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Gıda olarak mantarların kullanımı uygarlık kadar eskidir ve mantarlar gıdanın özel bir 

türü olarak kabul edilmiştir. Kültür mantarı tüketim miktarındaki talep, tarımsal yatırımlarda 

kültür mantarına olan ilgiyi ön plana çıkarmıştır. Türkiye’de doğa mantarının toplanması ve 

tüketilmesi çok eskilere dayanmasına karşılık, kültür mantarı üretiminin tarihçesi oldukça 

yenidir. Kültür mantarı üretim çalışmaları 1960’lı yıllarda başlamıştır. Türkiye'de 1973 yılında 

80 ton olan mantar üretimi, 2014 yılında 49 bin tona yükselmiştir. Kültür mantarı üretimi 

bakımından Akdeniz bölgesi, tüketim bakımından ise Marmara bölgesi birinci sırada yer 

almaktadır. Türkiye'den 2012 yılı verilerine göre 148 ton taze kültür mantarı Gürcistan, Irak, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya'ya gibi ülkelere ihraç edilmiştir. Son yıllarda 

Türkiye'de kültür mantarı üretiminde hızlı bir değişim ve gelişme söz konusudur. Türkiye'de 

yemeklik kültür mantarı üretiminde ilk sırayı %80'lik pay ile Agaricus bisporus (J.E. Lange) 

Imbach (beyaz şapkalı mantar) almaktadır. Bunu %10'luk pay ile Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. 

Kumm. (kayın veya kavak mantarı) izlemektedir. Özellikle Pleurotus cinsi mantar türlerine son 

beş yılda çok ciddi bir talep oluşmuştur. Bu türler dışında Lentinula edodes (Berk.) Pegler, 

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., Hericium erinaceus (Bull.) Pers. gibi türlerin çok küçük 

çapta üretimleri yapılmaktadır. Mantar yetiştiriciliği yüksek teknik ve beceri gerektiren bir 

faaliyettir. Üretim hedeflerinin boyutuna bağlı olarak yatırım gerektirir. Türkiye'de beyaz 

şapkalı mantar üretiminde aile işletmelerinin yerini orta ve büyük teknolojik üretim yapılan 

işletmelerin aldığı ve bu işletmelerin sayısının giderek arttığı görülmektedir. Bu makalede 

Türkiye'de kültür mantarı üretiminin mevcut durumu, işletme yapıları, sorunları ve çözüm 

yolları hakkında bilgiler verilmiştir. 
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