
YAPRAKLAR YEŞERİRKEN
AS THE LEAVES TURN GREEN 

Y
ozgat, which is located in the foothills of the high peaks of 
Bozok Plateau and is one of the oldest settlements of 
Anatolia, is home to the merits of this geography. Yozgat, 
which is renowned for its many peculiarities, from 

literature to folk music, from geographical beauties to the people, 
recently attracts attention with its entrepreneurs with the support of 
ARDSI. The guest of the month for As the Leaves Turn Green part is 
Merve Akgül. Akgül, born in Yozgat, shared her success story of 
providing employment while making her dreams come true with 
the support of ARDSI.
Akgül tells us that she is the child of a farmer and likes mushrooms 
very much and adds “My father is dealing with farming in our 
village. I always had a great interest in the production of mushrooms. 
However, the mushroom was not produced in our city. I thought 
that there was such a gap in the market. I have decided to invest in 
this field after convinced my family. After taking this decision, I have 
conducted researches in this field, received courses at the Public 
Training Centres, and in this way, became aware of the grants of 
ARDSI.
Then, she got in contact with the institution. Akgül, who tells us that 
she is very well received by the experts of the Yozgat Provincial 
Coordination Unit, states also:
“I made my application to ARDSI in 2017 and my application was 
accepted. We received a grant support amounting to 65 percent in 
machinery equipment and construction sites. This corresponds to a 
support of 1 million TL. After completing the procedures, we have 
opened the facility on March 8, 2018. I have chosen this date to show 
the importance we attach to women. Women make up 80 percent of 
our employees. Furthermore, gathering mushrooms is sensitive job 
and I rely on women’s meticulousness and careful work in this 
regard. For this reason, we will continue to positively discriminate 
against women in our employees.”

B
ozok Yaylasının yüksek tepelerinin eteğine kurulan ve 
Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden olan 
Yozgat, bu coğrafyanın zenginliklerini barındırıyor 
içerisinde. Edebiyattan türkülere, coğrafi güzellikle-

rinden insanına kadar birçok konuda nam salan Yozgat, son 
dönemde TKDK destekleriyle girişimcileri ile de dikkat çekiyor. 
Yapraklar Yeşerirken bölümümüzün bu ayki konuğu, genç kadın 
girişimci Merve Akgül. Yozgat doğumlu Akgül, hayallerini 
TKDK destekleri ile gerçekleştirirken birçok kadına da istihdam 
sağlamanın haklı başarı hikâyesini paylaştı. 
Çiftçi çocuğu olduğunu ve mantarı çok sevdiğini anlatan Akgül, 
“Babam köyümüzde çiftçilikle uğraşıyor. Benim de mantar üreti-
mine karşı hep büyük bir ilgim vardı. Ancak mantar ilimizde üre-
tilmiyordu. Pazarda böyle bir açık olduğunu düşündüm. Ailemi 
de ikna ederek bu alanda yatırım yapmaya karar verdim. Bu kara-
rın ardından araştırmalar yaptım, Halk Eğitim Merkezlerinde 
kurslar aldım ve bu süreçte TKDK’nın hibelerinden haberdar 
oldum.” diyor.
Akgül, daha sonra Kurumla iletişime geçmiş. Bu süreçte Yozgat 
İl Koordinatörlüğü uzmanlarının çok yakın ilgisi ile karşılaştığını 
anlatan Akgül, şöyle devam ediyor: 
“2017 yılında TKDK’ya başvurumu yaptım. Başvurumuz kabul 
oldu. Makina ekipman ve inşaat alanlarında yüzde 65 tutarında 
bir hibe desteği aldık. Bu da 1 milyon TL’lik bir desteğe karşılık 
geliyor. İşlemlerimizin tamamlanmasının ardından 8 Mart 2018 
tarihinde açılışımızı yaptık. Kadınlara verdiğimiz önemi göster-
mek adına bugünü seçtim. Şirketimizde kadın çalışanlara daha 
fazla ağırlık veriyoruz. Çalışanlarımızın yüzde 80’ini kadınlar 
oluşturuyor. Bir de mantar toplamak hassas bir iştir ve bu konuda 
kadınların titizliğine ve özenli çalışmalarına güveniyorum. Bu 
nedenle çalışanlarımızda kadınlara pozitif ayrımcılık yapmaya 
devam edeceğiz.”

KADINLAR GÜNÜNDE TESİSİNİ 
AÇTI, ONLARCA KADINA 
İSTİHDAM SAĞLIYOR

YOUNG ENTREPRENEUR MERVE AKGÜL, SET UP A MUSHROOM PRODUCTION PLANT ON WOMEN’S DAY 
WITH THE SUPPORT OF ARDSI. AKGÜL, WHO EMPLOYS MANY WOMEN, PROVIDES HIGH PRODUCTIVITY 

WITH ARDSI STANDARDS.

GIVES A START TO HER FACILITY ON WOMEN’S DAY, 
EMPLOYS TENS OF WOMEN

GENÇ GİRİŞİMCİ MERVE AKGÜL, TKDK DESTEĞİYLE KADINLAR GÜNÜNDE MANTAR ÜRETİM TESİSİ AÇTI. 
BUGÜN BİRÇOK KADINI İSTİHDAM EDEN AKGÜL, TKDK STANDARTLARI İLE YÜKSEK VERİMLİLİK SAĞLIYOR.
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“TÜRKİYE’DE MANTARA OLAN İLGİ ARTIYOR”
Akgül, 2008 verilerine göre Türkiye’de kişi başına düşen mantar 
tüketiminin 100 gram olduğunu anımsatarak, bu rakamın günü-
müzde 400 grama yükseldiğini belirtiyor. 
Kültür mantarı üretiminin Türkiye’de 1950’lerde başladığını anla-
tan Akgül, mantar üretiminin 5 evresini şöyle anlatıyor:
“Mantar üretiminde toplam 5 evre var. Birinci evremiz kuluçka 
dönemi. Burada 13-17 gün arası bir kuluçkalama sürecimiz oluyor. 
İkinci evremiz örtü toprağı; burada 9 günlük bir topraklama işlemi-
miz oluyor. Üçüncü evremiz tırmık süreci ve burada da 3 günlük bir 
işlem yapılıyor. Bu süreçlerin ardından dördüncü evrede 14 günlük 
özel bir havalandırma aşamasına geçiyoruz. Son olarak beşinci 
evremizde hasat sürecimiz başlıyor. Yani ortalama bir mantarın 
hasat sürecine gelmesi 40 gün alır ve bu çok hassas bir süreçtir. 
Daha sonra flaş hasat alırız ve her bir flaş 7 günden ibarettir. Ancak 
bahsettiğim gibi mantarın işçilik ve üretim zahmeti çok yüksek. Bir 
hata bütün odayı atmanıza neden oluyor. Ağır iş gerektiren süreçle-
ri var. Şu anda günlük ortalama 1 tonluk bir üretimimiz var bu da 
aylık 30 tonluk bir üretim demek ama hedefimiz bu rakamı 40 tona 
çıkarmak.”

“TKDK STANDARTLARI KARLILIĞIMIZI OLUMLU ETKİLEDİ”
Sektörün en önemli eksikliğinin teknik bilgi ve standartlar olduğu-
na değinen Akgül, “Tesis kurma fikrimiz olgunlaşınca, ülkemizin 
çeşitli bölgelerindeki birçok tesis gezdim ve firmalardaki teknik 
bilgi yetersizliği dikkatimi çekti. Bunun için mantar alanında 
uzmanlaşmış ve sektör deneyimi olan birinden destek almaya karar 
verdim. Bugün, danışmanımız bizim bütün süreçlerimizi kontrol 

ediyor ve bizi yönlendiriyor. Buna TKDK tarafından getirilen yük-
sek standartlar da eklenince birim alandan daha fazla verim almaya 
başladık. Bu da karlılığımızı olumlu etkiledi.” diye konuşuyor.

“İHTİYACIMIZ OLAN MANTARIN YÜZDE 21’İNİ 
ÜRETEBİLİYORUZ”
Geçen yılki istatistiklere göre Türkiye’nin kendi kültür mantarı ihti-
yacının yüzde 21’ini karşılayabildiğini dile getiren ve bu alanda-
ki yatırımların artırılması gerektiğini kaydeden Akgül, “Elinizde 
kaliteli ve standartlara uygun ürününüz olursa asla satış derdi-
niz olmaz. Biz burada bazen yok satıyoruz. Örneğin, İstanbul’a 
Antalya’dan her akşam 2 tır mantar gider ve asla pazar ve satış 
sıkıntısı olmaz. Ülkemizde en fazla üretim Antalya’nın 
Korkuteli İlçesinde yapılıyor. Ülkemizdeki toplam ihtiyacın 
yaklaşık 2/3’ü buradan karşılanıyor. Son zamanlarda Kocaeli ve 
Orta Anadolu’da faaliyet gösteren firma sayısı da artmaya baş-
ladı.” ifadelerini kullanıyor. 

“KIRSAL KALKINMAYA DA DESTEK VERİYORUZ”
Akgül, kurmuş olduğu tesisin kırsal kalkınmaya da büyük des-
tek sağladığını anlatarak, “Tesisimizi, coğrafi ve iklimsel avan-
tajları nedeniyle Sorgun İlçesinin Aşağıcumafakılı Köyünde 
kurduk. İlk zamanlarda köydeki kadınlarda tedirginlik oldu ve 
burada çalışmak istemediler. Daha sonra bir genç kız geldi ve 
çalışmaya başladı, memnun kalınca diğer arkadaşlarını da getir-
meye başladı ve köyün kadınlarında güven sağlandı. Bugün köy-
den birçok kadın buraya gelip aile ekonomisine destek sağlıyor. 
Böylece bu bölgenin kırsal kalkınmasına da büyük destek ver-
miş oluyoruz.” diyor. 

“GROWING INTEREST IN MUSHROOM IN TURKEY”
Akgül states that according to the records of 2008, mushroom 
consumption in Turkey is 100 grams for per capita, and this figure has 
increased to 400 grams today.  
Stating that the cultivated mushroom production began in the 1950s in 
Turkey Akgül explains 5 stages of mushroom production as follows: 
“There are 5 stages in mushroom production. The first stage is 
incubation period. Here we have an incubation period of 13-17 days. The 
second stage is the surface soil; we have a 9-day grounding process here. 
The third stage is the harrowing process and a 3-day operation is 
needed. After these processes, we pass a special ventilation phase of 14 
days in the fourth stage. Finally, harvest process begins in the fifth stage. 
Thus, it takes 40 days for an average mushroom to reach the harvesting 
process and this is a very delicate process. Then we take the flash harvest 
and each flash is 7 days. However, as I have mentioned, labour and 
production processes of the mushroom is are tough. A possible error 
makes you casting away the whole room. It has processes that require heavy 
work. At present we have an average production of 1 ton per day which 
means 30 tons per month but we aim to increase this figure to 40 tons.”

“ARDSI STANDARDS CONTRIBUTED TO OUR 
PROFITABILITY”
Pointing out that the most important deficiency of the sector is the 
lack of technical knowledge and standards, Akgül says, “When our 
facility establishing plan is ready, I had visits to many facilities in 
various regions of our country and noticed the lack of technical 
information of the companies. For this reason, I have decided to 
get support from someone who is specialized in the mushroom 

field and has experience in the sector. Today, our adviser controls 
all our processes and guides us. When the high standards 
introduced by ARDSI accompanied to our controls, we have 
started to get more efficiency from unit area. Therefore, all of them 
positively affected our profitability.”

“WE CAN PRODUCE 21 PERCENT OF THE MUSHROOM 
THAT WE NEEDED”
Pointing out that according to last year’s statistics, Turkey can meet 21 
percent of its own need for cultivated mushroom and noting that the 
investments in this area are needed to increased, Akgül states, “If you 
have the product that is in high quality and complies with standards, 
you don’t need to concern on sales. We sometimes do a roaring trade 
here. For example, 2 truck of mushroom are being delivered from 
Istanbul to Antalya each evening and there is no concern on sales and 
market. The most production in our country is conducted in Antalya’s 
Korkuteli province. About 2/3 need of our country is met from there. 
In recent years, the number of companies operating in Kocaeli and 
Central Anatolia has also started to increase.”

“WE ALSO SUPPORT RURAL DEVELOPMENT”
Akgul, explaining that the facility provides great support for rural 
development, says “We built our facility in Aşağıcumafakılı Village 
which is belongs to Sorgun county because of its geographical and 
climatic advantages. In the early days, there was anxiety in the 
women of village and they did not want to work here. Then a young 
girl came and began to work, when satisfied with the work she began 
to bring in other friends and she created a confidence in the women 
of the village. Today, many women come here to support the family 
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“MANTAR’IN YÜZDE 96’SI SAF SUDAN İBARET”
Tüketicilerin nasıl mantar alması gerektiği konusunda da bilgi 
veren Akgül, şunları kaydetti:
“Doğallığını gösteren lekeli mantar her zaman daha sağlıklıdır. 
Görsellik anlamında kar beyaz mantarlara da rağbet ediliyor 
ancak ne yazık ki bu beyazlığı sağlama adına bazı tesislerde 
çamaşır suyu ve arap sabunu kullanılıyor. Bu bizim asla tasvip 
etmediğimiz bir durum. Şunu açıkça söyleyebilirim ki tüketiciler 
görsele çok aldanmasın, lezzet de bir o kadar önemlidir.
Sağlık açısından bakacak olursak, kültür mantarının yüzde 96’sı 
saf sudur. Kalan yüzde 4’ü de faydalı proteinden oluşur. 
Diyetisyenlerin önerdiği bir protein cinsidir. Uzmanlar tarafın-
dan kalp ve kolesterol hastalarının mantar tüketmesi önerilmek-
tedir.” 

“TKDK OLMASA BUNLARI BAŞARAMAZDIM”
Akgül, TKDK desteği ve standartlarının kendileri için çok önem-
li olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:
“Eğer TKDK olmasaydı ben bu tesisi açamazdım. Açsam bile asla 
bu standartlarda bir tesis olmazdı. TKDK süreçleri başta yoruyor 
bu doğru ama bu yorgunluğun sonrasında muhakkak kazanımı 
oluyor. Türkiye’de mantarcılar birbirini tanır. Örneğin Sivas’ta 
kendi imkânlarıyla 20 odalık bir tesis kuran biri, pazarlamada 
zorluk çekiyor ama biz TKDK projesi olduğumuz için piyasada 
itibarımız çok yüksek, müşteriler hiç tereddüt etmeden direkt 
alım yapıyorlar. Pazarımız kendiliğinden oluştu. Bizi Ankara’dan, 
Bursa’dan, Ordu’dan ve başka birçok yerden aradılar ve ürünü 
görmeden alım yapmak istediler.
Piyasada TKDK destekli projeden kötü mal çıkmaz algısı var ve 
bu da bize büyük kolaylıklar sağlıyor. Biz de o algıyı bozmamak 
ve daha da güçlendirmek için azami dikkat ediyoruz.”

“TKDK İLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ” 
Tesisi büyütmek ve daha da modern makinelerle donatmak iste-
diklerini söyleyen Akgül, hedeflerini şöyle anlatıyor:
“Tesisimizi daha iyi hale getirmek için TKDK ile ortak çalışmala-
rımızı sürdüreceğiz. Kompostun taşınması ve atımında da klasik 
yöntemden çıkarak, modern yönteme geçmek istiyoruz. Bunun 
makinelerini de satın alacağız. Ayrıca enerji maliyetlerini düşür-
mek için çatıya güneş enerjisi panelleri döşeyeceğiz ve bu tesisi-
mizin tüm ihtiyacını karşılayacak. İlk başta da bu şekilde bir 
planlama yapmıştık.”

“PROFESYONEL DESTEK ALIN”
Merve Akgül, girişimci adaylarının inançlı ve ısrarcı olmaları 
gerektiğini kaydediyor. İkinci önemli hususun çalışma ve profes-
yonel destek olduğunu anlatan Akgül, girişimci adaylarına şu 
önerilerde bulunuyor: 
“Girişimci adayları önce kendilerine güvenmeli. Hamasi laflar 
yerine işin uzmanı olan kişi ve kurumlarla görüşmeli. Bununla 
birlikte çalışma ve profesyonel destek de çok önemli. Bir de iyi 
ve karlı bir iş yapmak istiyorsanız, tesisiniz gerçekten modern 
olmalı. 
Ayrıca kadın girişimcilerimiz asla çekinmesin, TKDK gibi 
kurumlar onlar için büyük fırsatlar sunuyor. Devletimiz birçok 
konuda kadın yatırımcılara pozitif ayrıcalıklar sağlıyor. Bu unu-
tulmamalı.”

economy. In this way, we are giving great support to the rural 
development of this region.”

“MUSHROOMS CONTAINS 96% OF PURE WATER”
Akgül provides information about how consumers should buy 
mushrooms: “Stained mushroom showing its naturality is always 
healthier. People tent to buy snow-white mushrooms for their visual 
quality; however, some facilities uses bleach and soap to provide the 
whiteness. This is such a situation that we have never appreciated. I 
can clearly say that consumers should not be deceived by visuals, the 
flavour makes sense also. If we look from the viewpoint of health, 96 
percent of the cultivated mushrooms are pure water. The remaining 
4 percent consists of the useful protein type that recommended by 
nutritionists. It is recommended by experts to consume mushrooms 
for patients with heart diseases and cholesterol.”

“I WOULD NOT ACHIEVE SUCCESS WITHOUT ARDSI”
Akgül underlined that support and standards of ARDSI are very 
important for them and continued as follows:
“I would not have been able to establish this facility without ARDSI. 
Even if I did, it would never be a facility with the present standards. It 
is true that the processes of ARDSI are hard to accomplish at first, but 
it is definitely a gain after the difficulty. Mushroom producers in 
Turkey know each other. For example, someone established a 
20-room facility in Sivas has difficulties in marketing but we have a 
high standing in the market because we are a project of ARDSI, so 
customers are making purchases directly without any hesitation. Our 
market has occurred spontaneously. They called us from Ankara, 
Bursa, Ordu and many other places and wanted to buy without seeing 
the product. There is a perception in the market as a project supported 
by ARDSI has never sells product in bad quality, which enables us a 
great convenience. Therefore, we pay utmost attention not to 
undermine that perception and to further strengthen it.”

“WE WILL CONTINUE WORKING WITH ARDSI”
Akgül said that they wanted to enlarge the facility and equip it with 
machines that are more modern and she talks about their objectives as 
follows: “We will continue our partnership with ARDSI to make our 
facility better. We also want to go to the modern method by moving 
out of the classical method on moving and getting rid of the compost. 
We will buy machines of this job as well. We will also lay solar energy 
panels on the roof to reduce energy costs and this will meet all the 
needs of this facility. This was our beginning plan.”

“GET PROFESSIONAL SUPPORT”
Merve Akgül notes that the entrepreneurs should be faithful and 
persistent. Stating that the other important points are working and 
getting professional support Akgül, gives the following suggestions to 
entrepreneurs: 
“Firstly, they should believe in themselves. They should talk to the 
people and institutions who are experts in the business instead of the 
fictious ones. Working and getting a professional support are also very 
important. Moreover, if you want to do a good and profitable business, 
your facility needs to be modern. I also want to add that women 
entrepreneurs should never have hesitation, institutions such as ARDSI 
offer great opportunities for them. It should not be forgotten that our 
state provides positive privileges to women investors in many fields.”

KIRSAL KALKINMA | RURAL DEVELOPMENT | #13


