliği, 1997 yılında basılan 
Mantar Yetiştiriciliği, 1997 yılında basılan Mantar isimli 3 kitabı bulunmaktadır. İlk 
5 Türkiye Yemeklik Mantar Kongresinde düzenleme kurulunda yer almıştır. 6 ve 7. 
Türkiye Yemeklik mantar kongrelerinde ise bilim kurulda yer alan Prof. Dr. Sırrı 
Erol IŞIK mantarcılık konusunda birçok çalışma yürütmüştür. VI. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu, Mantar Üretim Alt 
Komisyonu (1988), AT Danışma Kurulu, Kültür Mantarı Alt Komitesi (1989), D.P.T. 
VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu, Mantar Üretim 
Alt Komisyonu (1993) ve Working Group On Conventional Edible Mushroom 
Growing Technology (FAO. Global Network On Mushrooms)(1995) üyelikleri 
yapmıştır.  

Prof. Dr. Sırrı Erol IŞIK, 26 Haziran 2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Kendisini 
rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. 
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Prof. Dr. Saadet BÜYÜKALACA ve Mantarcılığa Katkıları 
 
Kazım ABAK1, Hatıra TAŞKIN2 
1Emekli Öğretim Üyesi  

2Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Adana 
 
Değerli meslektaşlarımız ve sevgili öğrenciler, 

Şu andaki duygularımızı ifade etmekte zorlanıyoruz. Birimizin öğrencisi diğerimizin 
hocası olarak başlayan ve 1987 yılından beri süren ekip arkadaşımız hakkında 
anma konuşması yapmak kolay değil.  

Bilim insanlığı ve öğretim üyeliği zor, meşakkatli ve uzun bir süreç. Hakkını vermek 
için yaşamın güzelliklerinin bir kısmından mahrum kalırsınız. Yeterince eğlenemez, 
işinizden zamanında çıkamaz, çıktığınızda da işinizi işyerinde bırakamazsınız. İşiniz 
sizinle birlikte evinize de gelir, sofranıza da oturur, tatil yapmayı düşünürseniz tatil 
yerine de gelir; her şeyinize karışır, aile bireyleriniz gibi her şeyinizi paylaşır. 
Onunla birlikte yaşarsınız. Fakat zor olmasına rağmen zevkli ve onurlu da bir iştir 
öğretim üyeliği.   

Çok erken yaşta, en verimli döneminde kaybettiğimiz Saadet hocamız işini bir 
yaşam biçimi haline sokmayı başararak bu süreci çok hızlı ve dolu dolu yaşadı; 
ardında da onurlu ve saygın bir iz bıraktı. Aslında bu saygınlığın temelinde onun 
öncelikle kendisine, ailesine, daha sonra işine, çevresindekilere ve genelde de 
insanlara olan saygısı vardı.  

İnsanları, özellikle gençleri çok severdi. Paylaşımcı ve fedakardı, kibirli değildi, 
kendini beğenmişlik ve kıskançlık gibi zaafları yoktu, ayrıca son derecede mütevazi 
ve alçak gönüllüydü. Bulgularını saklamaz, hemen çevresi ile paylaşırdı. Çalışkan ve 
üretkendi; ekip çalışmasını severdi ve çok uyumlu çalışırdı. Bilime inanırdı ve 
bilimsel düşünceye sahipti. Özgür düşünceliydi ve yeniliklere açıktı. Kendi 
görüşlerini çekinmeden ve korkusuzca dile getirirdi, ancak eleştirilere ve farklı 
görüşlere de açıktı. Konulara ve olaylara hoyratlıkla değil, bilgece yaklaşırdı. Bu 
özellikleri nedeniyle gerçek ve saygın bir bilim insanıydı.  

Saadet BÜYÜKALACA, 1963 yılında Mersin’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini bu ilde 
yaptıktan sonra, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne girdi. 1984 yılında bu 
Fakültenin Bahçe Bitkileri Bölümü’nü bitirdi. 1987 yılında Fen Bilimleri 
Enstitüsü’nün aynı adı taşıyan Anabilim dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Aynı 
yılda benim Çukurova Üniversitesi’ne gelmemden sonra oluşturduğumuz Sebze 
Yetiştirme ve Islahı ekibine katıldı ve birlikte çalışmaya başladık. Bu dönemde 



 
ymk2019 Program Kitapçığı ve Bildiri Özetleri     

 

15 
 

özellikle Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından DPT ve GAP İdaresi’nce 
kurulan yeni sulama alanlarına yönelik olarak Harran ovasında kurulan Araştırma  

İstasyonundaki çalışmalara katkı yaptı. 1989 yılında kazandığı bir bursla 
İngiltere’ye gitti ve 1993 yılında Manchester Üniversitesi’nde “Somatic 
Embryogenesis of Capsicum annuum L. (Sweet pepper)” konusundaki doktorasını 
tamamladı. Dönüşünden sonra bir yandan doku kültürü ve bitki biyoteknolojisi 
konusunda çalışırken, bir yandan da mantar yetiştiriciliği çalışmalarını başlattık. 
İkili işbirliği ilişkilerimiz çerçevesinde, bir süre Fransa’nın INRA Avignon 
merkezinde bulundu. 1997 yılında Yardımcı Doçentliğe, 1999 yılında Doçentliğe 
yükseldi ve 2005 yılında Profesör oldu.  

Prof. Dr. Saadet BÜYÜKALACA verdiği derslerin yanında kırktan fazla Ar-Ge 
projesine de katıldı, söz konusu projelerin bir bölümünde yürütücü, bir kısmında 
araştırmacı olarak görev yaptı. Araştırma projeleri iki önemli alanda yoğunlaşmıştı; 
birincisi bitki biyoteknolojisi ve özelikle haploid bitki üretimi ile moleküler 
markırlar, ikincisi ise yemeklik mantarlar. Bu alanlarda farklı üniversitelerin farklı 
bölümleri, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın değişik Araştırma Enstitüleri, yerli ve 
yabancı tohum firmaları ve mantar şirketleri, gıda sanayi kuruluşları ve üretici 
birlikleri ile ikili veya çoklu ortak projeler üretti. Ulusal projelerin yanında ABD, 
Fransa, Bulgaristan, Gürcistan ve KKTC gibi birçok ülkenin araştırıcıları ile 
uluslararası projeler de yaptı. Tüm bu çalışmalardan 120’yi aşkın bilimsel makale 
üretti ve 900’e yakın atıf aldı.  

Yirmibeş civarında Yüksek Lisans ve Doktora danışmanlığı yapan Prof. Dr. Saadet 
BÜYÜKALACA, çok sayıda bilim insanının yetişmesine katkıda bulundu. Bunların bir 
bölümü akademisyen olurken, bir kısmı da kamu kurumlarında ve özel sektördeki 
firmalarda görev aldı. Bu kurumlardan gelen taleplere her zaman olumlu yanıtlar 
vererek eğitime yönelik seminerler, konferanslar ve uygulamalı toplantılar 
düzenledi veya düzenlenen çalışmalara eğitmen olarak katıldı.  

Prof. Dr. Saadet BÜYÜKALACA’nın en sevdiği etkinliklerden birisi de ulusal ve 
uluslararası bilimsel toplantılara katılmaktı. Bu toplantılara hiçbir zaman yalnız 
gitmez, her zaman ekip arkadaşlarıyla, özellikle öğrencileriyle katılmayı tercih eder, 
gençlerin yetişmesine katkı yapardı. Ekibi ile birlikte birçok bölgesel, ulusal ve 
uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı ve birçok toplantının organizasyon ve bilim 
kurullarında bulundu. Son düzenlediği toplantısı ise 2015’te Adana’da yapılan ve 
başkanlığını da üstlendiği “X. Yemeklik Mantar Kongresi” oldu. Çukurova ve 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitelerimizin ortak katkıları ile gerçekleşen bu güzel 
etkinlikte bizleri ağırlamaktan büyük keyif aldı.  

Çukurova Üniversitesinde biyoteknolojinin gelişmesine ve özellikle doku kültürü 
etkinliklerine değişik boyutlarda katkılar yapan Saadet hocamız, Çukurova 
Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurulmasında da 
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aktif görev yaptı. Vefatından sonra, Bahçe Bitkileri Bölümü Akademik Kurulu, uzun 
yıllar çalıştığı ve gelişmesi için çok emek verdiği doku kültürü laboratuvarına “Prof. 
Dr. Saadet BÜYÜKALACA Doku Kültürü Laboratuvarı” adını vererek vefa örneği 
sergiledi. 

TÜBİTAK ile her zaman sıkı ilişkileri olan Saadet hoca geçtiğimiz yıl kurumun 
“BİDEB Adana Bölge Koordinatörlüğü”nü üstlendi, ortaokul ve lise proje 
yarışmalarını düzenledi. 2019 yılında bu yarışmalarda onun adına özel bir ödül 
ihdas edildi.  

Eski bir Japon atasözü şöyle der: “usta olmak için önce ustanı geçeceksin, daha 
sonra da seni geçecek bir usta yetiştireceksin”. Saadet hoca mantarcılık alanında 
kendini yetiştiren hocalarını aştı ve onun öğrencileri de kendisini geçti.  

Evli, biri kız biri erkek çocuk annesi ve bir torunu olan Prof. Dr. Saadet 
BÜYÜKALACA, bıraktığı eserlerle her zaman hatırlanacak ve yetiştirdiği genç bilim 
insanları onun yaktığı bilim ışığını yeni kuşaklara aktaracaktır.  
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Türkiye’deki Makromantar Çalışmaları ve Prof. Dr. Kenan 
DEMİREL’in Alana Katkıları 

 
Yusuf UZUN 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik ABD, Tuşba, 
Van 

 
Türkiye, bir bütün olarak iklim ve bitki örtüsü bakımından makromantar gelişimi 
için çok uygun ekolojik ortamlara sahiptir. Ülkemizin makromantar çeşitliliğinin 
tespiti için 1852 yılından bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda 2500 
civarında makromantar türü tespit edilmiştir. Bunlardan 15 tür ülkemizden dünya 
makrofungusları için yeni kayıt olarak verilmiştir. 

Türkiye’de makromantarlar üzerine resmi kayıtlara göre ilk çalışma Rigler’in 1852 
yılında yapmış olduğu ve İstanbul civarından tespit edilen 17 türü içeren “Die 
Türkei und deren Bewohner” (Türkiye ve onun sakinleri) isimli yayındır. 
Tchihatcheff ise 1860 yılında “Asie Mineure 3” (Anadolu 3) isimli makalede İstanbul 
civarı ve Belgrad Ormanı’ndan 33 tür belirlemiştir. Daha sonra 1900’lü yılların 
başından 1960’lı yıllara kadar Fritsch, Handel-Mazzetti, Zvára, Pilát ve Lohwag gibi 
yabancı bilim insanları ülkemizin makromantarları üzerinde çeşitli çalışmalar 
yapmışlardır. 

Resmi kayıtlara göre konu üzerinde ilk yerli çalışmalar 1965 yılında Muzaffer Selik 
tarafından başlamış ve 1965-1982 yılları arasında Türkiye geneli, Karadeniz ve 
Belgrad Ormanları’nda toplam 210 takson tespit edilmiştir. 

Daha sonra, 1970’li yıllardan itibaren Prof. Dr. Nasuh Öder, bu alanda çalışmalarına 
başlamış, özellikle Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde çalışmalar 
yürütmüştür. Toplam 110 takson tanımlamıştır. Ayrıca birçok mikologun 
yetişmesinde emeği olmuştur.  

Bu yıllardan itibaren ülkemiz makromantarları üzerine Prof. Dr. Mehmet Öner, Prof. 
Dr. Sabri Sümer, Prof. Dr. Saffet Baydar, Prof. Dr. Fahrettin Gücin, Prof. Dr. Mustafa 
Işıloğlu, Prof. Dr. Ertuğrul Sesli, Prof. Dr. Ahmet Afyon, Prof. Dr. Celalettin Öztürk, 
Prof. Dr. Gıyasettin Kaşık, Prof. Dr. M. Halil Solak, Prof. Dr. Hasan Hüseyin Doğan, 
Prof. Dr. Dursun Yağız, Prof. Dr. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Yusuf Uzun, Prof. Dr. 
Kudret Gezer, Prof. Dr. İbrahim Türkekul, Prof. Dr. Aziz Türkoğlu, Doç. Dr. Ilgaz 
Akata, Doç. Dr. Hakan Allı, Dr. Öğr. Ü. Hayrunisa Sermenli Baş, Dr. Öğr. Ü. Ali Keleş, 
Dr. Öğr. Ü. F. Yılmaz Ersel, Dr. Öğr. Ü. Sinan Aktaş, Dr. Öğr. Ü. İsmail Acar, Dr. Öğr. Ü. 
Mustafa Emre Akçay ve bu alanda yükseköğrenimlerini yapan çok sayıda yüksek 
lisans ve doktora öğrencisi tarafından yapılan çalışmalar yoğunlaşmış ve her geçen 
gün artarak devam etmektedir.  
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1988 yılında lisansüstü eğitimi ile makromantarlar üzerinde çalışmaya başlayan 
Prof. Dr. Kenan DEMİREL 20.10.1964 tarihinde Artvin’in Ardanuç ilçesinde doğdu. 
İlk ve orta eğitimini bu ilde, Lise eğitimini ise Erzurum Atatürk Lisesi’nde 
tamamladı. 1986 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 
Bölümü’nden mezun oldu. 1990 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü’nde yüksek lisansını, 1993 yılında da Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen 
Bilimleri Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. 1994 yılında Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’ne Yardımcı Doçent Doktor 
olarak atandı, 1999 yılında ise Doçent Doktor unvanı aldı. 2005 yılında YYÜ Fen 
Fakültesi Biyoloji Bölümü’ne Profesör Doktor olarak atandı. 2016 yılında Ordu 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne naklen atandı.  

Özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere ülkemizin 
birçok yöresinde makromantar çeşitliliğini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmış, 
15 yüksek lisans ve 3 doktora öğrencisinin danışmanlığını üstlenerek bu alanda 
yetişmelerini sağlamıştır. Danışmanı olduğu her öğrencinin bir hocası değil adeta 
bir abisi bir babası gibi her problemi ile ilgilenmiş ve sorunların çözümü için 
elinden geleni yapmıştır. Prof. Dr. Kenan DEMİREL’in ulusal ve uluslararası 
dergilerde birçok bilimsel makalesi ve bu makalelere yapılan çok sayıda atıfları 
bulunmaktadır. Yaptığı çalışmalar sonucunda 50’yi aşkın yeni makromantar kaydını 
ülkemize kazandırmış ve pek çok bölgenin yenen, yenmeyen ve zehirli 
mantarlarının tespit edilmesini sağlayarak ülkemizin makromantar çeşitliliğinin 
belirlenmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Öğretim üyeliği boyunca konu ile 
ilgili birçok lisans ve lisansüstü ders vermiştir. Ayrıca toplam 24 TÜBİTAK ve BAP 
projesinde büyük çoğunluğunda proje yürütücüsü olmak üzere çeşitli görevler 
üstlenmiştir. 

Akademik kişiliğinin yanında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Biyoloji Bölüm 
Başkanlığı, çeşitli fakülte ve yüksekokullarda yönetim kurulu ve fakülte kurulu 
üyelikleri, YYÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2007-2010), YYÜ, Fen 
Fakültesi Dekan Vekilliği (Ekim 2010-Nisan 2011), Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği 
(2012-2016) ve Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekan Vekilliği gibi birçok idari 
görevlerde bulunmuştur. Özellikle 2011-2015 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevi kapsamında birçok görevi başarıyla yerine 
getirmiş ve önemli hizmetler sunmuştur.  

25 yılı aşkın bir süre Van’da hizmet eden Sayın Prof. Dr. Kenan DEMİREL gerek 
Vanlılar gerekse Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademik-idari personelleri ve 
öğrencileri tarafından her zaman sevilen ve saygı duyulan bir kişi olmuştur.  

2016 yılında Ordu Üniversitesi’ne naklen geçişinden sonra akademik çalışmalara 
ara vermeden devam etmiş ve Eğitim Fakültesi Dekan Vekilliği görevini yerine 
getirmiştir. 2017 yılı sonbaharında amansız bir hastalığa yakalanan Prof. Dr. Kenan 
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DEMİREL; dinleyen, sorun çözen, paylaşımcı, yardımsever, kimseye haksızlık 
etmeyen ve incitmeyen çok iyi bir akademisyen olmanın yanı sıra evli ve 3 çocuk 
babası olup, şefkatli ve merhametli bir aile reisi olmuştur. Beraber çalıştığı ve 
hukuku olduğu herkesin kalbinde taht kurmuş bir kişiliğe sahip olan Prof. Dr. Kenan 
DEMİREL, 15.01.2019 tarihinde emekliye ayrılmış ve 11.02.2019 tarihinde hakkın 
rahmetine kavuşmuştur. Kendisini rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. 
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Türkiye’de Kültür Mantarı Üretimi ve Teknolojik Gelişmeler 
 
Erkan EREN    
Ege Üniversitesi, Bergama Meslek Yüksek Okulu, Bergama, İzmir 
 
Türkiye’de son 40 yıl içerisinde kültür mantarı üretiminde önemli gelişmeler 
meydana gelmiştir. 1983 yılında yıllık 1400 ton olan üretim miktarı, 2018 yılı sonu 
itibari ile 65000 ton seviyelerine gelmiştir. 1980’li yıllarda üretimin büyük bölümü 
modern olmayan küçük aile işletmelerinde yapılırken, günümüzde, her ne kadar aile 
işletmelerinin üretimi devam etse de, üretimin yaklaşık %35’lik kısmı günlük 
mantar üretim miktarı 1000-9000 kg arasında değişen modern tesislerde 
gerçekleşmektedir. Kaliteli ve güvenilir gıda tüketiminin ön plana çıkması, kültür 
mantarı üretiminde kalite beklentilerini karşılayabilecek üretim modellerinin 
başlamasını sağlamıştır. Üretimin özellikle iklimlendirme ve otomasyon açısından 
kontrollü ortamlarda yapılması, mantarın verim ve kalite beklentisinin 
karşılanmasında önemli bir unsur olmuştur. Mantar üretiminin Akdeniz ve 
Marmara bölgesi dışında özellikle Ege ve İç Anadolu bölgelerinde de yaygınlaştığı 
görülmektedir. Mantar sektörünün özellikle son 15 yıl içerisindeki hızlı gelişimi 
birçok problemi de beraberinde getirmiştir. Kültür mantarı sektörü, ürün verim ve 
kalitesine etki eden hastalık ve zararlılar nedeniyle ciddi kayıplar vermektedir. 
Üretim süresince karşılaşılan hastalık ve zararlılar ile mücadelede ruhsatlı 
kimyasalların neredeyse yok denecek kadar az olması hem mücadelede yetersiz 
kalınmasına hem de ruhsatsız ilaçların bilinçsizce kullanımı sonucunda oluşan 
pestisit kalıntıları tüketicide kültür mantarına olan güvenin azalmasına yol 
açmaktadır. Son yıllarda bu sorunların giderilmesi amacıyla biyolojik mücadele 
kapsamında çalışmalar başlatılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.  Bu 
çalışmalar neticesinde, biyolojik preparatların mantar üretiminde kullanımı gittikçe 
yaygınlaşmıştır. Sektörde verim ve kalitenin artırılması için fiziksel donanımlar ve 
teknolojinin geliştirilmesi yanında, konu uzmanı teknik eleman ihtiyacının da 
giderilmesi gerekmektedir. Türkiye’de mantarcılık alanında eğitim almış teknik 
eleman ve akademisyen sayısının ihtiyacın çok altında olması nedeniyle 
üniversitelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Sektörün önümüzdeki 10 yıl için 
hedef göstermiş olduğu yıllık yaklaşık 100 bin ton üretim seviyesine ulaşmak, bu 
alanda yapılacak yeni yatırımların yanında mevcut tesislerdeki verim ve kaliteyi 
artıracak modernleşme ve iyileştirme çalışmaları ile mümkün olabilecektir. Bu da 
sektörün ihtiyaçları ve sorunlarının çözümüne yönelik Ar-Ge çalışmalarının 
planlanması, üniversite, kamu ve özel sektör işbirliğinde yürütülecek çalışmalarla 
sağlanabilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kültür mantarı, iklimlendirme ve otomasyon, biyolojik 
mücadele 
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Hericium erinaceus İçin Yüksek Verimli Hibrid Bireylerin 
Belirlenmesi 
 
Erbil KALMIŞ1, Mehmet ATMACA2, Fatih KALYONCU3 
1TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü, İzmir  
2Agroma Gıda Tarım Hayvancılık, Hacıeyüplü Mah. Merkezefendi, Denizli 
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Muradiye, Yunusemre, Manisa 
 
Bu araştırmada, ülkemize ait gen kaynaklarının belirlenmesi, korunması ve 
ekonomik katma değere dönüşebilmesi amacıyla; seçilen dört Hericium erinaceus 
(Bull.) Pers. makrofungusundan tek spor izolatlarının elde edilmesi, melezlenmesi 
ve oluşan melez bireylerin misel gelişim hızlarının saptanarak ticari olarak kültüre 
alma çalışmalarına aktarılması hedeflenmiştir. İlk aşamada dört H. erinaceus 
örneğinden alınan sporların çimlendirilmesi sonucu 230 tek spor izolatı elde 
edilmiştir. Bu izolatların karşılıklı ekimi ile gerçekleşen ikinci aşamada ise 52 adet 
melez bireyin gelişimi sağlanmıştır. Çalışmamızın son aşamasında bu melez bireyler 
kompost ortamına aktarılarak kompostu sarma süreleri, pin oluşum süreleri ve elde 
edilen ürün miktarı üzerinden verimlilikleri belirlenmiştir. Tüm denemeler on 
tekrarlı olarak yapılmış ve sonuçta 11 adet biyolojik verimliliği yüksek melez birey 
elde edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Hericium erinaceus, biyoverimlilik, melezleme, tek spor 
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Moleküler Yöntemlerin Kullanımı ile Türkiye Morchella 
(Kuzugöbeği) Cinsi Genetik Çeşitliliğine Katkılar 
 
İsmail KESKİNKILIÇ1, Fuat BOZOK2, Ilgaz AKATA3, Hatıra TAŞKIN4 
1Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Adana 
2Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 
Osmaniye 
3Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara 
4Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Adana 
 
Sunulan bu çalışmada, Türkiye Morchella (kuzugöbeği) cinsi çeşitliliğine DNA dizi 
analizlerine dayalı moleküler tekniklerin kullanımı ile katkılar sunulması 
hedeflenmiştir. Daha önce Türkiye’de yapılan çalışmalarda, Morchella cinsinde 
önemli bir çeşitlilik yakalanmıştır. Bu araştırma ile bu çeşitliliğin artırılmasına 
çalışılmıştır. Türkiye’nin farklı bölge ve illerinden toplanan kuzugöbeği mantarı 
örnekleri ile yeni bir koleksiyon oluşturulmuştur. Bu koleksiyon, ITS rDNA ve 28S 
rDNA gen bölgeleri DNA dizi analizlerine dayalı yöntemle analizlenmiştir. 
Filogenetik ağaçlar, MEGA programında Maximum Likelihood (ML) analizi ile 
oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda, koleksiyon içerisinde; Morchella steppicola, M. 
dunensis, M. tridentina, M. importuna, M. eximia, M. dunalii, M. mediterraneensis, M. 
deliciosa, M. pulchella ve M. populiphila türleri tespit edilmiştir. Bu çalışma ile bu 
türlerin lokasyon sayısı artırılmıştır. Daha önceki çalışmalarda ülkemizde bulunan 
M. steppicola ve M. populiphila dışındaki türlerin moleküler yöntemlerle tespiti 
yapılmıştır. Buna karşılık ülkemizde tespit edilen M. steppicola ve M. populiphila 
türlerinin ilk moleküler doğrulaması bu çalışma ile gerçekleştirilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Morchella, DNA dizi analizi, genetik çeşitlilik, kuzugöbeği, 
Türkiye 
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Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. Üretimi Üzerine Çalışmalar 
 
Mustafa YAMAÇ 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 
Eskişehir 
 
Yenebilir bir mantar türü olan Lentinus tigrinus hem biyoteknolojik hem de gıda 
olarak potansiyel açıdan dikkat çeken bir makrofungus türüdür. Selülaz, 
endoglukanaz, lakkaz ve esteraz gibi enzimleri içeren bu tür, chrysene ve 
bezopyrene gibi poliaromatik hidrokarbonları parçalama yeteneğine sahiptir. 
Ligninolitik aktivitesi nedeni ile fermente olmayan kompost ortamlarında 
üretilebilen Lentinus tigrinus, üretim açısından diğer beyaz çürükçül fungusların 
sahip olduğu avantajlara sahiptir. Yumuşak bir doku ve tatmin edici organoleptik 
özelliklere sahip olup, yüksek lif, protein (%25.9), kül (%7.4), enerji değeri (142.1 
kcal/100 g), fenilalanin, tereonin, tirozin ve düşük yağ (%2.1) içeriği ile rapor 
edilmiştir. Bu çalışmada literatürde var olan ve araştırma grubumuz tarafından 
enzim üretimi, kompost seçimi, nemlendirme sıvısı seçimi ve atık kompostun 
kullanımı konularında gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen veriler eşliğinde 
Lentinus tigrinus’un biyoteknolojik potansiyeli ve üretim olanakları sorgulanmıştır. 
Elde edilen veriler Lentinus tigrinus üretiminin besinsel olduğu kadar ekolojik 
açıdan da avantajlara sahip olduğunu göstermektedir. 
 
Anahtar kelimeler: Karpofor üretimi, Lentinus tigrinus, ligninolitik enzim 
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Mantar Yetiştiriciliğinde Farklı Materyallerin Örtü Toprağı Olarak 
Kullanımı 
 
Harbiye DURAN1, Erkan EREN2, Aysun PEKŞEN1 
 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun 
2Ege Üniversitesi, Bergama Meslek Yüksek Okulu, Bergama, İzmir 
 
Türkiye’de mantar yetiştiriciliğinde görülen üretim sorunlarını kompost kalitesi, 
misel üretimi, örtü toprağı temini ile hastalık ve zararlılarla mücadele olarak 4 
başlıkta incelemek mümkündür. Örtü toprağı, misel ön gelişmesini tamamladıktan 
sonra vejetatif gelişmeden fruktifikasyon safhasına geçebilmeleri için kompostun 
üstünün kapatılması için kullanılan materyaldir. Örtü toprağı materyali seçilirken 
kalite ve verim üzerine materyalin etkisi, kullanılabilirliği ve fiyatı dikkat edilmesi 
gereken hususlardır. Dünyada ve Türkiye’de örtü toprağı olarak en yaygın 
kullanılan materyal torftur. Ancak torf rezervlerinin azalması, her zaman istenilen 
kalitede olmaması, temin güçlükleri, pahalı olması ve hastalık etmeni taşıması 
üretimde önemli sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle farklı atık ve materyallerin 
örtü toprağı olarak değerlendirilmesi hem üretim maliyetinin azaltılması ve verimin 
artırılması hem de atık materyallerin doğaya yeniden kazandırılması, çevreye zarar 
vermesinin engellenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Torfa alternatif örtü 
toprağı ihtiyacını karşılayabilecek değişik örtü toprağı materyal ve karışımlarının 
belirlenmesi mantar yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bu 
çalışmada torfa alternatif olabilecek örtü toprağı materyalleri ile ilgili yapılan 
çalışmalar derlenerek sunulmuştur. 
 
Anahtar kelimeler: Örtü toprağı, verim, torf 
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Farklı Tarımsal Atıkların Maitake Mantarı (Grifola frondosa) 
Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Üzerine Etkisi 
 
Ecem KARA, Gökhan BAKTEMUR, Hatıra TAŞKIN 
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Adana 
 
Bu çalışmada, ülkemizde neredeyse hiç üretimi yapılmayan bir mantar türü olan 
Grifola frondosa (Maitake mantarı)’nın yetiştiricilik koşullarının ortaya konulması, 
farklı tarımsal atıkların Maitake mantarının verim ve kalitesi üzerine etkilerinin test 
edilerek en uygun substrat materyallerinin ve bunların karışım oranlarının 
belirlenmesi hedeflenmiştir. Tohumluk misellerin elde edilmesinde WC 828 No’lu 
ırk, ana kültürün çoğaltılmasında ise Patates Dekstroz Agar (PDA) besin ortamı 
kullanılmıştır. G. frondosa’nın miselleri; meşe (K), meşe (2 h) + kepek (1 h) (E1), 
kavak (2 h)+ kepek (1 h) (E2), meşe (1 h) + kavak (1 h) + kepek (1 h) (E3), buğday 
sapı (1 h) + kepek (1 h) (E4), meşe (1 h) + buğday sapı (1 h) + kepek (1 h) (E5) 
substrat karışımlarına aşılanmıştır. Çalışmada yetiştirme ortamlarının pH analizi, 
nem içeriği, azot, karbon, karbon:azot oranı parametreleri belirlenmiş, misel sarım 
hızı, verim, biyolojik etkinlik ve ortalama ağırlık bakımından ortamlar 
karşılaştırılmıştır Çalışma sonucunda, en kısa misel sarım süresi 35 gün ile E1, en 
uzun ise 42 gün ile E4 ortamından elde edilmiştir. K, E2 ve E3 karışımlarında misel 
sarımı gözlemlenmemiştir. Kurutulmuş mantar örneklerinde yapılan protein 
analizinde; en yüksek protein içeriği E4 ortamında %35.53 ve en düşük ise E5 
ortamında %32.99 olarak tespit edilmiştir. Kuru madde E4 ortamında %14.79, E5 
ortamında ise %13.57 olmuştur. Mantar ağırlığı ise (tek bir mantar için) E4 
ortamında 17.26 g, A5 ortamında ise 33.92 g olarak kaydedilmiştir. Mantar verimi 
E4 ortamında 55.02 g/kg kompost olurken, E5 ortamında 124.82 g/kg olarak 
belirlenmiştir. Biyolojik etkinlik oranının %22.83 (A4) - 29.29 (E5 ortamı) arasında 
değiştiği saptanmıştır. Substrat karışımlarında yapılan analizlerde ise en yüksek kül 
oranı (%9.49) ve protein oranı (%8.79) E4 ortamından elde edilmiştir. Substrat 
karışımlarının nem oranı %23.32 (K) - 75.43 (E4) arasında, pH değeri ise 1.73 (A3) - 
4.30 (E5) arasında değişmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Maitake mantarı, Grifola frondasa, yetiştiricilik, tarımsal atıklar 
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Türkiye’de Kayın Mantarı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sosyo-
Ekonomik Yapısı 
 
Mustafa ÖZTÜRK, Mustafa Kemal SOYLU, Mükremin TEMEL, Filiz PEZİKOĞLU, 
Gülşah MISIR BİLEN 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova 
 
Kayın mantarı (Pleurotus spp.) türleri, dünyada kültür mantarı olarak bilinen beyaz 
şapkalı mantarlardan sonra en çok üretilen ve tüketilen mantar türleridir. 
Ülkemizde kayın mantarı yetiştiriciliğine olan ilgi ve talep hızlı bir şekilde 
artmaktadır. Türkiye’de kayın mantarı üretimi yapan işletmelerin yapılarını ortaya 
koymak, sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla 41 ilde 220 
işletme ile anket gerçekleştirilmiştir. Kayın mantarı yetiştiriciliği yapan işletmelerde 
işletme sahiplerinin yaş ortalaması 37.6 yıl, eğitim düzeyi 10.5 yıl olarak tespit 
edilmiştir. İncelenen işletmelerin %65.5’inin 1-2 yıl, %27.7’sinin 3-5 yıl arasında 
deneyime sahip oldukları, 6 yıl ve üzeri deneyime sahip olan işletmelerin oranının 
ise %6.8 olduğu saptanmıştır. Beyaz şapkalı mantara (Agaricus bisporus) göre 
kompost hazırlamasının daha kolay, hastalık ve zararlılarının daha az olması gibi 
nedenlerle küçük aile işletmelerinin kayın mantarı yetiştiriciliğini tercih ettikleri 
belirlenmiştir. Ticari olarak kayın mantarı yetiştiriciliğinde; kaliteli kompost ve 
misel kullanılarak tekniğine uygun üretim yanında, üretimde sürdürülebilirlik ve 
pazarda sürekliliğin sağlanması önemli konulardır. Kayın mantarı yetiştiriciliğinin 
kayıt altına alınarak teşvik edilmesi de önem arz etmektedir. 
 
Anahtar kelimeler: Kayın mantarı, üretim, işletme, ekonomi 
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Samsun İlinde Mantar Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi 
 
Nur İlkay ABACI1, Esin HAZNECİ1, Aysun PEKŞEN2, Kürşat DEMİRYÜREK1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun 
 
Mantar çok eskilerden beri bilinen ve tüketilen bir üründür. Bununla birlikte kişi 
başına yıllık mantar tüketim miktarı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 
Dünyada kişi başına yıllık mantar tüketimi 1.43 kg, AB’de bu oran kişi başına 2.64 
kg ve Türkiye’de ise 0.5 kg civarındadır. Bu çalışma Samsun ilinde mantar tüketim 
alışkanlıklarının düzeyini belirlemek ve besin yönünden zengin, sağlığa yararlı bir 
ürün olmasına karşılık mantar tüketiminin az olma nedenlerini ortaya koymak 
amacıyla yapılmıştır. Çalışmada tüketicilerin sosyal ve ekonomik özellikleri, mantar 
tüketim durumları ve mantar tüketme nedenleri gayeli olarak belirlenen tüketiciler 
ile anket yapılarak elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre 
tüketicilerin aylık gelirlerinin içerisinde gıda harcamalarının payı %20 olarak 
belirlenmiş ve gıda harcamalarının içerisinde mantara ayrılan harcama %3 olarak 
tespit edilmiştir. Tüketicilerin en çok tükettikleri mantar türü %50.8 ile beyaz 
şapkalı mantar (Agaricus bisporus) türüdür. Tüketicilerin %32.3’ü kültür mantarı ile 
birlikte doğa mantarlarını da tüketmektedirler. Tüketicilerin %53.6’sı doğa 
mantarlarını kendisi toplamakta, geri kalanı market, pazar ya da mantar konusunda 
bilgili olduğunu düşündükleri satıcılardan temin etmektedir. Mantar tüketim 
sıklıkları incelendiğinde tüketicilerin %27.7’si ayda bir, %23.1’i haftada 1, %23.1’i 
ise 15 günde bir mantar tükettiklerini ifade etmişlerdir. Tüketicilerin mantarı; tadı 
ve lezzeti, sağlıklı olması, besleyici özelliği ve kolay bulunabilmesi gibi nedenlerle 
tükettikleri tespit edilmiştir. Tüketicilerin %66.2’si mantarın fiyatını normal 
bulmakta ve mantar satın alırken tazeliğine, temizliğine, rengine ve fiyatına dikkat 
etmektedirler. Pazarda satılan mantarların hijyen olmadığı ve zehirli olup 
olmadığını bilemediklerinden tercih etmedikleri belirlenmiştir. Mantar tüketiminin 
artırılması için tüketiciler basılı ve görsel medya yoluyla bilinçlendirilmeli, aynı 
zamanda bu konuda üniversite, üretici, sanayi ve bakanlık sıkı bir işbirliği içerisinde 
olmalıdır.  
 
Anahtar kelimeler: Mantar, üretim, tüketim, Samsun 
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Türkiye´de Pleurotus ostreatus Mantarı Üretimi Yapan İşletmelerin 
Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
 
Mesut YALÇIN1, Selim GÜVEN2 
1Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği, Konuralp, 
Düzce 
2Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konuralp, Düzce 
 
Kültür mantarı üretimi ve tüketimi dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek artış 
göstermektedir. 1960 yılında Türkiye’de başlayan ve günümüzde önemli bir 
endüstri kolu olma yolunda ilerleyen kültür mantarının birçok sorunu olmakla 
birlikte, gün geçtikçe yeni sorunlarda ortaya çıkmaktadır. Kültür mantarı olarak 
ülkemizde üretimi ve tüketiminde hızlı bir artış görülen türlerden birisi de 
Pleurotus ostreatus (Jacq. ex. Fr.) Kum. (istiridye, kayın mantarı) türüdür. Bu 
çalışmanın amacı P. ostreatus mantarının üretiminde ve pazarlamasında karşılaşılan 
sorunlar ve bu sorunlara karşı çözüm önerilerinin irdelenmesidir. Bu kapsamda, 
ülkemiz genelini temsil edecek şekilde P. ostreatus üretimi yapan ve toplamda 
12766 ton yıllık üretime sahip işletmeler ile yüz yüze ve telefonla görüşme yoluyla 
anket uygulanmıştır. Yapılan ankette üreticilere 27 soru sorulmuş ve cevaplar 
istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; P. ostreatus 
üreticilerinin genel olarak enerji maliyetlerinin yüksek olması, mantar miselinin 
(tohumunun) çok pahalı olması, sermaye ve eğitim olmaksızın işletme kurulumu, 
insanımızın kültür mantarı yeme alışkanlıklarının az olması en çok karşılaştıkları 
sorunlar arasında gösterilmiştir. Bu sorunlara karşı üreticilerin en çok 
benimsedikleri çözüm önerileri; enerji maliyetlerinin azaltılması, mantar miseli 
(tohumu) için ucuz ve yerli üretim olması, sermaye ve eğitim olmaksızın işletme 
kurulumuna izin verilmemesi, insanımızın kültür mantarı yeme alışkanlıklarının 
artırılmasına yönelik tanıtım yapılması, mantarın çabuk bozulma riskine karşı 
soğutucu reyonların kurulması sıralanabilir. 
 
Anahtar kelimeler: Türkiye, Pleurotus ostreatus, üretici sorunları, çözüm önerileri 
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Tokat Bölgesinde Küçük Ölçekli Mantar Üretim Tesisleri ve 
Sorunları 
 
İbrahim TÜRKEKUL1, Hakan IŞIK2 
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tokat  
2Emin Saraç İmam-Hatip Lisesi, Tokat 
 
TÜİK 2019 verilerine göre Türkiye’de yılda yaklaşık 55 bin ton kültür mantarı 
üretilmektedir. Tokat bölgesinde küçük ölçekli mantar üretim tesisleri olmasından 
dolayı bu oran oldukça düşüktür. Bölgede mantar üretiminde nasıl bir yer seçimi 
yapması, mantar satış ve pazarlamanın planlanması gibi temel noktaların tesis 
kurulumundan önce oldukça kapsamlı olarak araştırılmadığı yapılan araştırma 
sonucu gözlemlenmiştir. Bölgemizde, özellikle istiridye mantarı (Pleurotus 
ostreatus) üretiminde spor kaynaklı, üretim personelinin solunum yolu ile ilgili 
problemler yaşadığı görülmektedir. Ayrıca üretim için gerekli eğitim ve donanımın 
yetkin kişi ve kurumlardan alınmaması gibi eksiklikler gözlemlenmiştir. Üretimde 
istikrarın sağlanması için üreticinin bilinçlenmesi, örgütlenmesi ve profesyonel bir 
tesis kurulumu gerektiği sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Mantar üretimi ve sorunları, Pleurotus ostreatus, Tokat 
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Pomegranate Peel Mixture with Wheat Straw Use as the Substrate 
to Cultivation of Oyster Mushroom 
 
Hawrez Ali NADİR 
Sulaimani Polytechnic University, Technical College of Applied Sciences, 
Horticulture and Landscape Design, Iraq 
 
This study aimed to find the suitable substrate for oyster mushroom production. An 
experiment was carried out with two Pleurotus species (Pleurotus ostreatus and P. 
australis) cultivate on two kinds of agriculture waste (pomegranate peels mixture 
with wheat straw) for growth behavior and yield potential during the years, 2018-
2019. Seven mixtures of substrate were prepared and arranged in complete random 
design (CRD), and the data were analyzed by ANOVA with CRD- factorial using 
fisher (LSD) multiple comparison tests at P≤0.05. The shortness spawn run days 
was obtained from T7: P. ostreatus 13.33 days. Pinhead formation was also early in 
T7: P. ostreatus and took 3.33 days. The minimum harvesting time were obtained 
from T4 and T5 in Pleurotus australis 3.33 days. The highest total yield was obtained 
from T6: P. ostreatus 310.51g and the lowest total yield was obtained from T1: 
Pleurotus australis 17.00 g. Also, the highest percentage of biological efficiency was 
taken from T6: P. ostreatus 95.54, and the lowest percentage of biological efficiency 
was found from T1: Pleurotus australis 5.23%. These studies will help mushroom 
growers for finding best substrate to cultivate of oyster mushrooms and will 
recommend cultivation of P. ostreatus on mixture (50+50%) of pomegranate peels 
with wheat straw. 
 
Keywords: Pleurotus ostreatus, Pleurotus australis, pomegranate peels, wheat 
straw, yield, biological efficiency 
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Mantarda Şişe Kültürü Teknolojisi ve Türkiye’de Yapılan 
Çalışmalar 
 
Mustafa Kemal SOYLU1, Min-Gu KANG2 
1Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova, Türkiye 
2Gyeongsangbuk-Do Agricultural Research & Extension Services, Daegu, Korea 
 
Türkiye’de mantar yetiştiriciliğinin önemli bir kısmını Agaricus bisporus kültür 
mantarı oluşturmaktadır. Son zamanlarda kayın mantarı (Pleurotus sp.), Japon 
mantarı (Lentinula edodes) ve reishi mantarı (Ganoderma lucidum) gibi egzotik ve 
tıbbi mantarlara olan ilgi artmaktadır. Türkiye’de egzotik ve tıbbi mantarların 
yetiştiriciliğinde yaygın olarak plastik torba sistemi kullanılmaktadır. Şişe kültürü, 
otoklav ısısına dayanıklı, polipropilen benzeri materyalden yapılmış ve filtreli bir 
kapağı olan şişelerde yapılan bir yetiştirme tekniğidir. Mantar yetiştiriciliğinde 
kullanılan substrat bu şişelere doldurulmakta ve sterilize edilmektedir. Tohumluk 
misel ekimi yapıldıktan sonra mantar oluşumu bu şişelerde sağlanmaktadır. 
Türkiye’de şişe kültüründe yetiştiricilik henüz yapılmamaktadır. Oysaki son yıllarda 
Çin, Japonya, Güney Kore gibi Uzakdoğu ülkeleri başta olmak üzere, Avrupa ve ABD 
gibi ülkelerde şişe kültüründe yetiştiricilik yapılmaktadır. Bu sistemle Pleurotus 
mantarı türleri (Pleurotus eryngii, Pleurotus ostreatus vb.), Hypsizygus tessulatus, 
reishi (Ganoderma lucidum), kulak mantarı (Auricularia sp.), enoki mantarı 
(Flammulina velutipes) ve aslan yelesi (Hericium erinaceus) yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. Şişe kültürü mekanize sistemdir, bu yüzden az işçilik gerektirir. Sıvı 
misel kullanımına olanak verdiğinden daha hızlı bir misel sarımı gerçekleşir. 
Şişelerin boşaltılması ve temizlenmesinde de mekanize sistemler kullanılmaktadır. 
Güney Kore’de bulunan Gyeongsangbuk-do Tarımsal Araştırma ve Yayım Hizmetleri 
ile yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde, şişe kültüründe mantar yetiştiriciliği 
Güney Kore’de incelenmiş ve şişe kültürü teknolojisini ülkemize transfer etmek 
amaçlanmıştır. Şişe kültürünün kullanımının yaygınlaşmasıyla Türkiye’de egzotik 
ve tıbbi mantarların endüstriyel üretiminin çok hızlı bir şekilde gelişeceğini 
düşünmekteyiz. 
 
Anahtar kelimeler: Mantar, yetiştiricilik, şişe kültürü, mekanizasyon, sıvı misel 
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Ganoderma lucidum (Reishi) İçin Yetiştirme Ortamının 
Standardizasyonu 
 
Erbil KALMIŞ1, Mehmet ATMACA2, Fatih KALYONCU3 
1TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü, İzmir 
2Agroma Gıda Tarım Hayvancılık, Hacıeyüplü Mah. Merkezefendi, Denizli 
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Muradiye, Yunusemre, Manisa 
 
Bu çalışmada, yüksek ekonomik değere sahip tıbbi bir mantar olan reishi 
[Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.] için en uygun yetiştirme ortamının 
belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla; %73 meşe talaşı ve %2 alçı içeren temel 
karışıma buğday kepeği, mısır unu, soya unu, melas ve pamuk tohumu küspesi 
değişik oranlarda eklenerek 660 g kuru madde miktarına sahip, pH değeri 6.6 ve 
nem değeri %70 olan toplam 30 farklı içerikte kompost hazırlanmıştır. Ortamlar, 
sterilizasyon sonrası eşit miktarda tohumluk misel ile aşılanmıştır. Üretim odasında 
25 °C’de inkübe edilen yetiştirme ortamlarında; aşılama sonrası miselin torbayı 
sarma, ilk hasat alma süreleri ve ortalama verim miktarları kaydedilerek her bir 
kompost içeriğinin “biyolojik verim” değerleri hesaplanmıştır. Tüm denemeler on 
tekrarlı olarak gerçekleştirilmiş, yetiştirme ortamlarından 3 hasat alınarak 
kurutulmuş ve ortalama ürün ağırlıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak; en yüksek 
biyolojik verim değeri (%31.82) temel karışıma %12.5 mısır unu, %12.5 buğday 
kepeği ve 40 g soya unu ilave edilen kompost bileşiminden (MBS4) elde edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Reishi, Ganoderma lucidum, kompost, biyolojik verimlilik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ymk2019 Program Kitapçığı ve Bildiri Özetleri     

 

34 
 

 

İstiridye Mantar Yetiştiriciliğinde Farklı Yetiştirme Ortamlarının 
Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri 
 
A. Yıldız PAKYÜREK1, Zülfikar İZOL1, Erkan EREN2 
1Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa 
2Ege Üniversitesi, Bergama Meslek Yüksek Okulu, Bergama, İzmir 
 
Çalışmada; badem kabuğu (BK), pirinç kavuzu (PK) ve mısır koçanı (MK) 
materyallerinin % 25, 50, 75 ve 100 oranlarında buğday samanı (BS) + kepek ile 
karışımlarından hazırlanan 12 yetiştirme ortamının, Pleurotus ostreatus (istiridye 
mantarı) mantarının verim ve kalitesi üzerine etkisi belirlenmiştir. Hazırlanan 
yetiştirme ortamları, kontrol (K) olarak ele alınan %78BS+%16K+%6 alçı ortamı ile 
karşılaştırılmıştır. Denemede; misel gelişim süresi, toplam verim, biyolojik etkinlik, 
ortalama şapka ağırlığı, şapka sayısı, şapka uzunluğu ve çapı, sap uzunluğu ve çapı 
ile mantar örneklerinde kuru madde miktarı, kül ve karbon miktarı belirlenmiştir. 
Farklı yetiştirme ortamlarının PL-23 istiridye mantar çeşidinin verim ve kalitesi 
üzerine etkilerinin incelendiği araştırmada; en yüksek toplam verim 313.9 g/torba 
ile %50K+%50MK ortamından, en hızlı misel gelişimi 17 gün ile %75K+%25MK ve 
%100 BK ortamlarından, en yüksek biyolojik etkinlik oranı ise %28.59 ile 
%75K+%25PK ortamından elde edilmiştir. Ayrıca, farklı yetiştirme ortamlarından 
elde edilen mantarların ortalama şapka ağırlığı, şapka ebatları ile kuru madde, kül 
ve karbon içeriklerinin de kontrole göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Pleurotus ostreatus, bitkisel atık, biyolojik etkinlik, verim, kalite   
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Mantar Üretimi Açısından En Uygun Trametes versicolor 
İzolatlarının ve Yetiştirme Ortamlarının Belirlenmesi 
 
Ayşenur KOBAN1, Mustafa YAMAÇ2, Aysun PEKŞEN3 
1Vişnelik mahallesi, Şehit Mustafa Ay Sokak, No: 22, Eskişehir. 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 
Eskişehir 
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun 
 
Bu çalışma biri kontrol (ATCC200801) olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden 
izole edilen toplam yedi Trametes versicolor izolatı kullanılarak dört aşamada 
gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada izolatlar patates dekstroz (PDA) ve malt ekstrakt 
(MEA) agar ortamlarında 5 farklı inkübasyon sıcaklığında (20, 25, 27, 30 ve 35 °C) 
üretilerek misel gelişim hızları ve yoğunluk değerleri belirlenmiştir. Bu denemelerin 
sonucunda en iyi besiyeri PDA ve sıcaklık 27 °C olarak saptanmıştır. İkinci aşamada 
izolatlar 15 farklı tarımsal atık materyal (buğday kepeği, meşe talaşı, çam talaşı, 
fasulye atığı, macar fiği, çay atığı, fındık küspesi, ayçiçeği sapı, pirinç kavuzu, kavak 
talaşı, kozalak, pamuk sapı, biber atığı, yonca samanı ve mısır sapı) üzerinde misel 
gelişim hızları ve yoğunluk değerleri ile lakkaz enzim aktiviteleri bakımından 
karşılaştırılmıştır. T. versicolor üretimi için en uygun suş; en yüksek misel gelişim 
hızı ve yoğunluk değerleri ile lakkaz enzim aktivitesine sahip SV-1 olarak 
belirlenmiştir. Farklı tarımsal atıklar arasından en iyi misel gelişimi buğday kepeği, 
fasulye sapı, macar fiği ve fındık küspesi atıklarından elde edilmiştir. Çalışmanın 
üçüncü aşamasında en uygun spawn danesi belirlenmiştir. Sonuç olarak T. versicolor 
izolatlarının sardırma materyali olarak arpada hepsinden daha hızlı gelişim 
gösterdiği gözlenmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise deneme sonuçları dikkate 
alınarak mantar üretimi gerçekleştirilmiştir. Önceden belirlenen tarımsal atıkların 
meşe talaşına %25 oranında ilave edilmesi ile hazırlanan üretim ortamlarının T. 
versicolor mantarının verim ve biyolojik etkinlik oranı üzerine etkisi belirlenmiştir. 
Meşe talaşı ortamı kontrol olarak ele alınmıştır. Ayrıca sterilizasyon öncesi ve 
sonrası, primordium aşaması ve hasat safhasında alınan örnekler ile bazı kompost 
özelliklerindeki değişim belirlenmiştir. Mantar üretim çalışmasında ele alınan 5 
farklı kompost içerisinden en yüksek verim ve BE oranı, %75 meşe talaşı+%25 
fasulye atığı ortamından (sırasıyla 207,15 g ve %54,51) elde edilmiştir. Elde edilen 
sonuçların T. versicolor yetiştiriciliğine verim artışı yönünde ışık tutacağı 
öngörülmüştür. 
 
Anahtar kelimeler: Biyolojik etkinlik, misel gelişimi, Trametes versicolor, üretim 
ortamı, verim 
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Farklı Katkı Maddeleri ile Takviye Edilmiş Kavak Talaşında 
Yetiştirilen Pleurotus eryngii İzolatlarının Verim ve Şapka 
Özellikleri 
 
Funda Atila 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Kırşehir 
 
Çalışmanın amacı, Türkiye’nin farklı bölgelerinden izole edilen 3 Pleurotus eryngii 
izolatının üretiminde ayçiçeği küspesi (AK), üzüm posası (ÜP) ve yeşil ceviz kabuğu 
(YCK) gibi farklı katkı materyallerinin kullanım olanaklarının araştırılmasıdır. 
Yetiştirme ortamı hazırlığında kavak talaşı ana materyal olarak kullanılmış, 
bahsedilen katkı materyalleri yetiştirme ortamına 8:2 oranında eklenmiştir. 
Çalışmada, farklı katkı materyalleri kullanılarak hazırlanan bu yetiştirme 
ortamlarında üretilen P. eryngii izolatlarının misel gelişim süresi (gün), ilk hasada 
kadar geçen süre (gün), toplam verim (g/kg), biyolojik etkinlik (BE) ve bazı şapka 
özellikleri (şapka boyutları ve şapka rengi) belirlenmiştir. Çalışma sonucunda 
incelenen üretim parametrelerinin ve şapka özelliklerinin yetiştirme ortamı ve 
izolatlardan önemli oranda etkilendiği ve çalışmada test edilen üç katkı 
materyalinin her üç P. eryngii izolatının üretiminde kullanılabileceği tespit 
edilmiştir. T:AK ortamında yetişen K-16 ve M-18 izolatları daha yüksek verim, BE ve 
şapka iriliğine sahip olduğu belirlenmiştir. K-20 izolatında ise T:ÜP ortamında daha 
yüksek değerler elde edilmiştir. Diğer ortamlara kıyasla T:YCK ortamında yetişen P. 
eryngii izolatlarının üretim sürelerinde bir artış görülmesine rağmen, P. eryngii 
yetiştiriciliğinde katkı materyali olarak yeşil ceviz kabuğu kullanımının ticari olarak 
uygulama potansiyeline sahip olduğu saptanmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Ayçiçeği atıkları, kral istiridye mantarı, yeşil ceviz kabuğu, 
üzüm posası 
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Ordu Yöresinde Belirlenen Yenen Makromantarlar 
 
Yusuf UZUN1, Mustafa Emre AKÇAY2, Ali KELEŞ3, İsmail ACAR4, Ilgaz AKATA5 
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik ABD, Tuşba, Van  
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tuşba, Van 
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tuşba, Van 
4Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Başkale Meslek Yüksekokulu, Tuşba, Van 
5Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tandoğan, Ankara 
 
Makromantarlar, tarih öncesi devirlerden beri insanların besinsel ve tıbbi 
özelliklerinden faydalandığı doğal bir kaynak olmuştur. Bitkisel gıdalara oranla 
daha yüksek protein içeriğine sahip olan mantarlar, sürekli artan dünya nüfusunun 
besinsel ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli bir potansiyele sahiptir. Doğal yenen 
makromantarlardan azami faydayı sağlayabilmek için de öncelikle bu mantarların 
tanınması ve tanıtılması gereklidir. Ordu ili sınırları içerisinde 2014-2015 yılları 
arasında doğal olarak yetişen makromantar örnekleri üzerinde gerçekleştirilen bu 
çalışmada, yöreden toplanan makromantarlar teşhis edilmiş ve yenir özellikte olan 
türler belirlenmiştir. Ayrıca arazi çalışmaları esnasında yöre halkından temin edilen 
etnomikolojik bilgiler de kaydedilmiştir. Sonuç olarak Ordu yöresinde yenir 
özellikte toplam 62 makromantar türü tespit edilmesine rağmen, sadece Tricholoma 
terreum, Cantharellus cibarius, Pleurotus ostreatus, Morchella elata, Hydnum 
repandum ile Lactarius cinsine ait 3 tür olmak üzere toplam 8 türün yöre genelinde 
veya lokal olarak bilinip toplandığı, yöre pazarlarında satıldığı ve gıda olarak 
tüketildiği belirlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Ordu, yenen makromantar, etnomikoloji 
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Arazide Pleurotus ve Shitake Mantarı Uygulamaları 
 
Ömer Naci KAYA 
Orman Genel Müdürlüğü, Ankara 
 
Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Ordu ve Giresun illerinde arazide yapılan 
orman bakımları sonrası alanda çürümeye terk edilen birçok kütük ve kök kalmıştır. 
Bu kütüklerin Pleurotus ve Shitake mantarları ile aşılaması gerek yaban hayatı ve 
gerekse yörede yaşayan yerel halkın faydalanması bakımından önemli katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmada bu amaçla yapılan arazi çalışmaları 
hakkında bilgi verilmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Ormandaki sabit köklere aşılama 
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Kültür Mantarı Üretiminde Biyolojik Mücadele 
 
Erkan EREN1, Mehmet DEMİRCİ2, Onur PANGAL2 
1Ege Üniversitesi, Bergama Meslek Yüksekokulu, Mantarcılık Programı, Bergama,  
İzmir 
2Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İml. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. Kemalpaşa, İzmir 
 
İnsan beslenmesinde toplum bilincinin giderek artması, tam bir protein ve vitamin 
kaynağı olan mantarlara karşı ilgiyi de gün geçtikçe artırmaktadır. Tüketim 
miktarının göstermiş olduğu bu pozitif yöndeki değişim, tarımsal yatırımlarda 
kültür mantarına olan ilgiyi de ön plana çıkarmaya başlamıştır. Tüm tarımsal üretim 
alanlarında olduğu gibi kültür mantarı üretiminde de birçok hastalık ve zararlı ile 
karşılaşılabilmektedir. Bu hastalık ve zararlıların varlığı ürünün verim ve 
kalitesinde düşüşlere neden olmaktadır. Üretim aşamasında karşılaşılan hastalık ve 
zararlılara karşı mücadelede birçok kimyasal ilaç kullanımı söz konusu olup bu 
ilaçların büyük bir kısmı maalesef ürüne ruhsatlı olmayan ilaçlardır. Ülkemizde son 
yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda kültür mantarı sineklerine karşı biyolojik 
mücadele yöntemleri yürütülmeye başlanmıştır. Hatta bu biyolojik mücadele 
preparatlarının bir kısmı kültür mantarına ruhsatlandırılmıştır. Bu şekilde hem 
ürün verim ve kalitesi korunup hem de kimyasal kalıntı riski ortadan kalkmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Kültür mantarı, hastalık ve zararlılar, biyolojik mücadele 
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Mantar Sinekleri (Diptera: Sciaridae, Phoridae, Cecidomyiidae, 
Scatopsidae) ile Mücadelede Yeni Bir Ürün: ecosav-M1 
 
Fedai ERLER1, Alican İZGİ2, Halil SEPİTÇİ2, Erhan Emre ERDİ2 
1Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Antalya 
2Kekova Enerji Sistemleri Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Antalya 
 

Kültür mantarı yetiştiriciliği, Türkiye tarımının önemli sektörlerinden biridir. 
Mantar üretiminde Diptera takımının farklı familyalarına ait mantar sinekleri en 
önemli zararlılar olup, larvaları doğrudan misel ve mantarda zarar yaparken 
erginleri birçok önemli hastalığın vektörüdür. Sciarid, phorid ve cecidomyiid 
sinekler, özellikle Antalya-Korkuteli Yöresi’nde oldukça yaygın olan Lycoriella 
ingenua (Dufour) (Sciaridae) ve Megaselia halterata (Wood) (Phoridae) Türkiye’de 
en çok üretilen mantar türlerinden beyaz şapkalı mantar [Agaricus bisporus (Lange) 
Imbach]’ın kültürünü etkilemektedir. Son yıllarda mantar scatopsid sinekleri, 
Scatopse spp. (Scatopsidae), Antalya-Korkuteli Yöresi’nde mantarda zarar yapan 
yeni bir sinek grubu olarak ortaya çıkmıştır. Tüm bu sinek grupları ile mücadele 
genelde kimyasal ilaç kullanımına dayanmaktadır. Ruhsatlı ilacın yok denecek kadar 
az olduğu mantar sineklerine karşı, meyve ve sebze üretimindeki diğer zararlılara 
karşı ruhsatlı hatta kimi zaman hiçbir ruhsata sahip olmayan ilaçlar bilinçsizce 
kullanılmaktadır. Hasat periyodu son derece kısa olan kültür mantarında kullanılan 
bu ilaçlar tüketici sağlığını ciddi ölçüde tehdit etmektedir. Bu yüzden bu çalışmada, 
mantar sinekleri ile mücadele kimyasallara alternatif olabilecek, tarafımızdan 
geliştirilen yeni bir ışık tuzağı (ecosav-M1) test edilmiştir. Kompost ile birlikte 
mantar deposuna, 4 adet/60 m2 olacak şekilde ve deponun her bir köşesine birer 
adet olacak şekilde asılan tuzaklar sayesinde komposttan çıkan ya da sonradan 
depoya bulaşan ergin sinekler başarıyla yakalanmış ve hasat sonuna kadar depoda 
çok düşük yoğunlukta sinek popülasyonu gözlenmiştir. Ergin sineklerin azlığı, 
dolaylı olarak larva popülasyonunu ve dolayısıyla da larvanın mantardaki zararını 
önemli ölçüde azaltmıştır. Bu çalışmada, ecosav-M1 adlı ışık tuzağının etkinliği, 
hasat sırasında yapılan kurtlu mantar sayımlarıyla belirlenmiş, hemen komşu bir 
depoda mantar üretim periyodunca yapılan kimyasal ilaç (3 defa) uygulamasıyla 
karşılaştırılmıştır. Sayımlardan elde edilen sonuçlara göre, ecosav-M1 kullanılan 
depoda 1. flaş hasadında %1.3, 2. flaş hasadında %3.8 ve 3. flaş hasadında da %6.4 
bulaşık mantar tespit edilmiştir. Dönem boyunca kimyasal ilaç uygulaması yapılan 
depoda 1. flaş hasadında %13.6, 2. flaş hasadında %28.4 ve 3. flaş hasadında da 
%34.6 bulaşık mantar tespit edilmiştir. Tüm bu sonuçlar, ecosav-M1 adlı ışık 
tuzağının mantar sinekleri ile mücadelede başarıyla kullanılabileceğini ve kimyasal 
ilaç kullanımını azaltabileceğini göstermiştir. 
 

Anahtar kelimeler: Kültür mantarı, ecosavM1, mantar sinekleri, mücadele 
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Doğal Bakteriyel Mikrofloranın Pleurotus ostreatus’un Gelişimine 
Etkisinin Değerlendirilmesi 
 
Mehmet ÇETİN1, Erkan EREN1, Utku ŞANVER2, Jülide AKPINAR2, Hatice 
ÖZAKTAN2 
1Ege Üniversitesi, Bergama Meslek Yüksekokulu, Bergama, İzmir 
2Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Bornova,  İzmir 
 
Fungusların doğal yaşam ortamlarında var olan bazı mikroorganizmalar miselyal 
gelişimi ve primordium oluşumunu etkilemekte, ayrıca çeşitli hastalık ve zararlılara 
karşı biyolojik savaş etmeni olarak da etki edebilmektedir. Özellikle Bacillus ve 
Pseudomonas grubu bakterilerinin Agaricus bisporus’un misel gelişimini artırıcı ve 
basidiocarp oluşumunu teşvik edici etkileri ile ilgili detaylı çalışmalar yapılmış ve 
sonuçlar ortaya konmuştur. Ülkemizde Pleurotus türleri içerisinde en çok üretimi 
yapılan tür Pleurotus ostreatus (PT)’tur. Bu çalışmanın amacı; PT’un, üretim 
ortamlarından ve şapkalarından izole edilen çeşitli bakteriyel izolatların, in vitro 
koşullarda PT’un miselyal gelişimine etkilerini araştırmaktır. Bu kapsamda ticari 
mantar firmalarından kompost ve mantar örnekleri alınarak bünyelerinde var olan 
Bacillus ve Pseudomonas cinsine dahil 18 bakteriyel izolat elde edilmiş ve Patates 
Dextrose Agar (PDA) ortamında ikili kültür metoduna göre karşılaştırılmıştır. 
Bakterilerin biyokontrol ve gelişim artırıcı etkilerinin de belirlendiği testler 
uyumluluk açısından miselyal gelişim testinin paralelinde gerçekleştirilmiştir. İzole 
edilen 16 bakteri PT’nin miselyal gelişimini negatif kontrol misellerine oranla %1-
30 arasında teşvik etmiştir. Özellikle Pl 4/1, Pl 4/2, Pl 9/2 izolatlarının biyokontrol 
etkileri ile in vitro çalışmalarda P. ostreatus’un misel gelişimini teşvik edici etkisi 
yanında yetiştiricilik aşamasında sorun olan hastalık ve zararlı etmenlerine karşı 
biyolojik savaş elemanı olarak değerlendirilebileceği ön plana çıkmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Pleurotus ostreatus, istiridye mantarı, yararlı bakteriler, 
Pseudomonas, Bacillus 
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Nemlendirme Sıvısı Olarak Kullanılan Alternatif Endüstriyel 
Atıkların Bazı Makrofungusların Misel Gelişimi ve Ligninolitik 
Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi 
 
Bahar Gülce KORKMAZ1, Göksu CEYLAN1, İbrahim SARI2, Burak Nuri ACAR3, 
Mustafa YAMAÇ3 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir 
2Büyükdere Mahallesi Özkayalar Sokak No:18/14, Odunpazarı, Eskişehir 
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 
Eskişehir 
 
Bu çalışmada endüstriyel üretim süreçlerinden açığa çıkan farklı nitelikteki sıvı 
atıkların nemlendirme sıvısı olarak beş farklı mantar türünün misel gelişimi ve 
ligninolitik enzim aktivitesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan 
Pleurotus cornucopiae, Flammulina velutipes, Lentinus strigosus, Schizophyllum 
commune ve Ganoderma lucidum kültürleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Biyoloji Bölümü Makrofungus Kültür Koleksiyonundan (OBCC) temin edilmiştir. En 
iyi misel gelişim ve enzim üretim koşullarının belirlenmesi amacıyla 4 farklı 
kompost materyali (meşe, kavak, pirinç, buğday) ikişerli kombinasyonlarla 10 gram 
olacak şekilde karıştırılarak, tek ve karışım halinde kullanılan 4 farklı nemlendirme 
sıvısıyla (peyniraltı suyu, zeytin kara suyu, yapay tekstil boya atık suyu, melas) %70 
oranında nemlendirilmiştir. Pozitif kontrol olarak distile su kullanılmıştır. Her 
kompost örneğinin pH değeri %1 alçı ve kireç ilavesi ile düzenlenmiştir. Saf fungal 
kültürlerden çıkarılan 6 mm’lik misel diskleri nemli kompost karışımları içeren 
petrilerin merkezine yerleştirilerek 28 °C’de inkübasyona bırakılmıştır. Tüm 
izolatların enzimleri farklı seviyelerde ürettiği belirlenmiştir. En yüksek mangan 
peroksidaz (MnP) aktivitesi Pleurotus cornucopiae’de 103,64 u/L, en yüksek lakkaz 
ve mangan bağımsız peroksidaz (MnBP) aktivitesi Ganoderma lucidum’da sırasıyla 
118,52 ve 66,86 u/L olarak belirlenmiştir. En yüksek günlük büyüme hızı ve misel 
gelişimi gösteren izolat Schizophyllum commune olarak belirlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Makrofungus, ligninolitik enzim, nemlendirme sıvısı 
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Yerli ve Yabancı Bazı Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 
İzolatlarının Şişe Kültürü Teknolojisinde Verim ve Kalite 
Performansları 
 
Mustafa Kemal SOYLU, Burak BAYBAŞ 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova 
 
Türkiye’de kayın mantarı yetiştiriciliği yaygın olarak plastik torbalarda 
yapılmaktadır. Şişe kültüründe mantar yetiştiriciliği Uzakdoğu ülkelerinde yaygın 
olarak kullanılan bir teknolojidir. Son zamanlarda ABD ve AB ülkelerinde de 
kullanılmaya başlamıştır. Şişe kültürü teknolojisine ait makine ve ekipmanlar 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nce ülkemize ilk defa 
getirilmiş ve bu teknoloji ile başta kayın mantarı (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. 
Kumm.) olmak üzere farklı egzotik mantarların üretimi yapılabilmektedir. Bu 
çalışmada şişe kültürü teknolojisi kullanılarak polipropan şişelerde (1100 ml 
hacminde 75 mm ağız çapında) yerli (MKS117, MKS065) ve yabancı farklı ticari 
izolatlar (HK35, K17, M2175 ve SPOPPO) kullanılarak yetiştiricilik yapılmıştır. 
Yetiştirme ortamı olarak; %30 kalın meşe talaşı, %40 ince kayın talaşı, %20 pamuk 
şift atığı ve %10 buğday kepeği kullanılmıştır. Denemede toplam verim, biyolojik 
etkinlik, misel sarma süresi, primodiyum oluşum süresi, hasat süresi ve mantar 
morfolojik ölçümleri (mantar ağırlığı mantar çapı, boyu, sap çapı ve boyu) 
yapılmıştır. En yüksek verim MKS117 ve K17 (1274,7 g/kasa ve ?) izolatlarından 
elde edilmiş, bu izolatları K17 ve HK35 (1170,5 g/kasa ve 1055,3 g/kasa) takip 
etmiştir. İzolatların mantar ağırlıkları 9,58 ile 20,06 g, mantar çapları 57,21 ile 
83,42 mm arasında değişmiştir. K17 izolatı daha büyük şapka (83,42 mm) 
oluştururken, SC065 izolatı daha küçük şapka (57,21 mm) fakat daha uzun mantar 
sapı (40,12 mm) oluşturmuştur. Sonuç olarak; şişe kültürü yetiştiriciliğinde, yerli 
MKS117 izolatı en iyi performansa sahip izolat olarak tespit edilmiştir. Şişe kültürü 
teknolojisi işçilik maliyetlerini azaltması ve standart bir ürün elde edilmesi ve bir 
bir kez hasat ile yetiştiricilik yapılarak bir yılda daha fazla üretim döngüsü (8-10 
kez) sağlaması nedeniyle özellikle orta ve büyük çapta işletmeler için tavsiye 
edilebilir bir teknolojidir. 
 
Anahtar kelimeler: Pleurotus ostreatus, kayın mantarı, şişe kültürü, yerli, izolat, 
misel 
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Farklı Kurutma ve Soğukta Muhafaza Uygulamalarının Pleurotus 
ostreatus (İstiridye Mantarı)’nın Bazı Kalite Özellikleri ve Besin 
Elementi İçeriğine Etkisi 
 
Beyhan KİBAR 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bahçe 
Bitkileri Bölümü, Bolu 
 
Yemeklik mantarlar, yüksek su içeriğine sahip olduğu ve yüksek solunum hızı 
nedeniyle hasattan sonra çok hızlı bozulmakta ve kalitesini kaybetmektedir. Hasat 
edilen mantarlar yalnızca 3-4 gün gibi çok kısa bir raf ömrüne sahiptir. Bu nedenle, 
yemeklik mantarların hasat sonrası raf ömrünün uzatılması ve tüketilinceye kadar 
kalitesini daha uzun süre sürdürebilmeleri için soğukta muhafaza, kurutma, 
dondurma, modifiye atmosfer paketleme, kontrollü atmosferde muhafaza ve 
konserveye işleme gibi yöntemler uygulanmaktadır. Bu çalışma, farklı kurutma ve 
soğukta muhafaza uygulamalarının Pleurotus ostreatus’un bazı kalite özellikleri ve 
besin elementi içeriğine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bolu Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde yürütülen çalışmada; 1) 
Doğal kurutma, 2) Etüvde kurutma (60°C), 3) Mikrodalgada kurutma (450 W),   4)    
-18°C’de muhafaza, 5) 4°C’de muhafaza ve 6) 10°C’de muhafaza olmak üzere 6 farklı 
uygulama ele alınmıştır. Çalışmada mantar örneklerinde pH, kül, renk (L*, a*, b*, C* 
ve h°), protein, toplam azot ve element içerikleri (Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, 
Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, Se, Sn ve Zn) belirlenmiştir. Uygulamalar arasında incelenen 
tüm özellikler bakımından önemli farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 
bulgularına göre kalite özellikleri ve besin elementi içeriğini koruma yönünden en 
iyi uygulama 4°C´de muhafaza olarak belirlenmiştir. Mikrodalgada kurutma 
yöntemi önemli oranda kalite kayıplarına neden olduğundan P. ostreatus’un 
muhafazası için uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Pleurotus ostreatus, kurutma, soğukta muhafaza, kalite, besin 
elementi 
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Halojen Isıtıcılı Kurutucuda Kurutma Sıcaklığının Kültür 
Mantarının (Agaricus bisporus) Kuruma Süresi ve Rehidrasyon 
Oranına Etkisi 
 
E. Sena KIRMIZIKAYA, İnci ÇINAR 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Biyomühendislik ve Bilimleri ABD, Fen 
Bilimleri Enstitüsü, K.Maraş 
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Gıda Mühendisliği ABD, Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi, K.Maraş 
 
Çalışmada halojen ısıtıcılı kurutmada kurutma sıcaklıklarının kültür mantarının 
(Agaricus bisporus) kurutulmasında kuruma süresi ve rehidrasyon oranına etkileri 
araştırılmıştır. 1 cm kalınlıkta kesit alınan örnekler halojen ısıtıcılı kurutucuda 40, 
50 ve 60°C’de kurutulmuştur. Kuruma eğrileri ilk saatte 10’ar dk devamında 30dk 
periyotlarda örnek ağırlıkları kaydedilerek oluşturulmuştur. Rehidrasyon oranı 
kurutulmuş örneklerin 10, 20, 30, 60 ve 1440 dakikalık rehidrasyon sonucu % 
ağırlık artışıyla ifade edilmiştir. Mantar örneklerinin 40, 50 ve 60°C’de 
kurutulmalarında son nem içeriğine (%6.58) ulaşma süreleri sırasıyla 480, 240 ve 
150 dk iken rehidrasyon oranları %92.02, 90.53 ve 90.40 olarak kaydedilmiştir. 
Çalışmada kurutma sıcaklığının artması kuruma süresinin kısalmasına, rehidrasyon 
oranının ise azalmasına sebep olmuştur. İki yönlü varyans analizlerinde ise sıcaklık 
artışının kuruma süresi üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli (p<0.05), 
rehidrasyon oranına etkisi ise önemsiz bulunmuştur (p>0.05). 
 
Anahtar kelimeler: Kültür mantarı, halojen ısıtıcılı kurutucu, kuruma eğrisi, 
rehidrasyon 
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Van İlinde Doğal Yetişen Lepista personata Mantar Türünün 
Modifiye Atmosfer Paketlemede (MAP) Depolanma Süresince 
Meydana Gelen Biyokimyasal Değişimlerinin Belirlenmesi 
 
Şeyda ÇAVUŞOĞLU1, Yusuf UZUN2 
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Van  
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı 
Bölümü, Van 
 
Mantar hasat sonrası açısından çok hassas ürünler arasında yer almaktadır. Bunun 
temel sebebi mantarlarda koruyucu bir dış tabaka olan epidermisin 
bulunmamasıdır. Bu özelliğinden yola çıkarak bu çalışmada doğada uygun ekolojik 
koşullarda kendi başına yetişen yenilebilir olan Lepista personata mantar türünün 
modifiye atmosfer paketlemede (MAP) muhafaza süresi ve kalite üzerine olan 
etkileri araştırılmıştır. Aynı olgunluk düzeyine sahip mantarlar, Van ilinin Edremit 
ilçesinden doğadan toplandıktan ve temizledikten sonra 4°C’de 24 saat ön 
soğutmaya tabi tutulmuştur. Bu işlemlerden hemen sonra 400 g’lık köpük tabaklara 
yerleştirildikten sonra strech film ile kaplanmıştır. Mantarlar 4 °C ve %90-95 nispi 
nem koşullarında 20 gün muhafaza edilmiştir. Muhafaza süresince 5 gün aralıklarla 
ağırlık kaybı, pH, titre edilebilir asitlik (TEA), toplam fenolik ve antioksidan 
içerikleri, renk değişimi (L*, a*, b*, Croma ve Hue açı değerleri) belirlenmiştir. Sonuç 
olarak depolama sonunda ağırlık kaybı, pH değerleri, antioksidan içeriği, renk 
değerlerinden Croma ve Hue değeri artarken, toplam fenolik ve renklerden L 
değerinde azalmalar olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda Lepista personata 
mantar türünün MAP ambalajlama içerisinde 20 gün boyunca başarılı bir şekilde 
depolanabileceği tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Depolama, Lepista personata, MAP, Van 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ymk2019 Program Kitapçığı ve Bildiri Özetleri     

 

47 
 

 
Yenilebilir ve Tıbbi Mantarların Gıda Ürünlerinde Kullanım 
Potansiyeli 
 
Sanem BULAM1, Aysun PEKŞEN2, Nebahat Şule ÜSTÜN3 
1Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Güre 
Yerleşkesi,  Giresun  
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun 

3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,  
Samsun 
 
Yenilebilir ve tıbbi mantarların beslenmemizdeki önemi yüksek protein, diyet lif, 
vitamin ve mineral madde içerikleri nedeniyle besinsel, biyoaktif bileşenlerinden 
dolayı da farmakolojik yönden gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde bu 
mantarların taze olarak tüketiminin yanı sıra mantar üreten organlarının ve 
misellerinin kullanıldığı katma değerli ürünlere dönüştürülerek beslenme açısından 
daha kaliteli, daha doğal, raf ömrü daha uzun ve tüketiciler tarafından tercih edilen 
fonksiyonel gıda ürünlerinin ve nutrasötiklerin elde edildiği birçok çalışma 
yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, Agaricus türleri, Auricularia auricula, 
Boletus edulis, Calocybe indica, Flammulina velutipes, Ganoderma lucidum, Lentinula 
edodes, Pleurotus türleri, Terfezia claveryi ve Tuber türleri gibi mantar türleri pulp, 
ezme, un, toz veya ekstrakt formunda başlıca et (köfte, salam, sosis vb.), tahıl 
(bisküvi, cips, ekmek vb.) ve süt (peynir, yoğurt vb.) gibi farklı teknolojik alanlara ait 
gıdalara katılmaktadır. Ayrıca yürütülen çalışmalarda; çeşitli çorba, baharat, ketçap, 
sos, çikolata, puding, sıcak/soğuk içecek, atıştırmalıklar ve papad, sucuk, tarhana 
gibi bazı geleneksel gıdaların formülasyonlarında da bu mantarlar değişen 
oranlarda ve formlarda bileşen/gıda katkı maddesi olarak kullanılmakta ve 
günümüzde bu ürünlerin bazıları endüstriyel ölçekte de üretilmektedir. Bu 
derlemede, yenilebilir ve tıbbi mantarların çeşitli gıda ürünlerinde kullanım 
potansiyeli hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Yenilebilir mantar, tıbbi mantar, gıda, fonksiyonel, nutrasötik, 
endüstri 
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Ganoderma applanatum ve Fomes fomentarius´un Antioksidan 
Aktivitelerinin ve Toplam Fenoliklerinin İncelenmesi 
 
Mertcan KARADENİZ1, Temelkan BAKIR2, Sabri ÜNAL1 
1Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 
Kastamonu 
2Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü,  Kastamonu 
 
Birçok araştırma mantarların antibiyotik, antidiyabetik, immünomodülerlik ve 
antioksidan özellikler gibi tıbbi özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Bu 
çalışmanın amacı Ganoderma applanatum ve Fomes fomentarius´un antioksidan 
özelliklerini değerlendirmektir. Bu mantarlar için antioksidan aktiviteler ve toplam 
fenolikler, spektrofotometrik yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan 
çalışmada mantar ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri DPPH yöntemi kullanılarak 
spektroskopik ölçümlerle belirlenmiştir. Sonuçlar inhibisyon yüzdesi olarak ifade 
edilmiş ve mantar numunelerinin IC50 değerleri konsantrasyon denklemleri 
kullanılarak hesaplanmıştır. Ganoderma applanatum ve Fomes fomentarius için IC50 
değerleri sırasıyla 0.515 ve 0.463 mg/mL bulunmuştur. Gallik asit eşdeğerlerinde 
(GAE) ifade edilen metanolik ekstraktlardaki fenollerin içeriği, Ganoderma 
applanatum ve Fomes fomentarius için sırasıyla 8.447 ve 10.300 mg/L olarak tespit 
edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Ganoderma applanatum, Fomes fomentarius, antioksidan 
aktivite, fenoller 
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Pleurotus eryngii (DC.) Quél. Kültür Sıvısı Ekstraktının Antioksidan 
Aktivitesi ve Sitotoksik Etkisinin Belirlenmesi 
 
Göksu CEYLAN1, Mustafa Kemal BABAYİGİT2, Selen YÜZÜAK3, Zerrin 
CANTÜRK4, Miriş DİKMEN5, Selin ENGÜR ÖZTÜRK6, Mustafa YAMAÇ7 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir,  
2Uğur Mumcu Mahallesi, Hülya Kent Sitesi, 1599. Sokak, No:27/2, Batıkent, Ankara  
3Başkent Org. San. Böl. 26. Cadde, No:34/A, Malıköy-Sincan, Ankara  
4Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 
Eskişehir 
5Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Eskişehir 
6Pamukkale Üniversitesi, Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eczane Hizmetleri 
Bölümü, Denizli 
7Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir 
 
Sunulan çalışmada, sıvı kültür koşullarında üretilen Pleurotus eryngii izolatının 
kültür sıvısı ekstraktının farklı antioksidan aktivite yöntemleri ile değerlendirilmesi 
sonrası sitotoksik etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada ilk olarak 
besiyeri ortamı ve kültür tipi belirlenmiştir. Ardından 132 izolatın fermantasyon 
sıvıları ile yapılacak tarama çalışması öncesinde 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl 
(DPPH) radikal süpürücü aktivite yönteminin reaksiyon karışımında kullanılacak 
kültür sıvısı miktarının optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Yüksek DPPH 
inhibisyonu gösteren Pleurotus eryngii izolatının kültür sıvısının ekstraksiyonu 
sonrası beta karoten - linoleik asit yöntemi ile toplam antioksidan aktivite, ferrik 
tiyosiyanat yöntemi ile lipid peroksidasyonu yöntemleri uygulanmıştır. Ayrıca 
redükleyici güç, ABTS radikal katyon renksizleştirme ve metal şelatlayıcı aktivite 
yöntemleri araştırılmıştır. Antioksidan aktivitenin varlığının onaylanmasının 
ardından Pleurotus eryngii kültür sıvısı ekstraktının WST-1 yöntemi ile sitotoksik 
etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak Pleurotus eryngii’nin kültür sıvısı ekstraktının 
redükleyici güç, ABTS radikal katyon renksizleştirme ve metal şelatlayıcı aktivite 
EC50 değerleri ise sırası ile 0,93 mg/ml, 11,28 mg/ml ve 0,95 µg/ml olarak 
belirlemiştir. WST-1 yöntemi ile A549, CD-19LU, CaCo2, CCD841 CoN ve MCF-7 
hücre hatlarında yapılan sitotoksik etki çalışmasına göre 12,5-400 µg/ml 
konsantrasyonları arasında kanser hücre proliferasyonunu azalttığı tespit 
edilmiştir.  
Teşekkür: Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
tarafından 113Z746 sayılı proje ile desteklenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Pleurotus eryngii, derin kültür, antioksidan aktivite, antikanser 
aktivite, fungal sekonder metabolit 
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Atık Mantar Kompostu ve Vermikompost Uygulamalarının 
Marulda Kaliteye Etkileri 
 
Esin YÖRÜK, Havva OKUYUCU, Harun ÖZER, Aysun PEKŞEN 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun 
 
Bu çalışmada, 2 farklı atık mantar kompostu (Agaricus atık mantar substratı (AMS) 
ve Pleurotus-AMS) ve vermikompost uygulamalarının (%3 organik madde olarak) 
marul bitkisinin bazı kalite parametreleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırma 
2018 sonbahar sezonunda plastik sera koşullarında Tesadüf Bloklar deneme 
desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada “Model” marul çeşidi 
kullanılmıştır. Hiçbir uygulamanın yapılmadığı %100 toprak koşullarındaki 
yetiştiricilik kontrol olarak ele alınmıştır. Elde edilen verilere göre en yüksek bitki 
boyu (17.8 cm), yaprak sayısı (32.7 adet) ve yaprak klorofil içeriği (6.61 CCI) 
Agaricus-AMS uygulamasından, en yüksek taç çapı (23.3 cm) ve yaprak stoma 
iletkenliği (248.9 mmol/m2/s) vermikompost uygulamasından elde edilmiştir. En 
yüksek toplam kuru ağırlık ise 5.01 g ile Pleurotus-AMS uygulamasında 
saptanmıştır. Bu özellikler bakımından en düşük değerler kontrol uygulamasından 
elde edilmiştir. Çalışma sonucunda organik marul yetiştiriciliğinde Agaricus-AMS ve 
vermikompostun iyi bir bitki organik madde kaynağı olarak kullanılabileceği 
sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Kullanılmış mantar kompostu, organik yetiştiricilik, Lactuca 
sativa, marul 
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Doğal Ortamdan Toplanan Lepista irina Örneklerinin Yağ Asidi 
İçeriğinin Belirlenmesi 
 
İbrahim Türkekul1, Aydın Şükrü Bengü2, Handan Çınar Yılmaz2, Hakan Işık3 
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tokat 
2Bingöl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı,  Bingöl 
3Tokat M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi,  Tokat 
 
Mantarlar protein, vitamin, mineral ve doymamış yağ asitleri bakımından zengin, 
karbonhidrat ve kolesterol bakımından fakirdir. Bu yüzden özellikle protein 
bakımından zengin diyet uygulayan insanlar için sağlıklı besinlerdir. İnsan 
vücudunda üretilemeyen çoklu doymamış yağ asitlerden olan linoleik ve linolenik 
asitler besinlerle dışarıdan alınması gereklidir. Bu yağ asitleri bakımından zengin 
besinler son yıllarda insanların dikkatini çekmektedir. Çalışmamızın materyali olan 
makromantar örnekleri arazi gezileri sırasında Yozgat ili Aydıncık ilçesinden 
toplanmıştır. Basidiomycota bölümünde Tricholomataceae familyasında bulunan 
Lepista irina (Fr.) H.E. Bigelow, ormanlarda özellikle açık alanlarda tek yıllık otsu 
bitkilerin ve çimenlerin arasında gelişen bir makromantardır. Doğal ortamında 
renkli fotoğrafları çekilen mantar örnekleri laboratuvara getirilerek mikroskopik 
analizleri yapılmıştır. Makroskopik ve mikroskobik özellikleri belirlenen örnekler 
mevcut literatür yardımıyla teşhis edilmiştir. Mantar örneklerinin yağ asidi analizi 
GC-MS cihazı ile yapılmıştır. Analizler sonucunda; farklı oranlarda palmitik C16:00, 
stearik C18:0, oleik C18:1, linoleik C18:2 yağ asitleri tespit edilmiştir. Tespit edilen 
yağ asitleri arasında miktarı en fazla olanların; %43.07 linoleik asit, %33.08 oleik 
asit, %16.55 palmitik asit olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar kelimeler: Lepista irina, makromantarlar, Türkiye, yağ asitleri, Yozgat 
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Yenebilir Doğa Mantarlarının Bazı Fiziksel ve Fizikokimyasal 
Özellikleri ile Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi 
 
Sanem BULAM1, Nebahat Şule ÜSTÜN2, Aysun PEKŞEN3 
1Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Güre 
Yerleşkesi, Giresun  
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 
Kurupelit Kampüsü, Atakum, Samsun 
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun 
 
Bu araştırmada, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Giresun ilinden toplanan, halk 
tarafından tüketilen ve lokal pazarlarda da satılan bazı yenebilir doğa mantarları 
türlerine ait örneklerin bazı fiziksel ve fizikokimyasal özellikleri ile mineral madde 
içeriklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada fiziksel özellikler olarak 
örneklerde şapka eni, şapka boyu, et kalınlığı ile sap uzunluğu ve sap kalınlığı; 
fizikokimyasal özellikler olarak ise nem, pH ve su aktivitesi (aw) değerleri tespit 
edilmiştir. Ayrıca aynı örneklerde bazı makro (K, P, S, Mg, Ca ve Na) ve mikro (Fe, 
Zn, Mn ve Se) element içerikleri ICP-MS cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Sonuç 
olarak, diğer türlerle karşılaştırıldığında Pleurotus eryngii’nin en büyük şapka eni, 
en uzun şapka boyu ve en fazla sap kalınlığına, Lactarius volemus’un en uzun sap 
boyuna ve Ramaria botrytis’in en fazla et kalınlığına sahip olduğu belirlenmiştir. P. 
eryngii ve L. volemus türlerinin sırasıyla en yüksek nem ve pH’ya sahip olduğu ve aw 
değerinin bütün türlerde 0.99-1.00 arasında değiştiği saptanmıştır. Araştırmada, 
mineral madde içeriği yönünden Cantharellus cibarius´da K, Ca, Zn ve Mn, P. 
ostreatus´da Mg ve Na, R. botrytis´de S ve Se, Agaricus campestris´de Fe ve P. 
eryngii’de P en yüksek miktarda tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Yenebilir doğa mantarı, lokal pazar, fiziksel özellikler, 
fizikokimyasal özellikler, mineral maddeler, Giresun 
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Yalova’da Bulunan Picoa juniperi Vittad.’ın Makroskobik ve 
Mikroskobik Özellikleri 
 
Mustafa Kemal SOYLU1, Selime Semra EROL CANDAR2 
1Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova 
2Düzce Üniversitesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, Düzce 
 
Farklı orman ağaç türlerinin yer aldığı Yalova ormanları yabani mantar çeşitliliği 
bakımından oldukça zengindir. Bu çalışmada bulunan mantar örneği, Atatürk Bahçe 
Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü peyzaj alanında pırnal meşesi (Quercus ilex) 
bitkisinin köklerinde Mayıs 2017’de bulunmuştur. Mantar örneğinin bulunduğu 
yerin ekocoğrafik özellikleri incelenmiş,  doğal yaşam alanında fotoğraflanarak 
morfolojik özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca mikroskobik özellikleri mikroskop 
altında incelenmiş ve fotoğrafları çekilmiştir. Bulunan trüf örneği; habitat yaşam 
alanı, konukçu bitkisi, makro ve mikro morfolojik özelliklerine göre Picoa juniperi 
Vittad olarak teşhis edilmiştir. Kurutulmuş fungariyum örneği, Atatürk Bahçe 
Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Mantar Gen Bankasında saklanmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Picoa juniperi, trüf, yenilebilir mantar, Yalova 
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Samsun İlinin Bazı Yenen ve Tıbbi Mantar Türleri 
 
Aysun PEKŞEN, Harbiye DURAN 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun 
 
Samsun ili, iklimi ve bitki örtüsü nedeniyle makromantarlar bakımından zengin bir 
biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Bölgedeki bazı mantar türleri kırsal bölgelerdeki halk 
tarafından tüketilmekte, hatta yerel pazarlarda satılmaktadır. Bazı mantarlar ise 
yeme ve/veya tıbbi bakımından değerli olmasına rağmen halk tarafından 
bilinmemektedir. Bu çalışmada, mikota çalışmaları sonucunda tespit edilmiş, halk 
tarafından tüketilen mantarlar yanında halk tarafından bilinmeyen ancak hem yeme 
kalitesi yüksek hem de ilaç olarak kullanılabilecek türlerin tanıtımı yapılmıştır. 
Besin değeri ve tıbbi özellikleri yüksek doğa mantar türlerinin tanıtılması ve bilinçli 
bir şekilde değerlendirilmesi yöre halkı için gıda ve gelir kaynağı olarak ekonomik 
açıdan önemli fayda sağlayacaktır. 
 
Anahtar kelimeler: Mantar, yenen, tıbbi, Karadeniz Bölgesi 
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Türkiye’de Doğa Mantarlarında Bulunan Akar Türleri 
 
Sebahat K. OZMAN-SULLIVAN, Esra ÇALTEPE 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Samsun 
 
Doğada bulunan yenilebilir mantarlar ihtiva etmiş oldukları yüksek besin 
değerlerinden dolayı yüzyıllardır tüketilmektedir. Mantarların besin içeriği sadece 
insanları değil, böcekleri ve akarları da cezbetmektedir. Mantarların miselleriyle ya 
da özsuyu ile beslenen çok sayıda böcek ve akar türü bulunmaktadır. Mantarların 
üzerinde bulunan akarların bazıları zararlı, bazıları ise diğer organizmalarla 
beslenerek yararlı olmaktadır. Mantarlar üzerinde yaşayan akar türleri iklim, bölge 
ve mantar türlerine göre farklılık göstermektedir. Ülkemizin değişik bölgelerinde bu 
konuda yapılan çalışmalarda 31 familyaya bağlı 55 kadar akar türü bulunmuştur. 
Bunlar içinde kültür mantarlarında da önemli zararlara neden olan Pygmephorus 
spp. ve depolanmış ürünlerde zararlı olan Tyrophagus perniciosus olduğu gibi 
Phytoseius finitimus, Asca bicornis, Gamasellodes bicolor, Proctolaelaps pomorum, 
Androlaelaps fahrenholzi, Hypoaspis aculeifer ve Pergamasus laetus gibi predatör 
akarlar ve Liacarus coracinus, Zygoribatula lanceolata gibi oribatid akarlarda 
bulunmaktadır. Ülkemiz çok zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğu için bu zamana 
kadar tespit edilen akar türlerinden çok daha fazla türün olduğu tahmin 
edilmektedir. Ayrıca son yıllarda doğa mantarlarının ülke içindeki tüketimi ve 
ihracatı konusunda önemli artışlar olduğundan değişik bölgelerde bulunan 
mantarlar üzerinde yaşayan zararlı ve faydalı akar türlerinin ortaya konulması için 
daha detaylı çalışmaların yapılması gereklidir. 
 
Anahtar kelimeler: Acari, akar, doğa mantarı, yenilebilir mantar, Türkiye 
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Bitki Patojeni Funguslara Karşı Antifungal Aktiviteye Sahip 
Bacillus sp. Suşlarının Karakterizasyonu 
 
Arif BOZDEVECİ1, Sinem VATANDAŞLAR1, Şeyma SUYABATMAZ1, Barbaros 
DİNÇER2, Rahşan AKPINAR3, Şengül ALPAY KARAOĞLU1 
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Rize 
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Rize 
3 Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü, Samsun 
 
Bacillus cinsi bakteriler, gram pozitif, endospor içeren, aerop ya da fakültatif 
anaerop, genellikle toprakta ve suda yaygın olarak bulunan geniş habitatlarda ve 
kısıtlı besin kaynaklarında kolay üreyebilen, ticari ve endüstriyel açıdan önemli 
olabilen çok sayıda farklı ekstraselüler metabolit üreten mikroorganizmalardır. 
Çalışmamızda arı florasından izole edilen ve teşhisi yapılan, güçlü antifungal, 
ekstraselüler madde üreten 4 adet Bacillus sp. suşlarının karakterizasyonu 
hedeflenmiştir. İzolatların Gram pozitif terminal/subterminal sporlu tekli ikili ya da 
kısa zincirli basil morfolojisinde, %25 şeker ve %8 tuz varlığında ve geniş pH 
aralığında rahatlıkla üreyen türler olduğu belirlendi. Kültürlerin FT-IR analizi ile 
pektin ürettikleri saptandı ve literatürdeki pektin spektrumları ile karşılaştırılarak 
karakterize edildi. Ayrıca güçlü selülaz, amilaz, lesitinaz, proteaz ve DNase ürettiği, 
jelatini hidrolize ettikleri belirlendi. Farklı besi ortamlarında (PDA ve MHA) üretilen 
kültürlerin filtratları agar kuyucuk yöntemiyle yapılan antimikrobiyal aktivite 
testinde insan patojeni maya mantarı olan C. albicans’a karşı (12-25 mm/50 µl) 
güçlü antifungal aktiviteye sahip olduğu tespit edildi. Agar dilüsyon yöntemi ile 
yapılan testlerde insan (Aspergillus niger ve Penicillium sp.) ve bitki patojeni 
(Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum ve Fusarium 
oxysporum) funguslara karşı 50-100 mg/ml konsantrasyonlarda ham kültür 
ekstraktının güçlü antifungal aktiviteye sahip olduğu gözlendi. Ekstraktların 
fraksiyonlanarak saflaştırıldığında aktivitenin daha seçici ve güçlü olacağı 
düşünüldüğünde, bu suşların önemli bir antifungal madde üretici suşlar olduğu 
düşünülmektedir. 
 
Anahtar kelimeler: Bacillus sp., fitopatojen funguslar, antifungal, antibakteriyal 
 
 
 
 
 
 
 



ymk2019 Program Kitapçığı ve Bildiri Özetleri    

 

58 
 

 
Topraksız Kültürde Kullanılan Hindistan Cevizi Lifi Atıklarının 
Pleurotus ostreatus Mantar Yetiştiriciliğinde Yeniden Kullanımı 
 
Zehra KARABULUT, Aysun PEKŞEN 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun 
 
Bu çalışma, topraksız kültürde kullanıldıktan sonra açığa çıkan Hindistan cevizi lifi 
(kokopit) atığının Pleurotus ostreatus mantarı yetiştiriciliğinde ortam olarak 
kullanılabilme olanağını ve bu ortamlardan elde edilen mantarların verim, biyolojik 
etkinlik (BE) ve morfolojik özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca, 
çalışmada kullanılan yetiştirme ortamlarının sterilizasyon öncesi, sterilizasyon 
sonrası ve hasat sonrası bazı özellikleri belirlenmiştir. Çalışmanın birinci 
aşamasında ana materyal olarak atık Hindistan cevizi lifi (K), kavak talaşı (KT) ve 
buğday samanı (BS), katkı materyali olarak buğday kepeği (BK) ve çay atığı (ÇA) 
materyallerinin farklı oranlarda kullanıldığı 23 ortamın P. ostreatus´un misel 
gelişimi üzerine etkisi belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında petride 
yürütülen deneme sonuçları dikkate alınarak farklı oranlarda hazırlanan 5 
yetiştirme (10BS+80K+10BK, 20BS+70K+10BK, 30BS+60K+10BK, 
40BS+50K+10BK, 50BS+40K+10BK) ve kontrol ortamının (90BS+10BK) iki farklı 
ticari firmadan temin edilen P. ostreatus çeşidinin (Ç1 ve Ç2) verim ve kalite 
özellikleri üzerine etkisi tespit edilmiştir. Deneme sonucu olarak verim ve BE 
bakımından çeşitler arasındaki farklılıklar önemsiz, ortamlar arasındaki farklılıklar 
ve ortamxçeşit interaksiyonu önemli (P<0.05) bulunmuştur. En yüksek verim 
90BS+10BK (251.24 g/kg torba) ortamından, en yüksek BE değerleri ise 
50BS+40K+10BK (%50.89) ve 40BS+50K+10BK (%46.06) ortamlarından elde 
edilmiştir. Çalışma sonucunda atık Hindistan cevizi lifinin P. ostreatus 
yetiştiriciliğinde kullanılabileceği tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Pleurotus ostreatus, mantar, kokopit, atık Hindistan cevizi lifi, 
verim, biyolojik etkinlik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ymk2019 Program Kitapçığı ve Bildiri Özetleri    

 

59 
 

 
Tüy Peptonunun İstiridye Mantarı (Pleurotus ostreatus) 
Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi 
 
Elif BİRLİK, Atilla DURSUN, Melek EKİNCİ 
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Erzurum 
 
Çalışma, Pleurotus ostreatus mantar yetiştiriciliğinde katkı maddesi olarak tüy 
peptonu (P) kullanımının verim ve kalite özellikleri üzerine etkilerini belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Kontrol grubunda %85 buğday sapı + %15 kavak talaşı + %1 
alçı karışımından oluşan kompost formülü kullanılmıştır. Bu formüle su içerisine 
eklenen 20 g (P0,5), 40 g (P1) ve 80 g (P2) tüy peptonu solüsyonu ilave edilmiş ve 
uygulama grupları oluşturulmuştur. Çalışmada, şapka eni, şapka uzunluğu, şapka 
çapı, sap uzunluğu, sap çapı, ağırlık, kuru madde, torba başına verim ve toplam 
verim belirlenmiştir. Ayrıca mantarda antioksidan enzim aktivitesi ve mineral 
madde içerikleri de incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, en yüksek torba başına 
verim ve toplam verim P2 ortamından, en düşük verim ise P1 ortamından elde 
edilmiştir. Araştırmada ayrıca uygulamaların mantar kalite özellikleri, antioksidan 
enzim aktivitesi ve mineral madde içerikleri üzerine etkisi önemli bulunmuştur. Tüy 
peptonunun P. ostreatus yetiştiriciliğinde buğday sapı ve kavak kepeğine iyi bir 
katkı maddesi olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Pleurotus ostreatus, tüy peptonu, katkı maddesi, mantar 
özellikleri, verim 
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Çay Posasının Makrofungus Kompostu Olarak Kullanılabilirliği 
 
Tuncay SÖYLEMEZ 
Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi, Odunpazarı, Eskişehir 
 
Besin ve tıbbi özelliklerinden dolayı yetiştirilen Pleurotus ostreatus, Schizophyllum 
commune ve Ganoderma lucidum türlerinin üretiminde genellikle kütük, ağaç talaşı 
ve saman gibi materyaller kullanılmaktadır. Türkiye’de kişi başı yılda 3.4 kg çay 
tüketilmektedir ve özellikle kahve, kantin, kafe gibi yerlerde büyük miktarda açığa 
çıkan bu posanın değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma çay 
demleme sonrası açığa çıkan çay posasının bu türlerin yetiştiriciliğinde kullanım 
durumunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 3 mantar türü (Pleurotus 
ostreatus, Schizophyllum commune ve Ganoderma lucidum) ve üç farklı yetiştirme 
ortamı (%100 çay, %85 çay+%15 buğday kepeği ve %70 çay+%30 buğday kepeği) 
ele alınmıştır. Her bir mantar türünün farklı yetiştirme ortamlarında üçer paralel 
halinde güne bağlı olarak misel gelişimleri saptanmıştır. Schizophyllum commune 
yedinci günde, Pleurotus ostreautus ve Ganoderma lucidum ise 10. günde 120 mm 
misel gelişim çapına ulaşmıştır. Kontrol grupları ile deney gruplarının birbiri ile 
eşdeğer sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler:   Çay posası, istiridye mantarı, Reishi, Schizophyllum commune 
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Bazı Uygulamaların Mantar Muhafazasında Kullanımı 
 
Melek EKİNCİ, Ertan YILDIRIM, Atilla DURSUN 
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü,  Erzurum 
 
Mantar insan sağlığı açısından önemli besinlerden biri olup, protein, mineral, 
vitamin gibi içerikleri bakımından dikkate alınmaktadır. Ayrıca çoğu mantar türleri 
metabolik özelliklerinden dolayı sağlık açısından değerlendirilmektedir. Mantarlar 
farklı değerlendirme şekilleri ile sofralarda yer almaktadır. Üretim açısından diğer 
tarımsal ürünlerden daha az üretilmekle birlikte tüketici talebi fazladır. Mantarların 
genel itibariyle hasattan sonra kısa sürede kalitesini kaybetmesi tüketiminin de kısa 
sürede yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte, gerek üretim sırasında 
gerekse hasattan sonra yapılan bazı uygulamalar ile mantarların uzun sürede 
muhafazası mümkün olabilmektedir. Bunlar dışarıdan yapılan kimyasal 
uygulamalar olduğu gibi ışınlama ve ambalajlama teknikleri, depolama koşulları gibi 
uygulamalardır. Bu derleme makalesinde mantar muhafazasında kullanılabilen bazı 
uygulamalar çeşitli araştırmacıların yaptıkları çalışmalar doğrultusunda verilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler:  Mantar, depolama, kalite, muhafaza 
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İstiridye Mantarının (Pleurotus ostreatus) Bazı Biyoteknik 
Özellikleri ve Kurutma Karakteristiklerinin Belirlenmesi 
 
Fatih BAYDAŞ1, Ebubekir ALTUNTAŞ2 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Samsun 
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, 
Tokat 
 
Çalışmada istiridye mantarının fiziksel özellikleri olarak; geometrik özellikler 
(şapka ve sap materyal boyutları), hacimsel özellikler (ağırlık, hacim ve hacim 
ağırlıkları), mekanik özellikler olarak delme kuvveti değerleri ile kimyasal 
özellikleri (pH, suda çözünebilir kuru madde miktarı (SÇKM) ve titre edilebilir 
asitlik) incelenmiştir. İstiridye mantarları Samsun/Karagüney köyündeki bir mantar 
üretim tesisinden temin edilmiştir. Çalışmada ayrıca istiridye mantarları 40, 50 ve 
60 ̊C sıcaklıklarda kurutularak taze ve kurutma sonraları renk özellikleriyle birlikte 
kimyasal özellikleri de incelenmiştir. İstiridye mantarlarında delme testinin 20, 40 
ve 60 mm/min hızlarındaki elde edilen delme kuvveti değerleri yükleme hızının 
artmasıyla artış göstermiştir. Üç farklı sıcaklıkta (40, 50 ve 60°C) yapılan kurutma 
işlemleri sonucu, istiridye mantarı sap ve şapka materyalleri için L değerlerinin 
sıcaklıklara göre düşüş gösterdiği görülmüştür. Kurutma sonrası sap ve şapka 
materyalleri için kurutma sıcaklığının artışına bağlı olarak SÇKM oranlarının arttığı 
saptanmıştır.  
 
Anahtar kelimeler: İstiridye mantarı, geometrik, hacimsel ve mekanik özellikler, 
kurutma modelleri 
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Farklı Ağaç Türlerine Ait Yetiştirme Ortamlarının Pleurotus 
ostreatus Mantarının Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri 
 
Sibel AVCI1, Arif BOZDEVECİ1, Şengül ALPAY KARAOĞLU1, Aysun PEKŞEN2 
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Rize 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun 
 
Bu çalışma 5 farklı ağaç türüne ait (kavak, kayın, meşe, ıhlamur ve kızılağaç) talaş ve 
çeşitli katkı maddelerinin %20 oranında (%20 çay atığı ve %20 buğday kepeği) 
ilave edilmesi ile hazırlanan 15 yetiştirme ortamının Pleurotus ostreatus mantarının 
verim ve kalite üzerine etkilerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Yetiştirme 
ortamlarının nemi (%63.73-72.91), pH’sı (pH 5.63-6.56), karbon (%47.60-60.18), 
azot (%0.11-1.41) ve mineral madde içerikleri (P, Fe, Zn, Mn, Cu, Al, Ni, Pb, Cr ve Cd 
belirlenmiştir. Ağaç türleri bakımından talaşlar, karışımlar ve interaksiyonları 
arasında verim, biyolojik etkinlik ve üretim oranı, mantarların şapka uzunluğu ve 
eni ile protein içeriği bakımından istatistiksel olarak çok önemli (P<0.01) fark 
olduğu tespit edilmiştir. İlavesiz talaştan hazırlanan ortamların verimleri, %20 katkı 
maddesi ilave edilen ortamların verimlerinden çok önemli düzeyde düşük 
bulunmuştur. En yüksek verim, üretim oranı ve biyolojik etkinlik değeri 80meşe 
talaşı+20buğday kepeği ortamından elde edilmiştir. En büyük şapka uzunluğu ile 
eni, 80kavak talaşı+20buğday kepeği, protein içeriği ise 80ıhlamur talaşı+20buğday 
kepeği ortamında tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Pleurotus ostreatus, mantar, çay atığı, buğday kepeği, talaş, 
verim 
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Türkiye’nin Dünya Mantar Dış Ticaretindeki Yeri 
 
Mustafa ÖZTÜRK, Mustafa Kemal SOYLU, Mükremin TEMEL 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova 
 
10 milyon 242 bin ton olarak gerçekleşen 2017 yılı dünya mantar üretiminin 
%76.7’si Çin Halk Cumhuriyeti, %4.1’i ABD, %3.0’ü Polonya, %2.9’u Hollanda 
tarafından karşılanmaktadır. Türkiye 41 bin tona yaklaşan üretim miktarı ile dünya 
mantar üretiminden %0.4 oranında paya sahiptir. Agaricus cinsi dünya taze mantar 
ihracatı 2017 yılında 1 milyar 11 milyon dolar, ithalatı ise 1 milyar 104 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. İhracatta Polonya, Hollanda, Kanada ve İrlanda, ithalatta ise 
İngiltere, ABD, Almanya, Hollanda ve Fransa önemli ülkelerdir. 80 milyon 700 bin 
dolar civarlarında gerçekleşen 2017 yılı Agaricus cinsi dünya kurutulmuş mantar 
ihracatında Hollanda, Almanya ve Hindistan, 73 milyon 875 bin dolar olarak 
gerçekleşen ithalatta ise Almanya, Hollanda, ABD önemli ülkeler konumundadır. 
725 milyon dolar civarlarında gerçekleşen 2017 yılı dünya taze ve dondurulmuş 
mantar (Agaricus cinsi mantarlar hariç) ihracatında Çin, Hollanda, İtalya, Güney 
Kore, Romanya ve Polonya önemli ülkeler olup, Türkiye dünya taze ve dondurulmuş 
mantar ihracatından 6.1 milyon dolarlık ihracat hacmiyle %0.8 oranında pay 
almıştır. 2017 yılında 749 milyon dolar civarlarında gerçekleşen dünya taze ve 
dondurulmuş (Agaricus cinsi mantarlar hariç) mantar ithalatının %12.8’i, Almanya, 
%9.6’sı Fransa, %9.2’si İtalya, %8.6’sı Japonya, %6.0’sı ABD, %.5.9’u İngiltere 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında 1.4 milyar dolar olan dünya kurutulmuş 
mantar (Agaricus cinsi mantarlar hariç) ihracatı 2017 yılında 2.3 milyar dolar 
civarlarında gerçekleşmiştir. Dünyanın en büyük mantar üretici ve ihracatçı ülkesi 
olan Çin, 2017 yılı dünya kurutulmuş mantar ihracatının %90.7’sini karşılayan en 
önemli ülke konumundadır. 2017 yılında 514 milyon dolar civarlarında gerçekleşen 
dünya kurutulmuş mantar (Agaricus cinsi mantarlar hariç) ithalatının %19.3’ünün, 
Hong Kong, %14.2’sinin Tayland, %11.2’sinin Japonya, %6.7’sinin Vietnam, 
%6.3’ünün İtalya, %6.2’sinin Fransa, %4.9’unun Almanya ve %4.0’ünün ABD 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye´den yurt dışına ihraç edilen mantarların 
büyük çoğunluğunu doğal mantarlar oluşturmaktadır. Kuzugöbeği mantarı 
(Morchella spp.), ayı mantarı (Boletus edulis), sedir mantarı (Tricholoma 
anatolicum), sarıkız (Chantharellus cibarius), sığırdili (Hydnum repandum), borazan 
(Cratellus cornucopioides) ve kanlıca (Lactarius spp.) mantarı ülkemizden yurtdışına 
ihraç edilen başlıca doğal mantar türleridir. Doğal mantarlar ülkemize önemli döviz 
girdisi sağlayabilecek hem yenilenebilir ve hem de sürdürülebilir bir kaynak olarak 
görülmelidir. 
 
Anahtar kelimeler: Mantar, dünya, Türkiye, dış ticaret 
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Yalova Orman Ekosisteminde Bazı Yabani Mantarlar ve Yöre 
Halkının Yabani mantarlar Hakkındaki Bilgi Birikimi 
 
Mustafa Kemal SOYLU1, Selime Semra CANDAR EROL2, Mehmet ÖZDEMİR3 
1Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova 
2Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, Düzce 
3Marmara Orman Araştırma Enstitüsü,  İstanbul 
 
Yalova, Türkiye’nin Marmara bölgesinin güneyinde, Marmara denizinin kıyısında 
yer almaktadır. Şehrin %59´u ormanlarla kaplı olup, mavi ile yeşili buluşturan bir 
şehirdir. Yabani mantarlar, Yalova ormanlarının önemli gelir getiren odun dışı 
ürünüdür. Bu mantarların önemli bir kısmı da ihraç edilmektedir. Yalova ormanları 
yabani mantar çeşitliliği yönünden oldukça zengindir. Yalova ormanlarındaki 
yabani mantarların bazı cinsleri; Lactarius, Russula, Boletus, Leccinum, Cantharellus, 
Tricholoma, Morchella, Pleurotus, Ganoderma, Macrolepiota, Amanita, Hydnum, 
Laccaria, Suillus, Coprinus, Craterellus, Agaricus, Ramaria, Agrocybe, Clavulina, 
Aleuria, Laccaria ve Trametes’dir. Yalova orman alanından toplanan mantarlar 
yenilebilir, yenmez ve zehirli olarak sınıflandırılmıştır. Bunun yanında tıbbi 
özellikleri yüksek olan mantarlar da vardır. Toplanan mantarların büyük bir kısmı 
taze olarak tüketilmekte veya pazarlanmaktadır. Sadece ihraç edilen mantarların bir 
kısmı dondurularak pazarlanmaktadır. Mantarların konserve ve kuru olarak 
değerlendirilmesi yapılmamaktadır. Sadece birkaç aile az miktar salamura 
yapmaktadır. Bu çalışma ile Yalova’da yaygın olarak bulunan mantarların tüketimi, 
değerlendirilmesi, taksonomisi, mantarların yaşam biçimi hakkında bilgiler 
verilmiştir. Ayrıca yöre insanın doğa mantarları hakkındaki bilgi birikimi 
değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Doğal mantarlar, Yalova, orman, yenilebilir, zehirli, parazit 
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Flammulina velutipes Mantarı 
 
Ahmet Faruk KARASOY1, Havva OKUYUCU2, Aysun PEKŞEN2 
1Samsun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun 
 
Flammulina velutipes, dünyada kültürü yapılan mantar türleri arasında Agaricus 
bisporus, Pleurotus spp, Lentinula edodes ve Auricularia türlerinden sonra %5’lik 
üretim değeri ile 5. sırada yer almaktadır. F. velutipes; besin değeri bakımından iyi 
bir karbonhidrat, protein, lif, esansiyel aminoasit ve mineral kaynağıdır. Ayrıca tıbbi 
bakımdan da değerli bir mantardır. Enoki, kadife incik, altın iğneli mantar veya kış 
mantarı olarak da adlandırılan F. velutipes türünün önemli bir kısmı Çin, Japonya, 
Kore ve Tayvan’da üretilmektedir. Türkiye’de yürütülen mikota çalışmaları 
sonucunda birçok ilimizde (Ankara, Afyon, Balıkesir, Bayburt, Bolu, Artvin, Giresun, 
Hakkâri, Kahramanmaraş, Karaman, Nevşehir, Osmaniye, Uşak, Iğdır, Muş, Isparta, 
Konya, Van, Malatya, Eskişehir, Gaziantep, Samsun ve İzmir) doğada bulunan bir 
mantar türü olmasına karşılık, ülkemizde yetiştiriciliği yapılmamaktadır. Türkiye’de 
bu türün yetiştiriciliğinin başlatılması için öncelikle tanıtılmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bu makalede Flammulina velutipes mantarının sistematikteki yeri, 
morfolojisi, besin ve tıbbi özellikleri ile yetiştiriciliği hakkında bilgiler verilmiştir.   
 
Anahtar kelimeler: Flammulina velutipes, mantar, besin ve tıbbi değeri, üretim 
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Şanlıurfa’da Keme (Terfezia spp.) Mantarı 
 
Mehmet KÜÇÜK1, Ayşe Yıldız PAKYÜREK2 
1Haliliye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Şanlıurfa 
2Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa 
 
İnsanlık tarihinin en eski dönemi olan avcılık ve toplayıcılık döneminden itibaren 
insanoğlunun mantarlar ile olan serüveni başlamış ve günümüze kadar devam 
etmiştir. Eski dönemlerden itibaren en çok bilinen mantar türleri beyaz şapkalı 
mantar olarak bilinen Agaricus türleri ve istiridye mantarı olarak bilinen Pleurotus 
türleridir. Bunlar dışında özellikle Akdeniz ülkeleri ve Arap yarımadasında yetişen 
yer mantarları da uzun süreden beri bilinmektedir. Bunlardan en çok tanınanı ise 
keme olarak bilinen Terfezia türleridir. Literatürde 66’ya yakın türü olmakla birlikte 
en çok bilinenleri T. boudieri ve T. claveryi’dir. Türkiye’de Orta Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde doğada bolca bulunmaktadır. Keme mantarı; 
kendine has lezzeti, zengin lif, yüksek protein, vitamin, mineral madde ve 
antioksidan içeriğiyle sağlıklı besinler grubunda yer alır. Keme mantarı, ilkbahar 
yağmurları ile birlikte yetişen Cistaceae familyası bitkileri ile simbiyotik olarak 
yaşamını sürdürmektedir. Toprak ve iklim yapısından dolayı Şanlıurfa’nın kıraç ve 
mera alanlarının tamamında keme mantarı bulmak mümkündür. Şanlıurfa’da 
bulunan yer mantarlarından en çok bilineni ise Terfezia türleridir. Nisan – Mayıs 
aylarında yöre halkı tarafından kıraç arazilerden toplanmaya başlar. Çoğunluğunu 
kendileri tüketmekle birlikte kimi toplayıcılar topladıkları mantarları satarlar. Keme 
sezonunda Şanlıurfa şehir merkezinde lokantalarda keme kebabını, evlerde ise 
keme mantarından yapılmış değişik yemekleri bulmak mümkündür. Bölge üretimde 
olduğu kadar tüketimde de söz sahibidir. Baharın ilk mantarları Irak ve Suriye’nin 
kuzeyinden Şanlıurfa pazarına taşınır. Bol geçen sezonda ise tüccarlar Şanlıurfa 
pazarından topladıkları mantarları Arabistan başta olmak üzere diğer Arap 
ülkelerine ihraç ederler. 
 
Anahtar kelimeler: Terfezia spp, Agaricus spp, Pleurotus spp, mantar 
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Pleurotus ostreatus Kullanılarak Dondurmanın Proteince 
Zenginleştirilmesi 
 
İslam BEŞİR1,2, E. Sena KIRMIZIKAYA1,3, Mahmut ÇAYLAR1, Ferudun KOÇER1 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği 
Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM), Kahramanmaraş 
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda 
Mühendisliği Anabilim Dalı, Kahramanmaraş 
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Biyomühendislik Anabilim Dalı, Kahramanmaraş 
 
Dondurma yaz aylarında insanların kullandığı bir gıda kaynağıdır. İçerisinde 
barındırdığı zengin besin öğelerinden dolayı sıklıkla kullanılmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı dondurma içerisine farklı oranda katılan kurutulmuş Pleurotus 
ostreatus ile protein içeriği yönünden zenginleştirilerek yeni bir ürün ortaya 
koymaktır. Çalışmada dondurma yapımı sırasında belirli oranlarda kurutulmuş 
Pleurotus ostreatus eklenerek hazırlanan ürünlerde protein ve renk değişimleri (L*, 
a*, b* değerleri) incelenmiştir. Analiz bulgularına göre dondurmanın protein içeriği 
yaklaşık olarak %15’e kadar arttırılmıştır. Aynı zamanda renk değerleri yönünden 
istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Protein diyeti uygulayan 
bireylerin kullanımı açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar kelimeler: Pleurotus ostreatus, dondurma, protein, zenginleştirme 
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XI. TÜRKİYE YEMEKLİK MANTAR KONGRESİ 
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