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BUNLARI BİLİYOR
MUSUNUZ ?

YÖNETİMDE

MANTAR
TEORİSİ YAKLAŞIMI
YAZAN SELÇUK TORUN
Son yıllarda yönetim kavramı içerisine giren
mantar yönetimi yaklaşımı, yöneticilerin astları

Tabi her sektör ve işletmenin iç özellikleri ve
işleyişi ele alındığında, her zaman şeffaf ve

ile bilgi paylaşımını kısıtladığı, onlara sadece iş
ve iş süreçlerini gerçekleştirebilecek gerekli
ortamı hazırlayıp, görevlerini tamamlamalarını

katılımcı yönetim yaklaşımlarının olumlu çıktılar
kazandıracağı, başka bir deyişle işletmeyi
hedeflerine en optimum şekilde ulaştıracağı

ancak sorgulama yapmamaları konusunda baskı
yaptığı bir yaklaşımdır.

şeklinde bir sonuca varmak elbette yanlış
olacaktır. Bu bağlamda şirketlerin kedi iç yapısı
çerçevesinde hangi yönetim yaklaşımlarına
uygun
olduğu
araştırılmalı
bu
araştırma

Bu yönetim yaklaşımı, mantarların yetiştirilme
metaforu kullanılarak yönetim bilimine girmiştir.
Burada
çalışanlara
iş
yapabilmeleri
için
hazırlanan materyaller ve şartlar, mantar
yetiştiriciliğinde
gübreleme
yapmak
ile
örtüştürülmüştür.
Tıpkı mantar üretiminde mantarların karanlıkta
bırakılması gibi, yöneticilerinde astları ile bilgi
paylaşımını
kısıtlaması
performansını
ve
verimliliği
düşünülmektedir.

çalışanların
artıracağı

neticesinde bir yönetim yaklaşımına gidilmelidir.
Mantar yönetim teorisi yaklaşımı tercih eden
işletmelerde
çalışanlara
verilecek
bilgiler
stratejik düzeyde olmalıdır. Örneğin bazı üretim
işletmelerinde,
üretim
ile
doğrudan
ilgili
formülleri, bilgileri vb. sadece birkaç kişinin
biliyor
olması
aslıda
şirketin
devamlılığı
açısından oldukça önem arz etmektedir. Bunu
sağlayamayan firmalar bilginin dışarı çıkması ile
birlikte çok ciddi anlamda Pazar payı ve prestij
kaybı yaşaması kaçınılmaz olur.
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BUNLARI BİLİYOR
MUSUNUZ ?

YÖNETİMDE
Günümüzde marka olmuş çoğu işletme aslında
zamanla ve tecrübeyle elde etmiş olduğu
bilgileri, verileri koruması ile sağlamıştır.

MANTAR

Şefaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı yerine
tercih edilen bu yönetim şekli ve uygulamaları
çalışanlarda işyeri kapsamında istenmeyen
davranışlara sebebiyet verebilecektir.
Yönetim de mantar teorisinin bir başka olumsuz
sonucu ise, bir arada çalışan üst ve astlar
arasında bilgi alışverişinin adil olmaması
sebebiyle üstlerin çok güçlü olduğu algısı
yaratılması, buna bağlı olarak güç zehirlenmesi
gibi durumların ortaya çıkma ihtimalinin kuvvetli
olmasıdır. Oluşabilecek bir başka sorun ise alt
kademede çalışan personelin bilgiye zor ve
yetersiz ulaşması, şirket içinde dedikodu gibi
hem fiziksel hem de düşsel bilgi kirliliğine
sebebiyet vererek çalışanların performansını da
olumsuz etkileyecektir.
Yapılan bir çalışmada, 2000 çalışan üzerinde
yapılmış olan bir araştırmada çalışanların %50
si şirket bilgilerinin çalışanlarla paylaşılmasının
performansı artıracağını belirtmişler. Başka bir
veri ise çalışanların %90 bilgi yetersizliği yerine
şirketin performansının kötü olmasını tercih
ettiklerini belirtmişlerdir.
Sonuç olarak, yönetim yaklaşım stratejileri
arasında bulunan mantar teorisi ve diğer
yaklaşım yöntemleri şirketler ve sektörlere göre
farklılık
gösterecektir.
Hemen
hepsinin
yöneticiler ve çalışanlar açısından olumlu ve
olumsuz yönleri bulunmaktadır. Burada şirket
yapısına uygun doğru stratejiler belirlemek,
sürdürülebilirlik açısından oldukça önemlidir.
Kaynak.: T. Kılıç ve H. Olgun , "MANTAR YÖNETİM YAKLAŞIMI", Örgütsel Davranış
Araştırmaları Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 106-113, Eyl. 2017
N. Birincioğlu ve E. Tekin , "MANTAR YÖNETİM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR
ÇALIŞMA" , Bussiness and Economics Research Journal, c.9, sayı. 1, ss.169-185, 2018

İyi bir yönetici, iş
arkadaşlarının
olumsuz
yanlarına
bakmak yerine,
olumlu yanlarını
ön plana çıkartıp,
o yanını
değerlendirir.
PETER F. DRUCKER
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Piyasadan Haberler
DIŞ TİCARET, NİSANDA 6,1 MİLYAR DOLAR AÇIK VERDİ
Türkiye ekonomisinin ihracatı 2022 yılı Nisan ayında, bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artarak 23 milyar 368
milyon dolar, ithalat yüzde 35 artarak 29 milyar 480 milyon
dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı yıllık bazda
yüzde 98,5 artışla 6,11 milyar dolar olarak gerçekleşti.
https://www.dunya.com/ekonomik-veriler/dis-ticaretnisanda-61-milyar-dolar-acik-verdi-haberi-659395

TÜRKİYE EKONOMİSİ İLK ÇEYREKTE YÜZDE 7,3 BÜYÜDÜ
ürkiye ekonomisi ilk çeyrekte piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 7,3 büyüdü. Büyüme
performansında, yüksek enflasyon nedeniyle öne çekilen talebin yansımaları net olarak görüldü.
Vatandaşın tüketim harcamaları büyümeye 11,6 puan katkı sunarken, net ihracattan 3,5 puan destek
geldi. İlk 3 aylık dönemde stoklar büyümeyi 8,2 puan aşağı çekti.
https://www.dunya.com/ekonomi/turkiye-ekonomisi-ilk-ceyrekte-yuzde-73-buyudu-haberi-659393
PİYASAYA GÖRE MAYIS’TA ENFLASYON
% 76'YI AŞACAK
Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin gerçekleştirdiği
enflasyon anketine göre, piyasa katılımcıları Mayıs
ayında yıllık enflasyonun yüzde 76,2 seviyesine
yükselmesini bekliyor.
Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin düzenlediği
enflasyon anketine göre, ankete katılan 21
kurumun medyan beklentisi Mayıs ayında
TÜFE’nin aylık yüzde 4,6; yıllık yüzde 76,2
seviyesinde gerçekleşeceği yönünde oldu.
Mayıs ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık
yüzde 2,4, en yüksek beklenti ise yüzde 8,15
seviyesinde gerçekleşti.
Nisan anket döneminde yıl sonu enflasyon
beklentisini paylaşan 15 kurumun beklentisi
medyanda yüzde 55’ten Mayıs’ta yüzde 63,5
seviyesine yükseldi.
https://www.bloomberght.com/piyasaya-goremayista-enflasyon-yuzde-76-i-asacak-2307561

ALTINDA ÇİN ETKİSİ
Altın, Şanghay'da kapanmaların bölgelere
ayrılarak hafifletilmesi, güçlenen dolar ve ABD
tahvil getirilerinde yaşanan artışla gerileme
kaydetti.
Altın,
güçlenen
dolar
ve
ABD
tahvil
getirilerindeki artışın olumsuz etkisi ve
Şanghay’da salgın önlemlerinin gevşetilmesi
yönündeki kararın risk iştahını desteklemesi
nedeniyle yönünü aşağı çevirdi.
Spot altın, Çin’in ticari merkezi olan Şanghay’ın
düşük riskli bölgelerinde Çarşamba gününden
itibaren insanlara evlerinden çıkmaları için izin
verileceği ve toplu taşımanın tekrar kullanıma
açılacağının açıklanmasıyla geriledi.
İlk işlemlerde 1.856 dolar seviyesini gören altın
sonrasında 1.853 dolar civarında dengelendi.
https://www.bloomberght.com/altinda-cinetkisi-2307397
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CGS'den Haberler
Öz Civata'da "Kurumsal Yönetim
çerçevesinde Aile Şirketi Anayasası Projesi"
son hızla devam ediyor.

Öz Civata'da "Kurumsal Dönüşüm Tasarımı
Projesi" son hızla devam ediyor.

Özpolat Makina'da "Aile - Şirket Anayasası"
projesine ilişkin olarak Özpolat Makina
ekibiyle tanışıldı.

Yurttaşlar Motorlu Araçlar bünyesinde
"Kurumsal Yönetim ve Kurumsallaşma"
projesi kapsamında Kırşehir'de yoğun bir
toplantı programı gerçekleştirildi.

Kurumsal Yönetim Kapsamında Aile Şirketi
Anayasası projesi çalışmaları devam ediyor.
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Teknolojiden
Haberler
Hyundai elektrikli otomobil, Tesla’ya kendi evinde kafa tutuyor!
Hyundai yeni elektrikli otomobil fabrikasını nereye kuracağını buldu. Buna göre
Hyundai ve Tesla rekabeti için ilk fitil ateşlendi. Tesla ile popülaritesi artan
elektrikli otomobiller, tüm markların benzinli otomobiller yerine bu yeni hedefe
yönelmesine neden oldu. Bu markalardan biri olan Hyundai, ABD’nin Georgia
eyaletine yeni yatırım yapmak için karar aldı. Ancak Hyundai elektrikli otomobil
(EV) üretimi için ABD fabrikası önemli bir konumda olacağa benziyor. Zira
Güney Koreli marka bu fabrikada hem elektrikli otomobil hem de batarya
üretimi yapmanın peşinde. Bu anlamda Hyundai, Tesla ile ABD pazarında büyük
bir rekabete girmeye hazırlanıyor.
shiftdelete.net/hyundai-elektrikli-otomobil-abd-fabrikasi-tesla

İMZALAR ATILDI: TÜRKİYE YERLİ
SAVAŞ UÇAĞINI SATIYOR!
TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) tarafından geliştirilen Hürkuş
projesinin temelleri 2006 yılına kadar gidiyor. Başlangıçta her ne kadar
‘Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Projesi’ adı altında götürülse de bu
uçağın çok daha fazlasını yapabileceğini ‘Yeni Nesil Hafif Saldırı/ Keşif
Uçağı’ olan Hürkuş-C’den biliyoruz. Son olarak bugün sosyal medya
hesaplarından paylaşım yapan Libya hükümeti, Hürkuş-C için TUSAŞ’la
imzaların atıldığını söyledi.
shiftdelete.net/turkiye-libya-hurkus-c
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İnternetin Öz Evladı:
AARON SWARTZ
(8 Kasım 1986 - 11 Ocak 2013)
Amerikalı bilgisayar programcısı, bilişimci, yazar
ve aktivist.

1986 yılında Chicago’da dünyaya gelen Aaron Swartz, 3 çocuklu bir ailenin
en büyük çocuğuydu. Kardeşleriyle birlikte oldukça hareketli bir çocukluk
dönemi geçiren Swartz’ın üstün öğrenme yeteneği herkesi şaşırtıyordu.
Henüz 3 yaşındayken, televizyondaki altyazılar ile okumayı öğrenen Swartz,
ne kadar zeki olduğunu o yıllarda göstermişti.
Swartz’ın babası yazılımcıydı. İleride “İnternetin öz evladı” olarak anılacak
Swartz, bilgisayarlarla bu sayede tanıştı. 2 - 3 yaşındayken babasının
evdeki

bilgisayarıyla

başlayan

bu

serüven,

kardeşi

Ben

ile

birlikte

programlamaya
başlamalarıyla
devam
etti.
Ben,
programlamayla
yapılabilecek her şeyin yapıldığını düşünürken; Swartz ise programlamanın
bir sınırının olmadığını söylüyordu.
12 yaşındayken Vikipedi'den önce kurduğu internet ansikplopedisi The
Info Network, hayatının ilk dönüm noktası oldu. Aslında The Info Network,
Vikipedi ile aynı mantıkta çalışıyordu. Fakat o sıralar Vikipedi diye bir
internet sitesi daha yoktu. Yani bugün dünyanın en büyük çevrimiçi
ansiklopedi sitesi olan Vikipedi’nin fikrini Swartz, henüz 12 yaşındayken
üretmişti. Swartz’ın kurduğu internet sitesi kısa sürede birçok kişinin bilgi
paylaşımı yaptığı bir platform haline geldi. Sitenin başarısı, otoritelerin de
ilgisini çekmişti. Nitekim aynı yıl içinde Swartz, The Info Network sitesiyle
ArsDigita ödülünü kazandı. Cambrigde’de düzenlenen törende ödülünü
aldıktan sonra, çevrimiçi programlama ekipleriyle birlikte çalışmaya
başladı. İnternet üzerinden, diğer programcılarla yazılım geliştiriyordu.
İnternet dünyasında henüz önemsiz gibi görünen bir sistem vardı: RSS.
Küçük Aeron, bu servisle ekiplere dışardan destek verirken tanıştı. Swartz,
RSS mantığından çok etkilendi ve hemen bu sistem üzerine çalışan kişilerin
kayıtlı olduğu e-posta listesine kaydoldu.
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13 yaşında ArsDigita Ödülü'ne layık görülen Swartz, henüz 14 yaşındayken
RSS adı verilen internet besleme biçimini gerçekleştiren ekipte yer almış,
15 yaşında ise IEEE Intelligent Systems dergisinde hakemli bir makale
yayınlamıştı. Creative Commons lisans modelinin gelişimine katkılarda
bulunmuştur.Stanford
sonra bıraktı.

Üniversitesi'ndeki

sosyoloji

eğitimini

1.

sınıftan

Bilgiye ulaşma özgürlüğünü ve serbest erişimi savunan, sansürün
kaldırılmasına yönelik eylemleriyle tanınan Aaron Swartz, 2009'da
Amerikan federal mahkemelerine ait PACER veritabanında bulunan ve para
karşılığı satılan yaklaşık 18 milyon belgeyi ve 2011'de JSTOR'dan 4 milyona
yakın makaleyi bilgisayarına indirip halka açık hale getirmiş ve bundan
dolayı "bilgi korsanlığı" ve "yasadışı dosya indirme" gibi ağır suçlardan
hakkında 13 kez dava açılmıştı.
Swartz, korsan paylaşımları engellemeye yönelik olduğu iddiasıyla ortaya
çıkan ancak kişisel hak ve özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle eleştirilen
The Stop Online Piracy Act (SOPA) kanun teklifinin yasalaşmaması için
uğraş vermiş ve mücadele çerçevesinde Demand Progress adlı siteyi
hayata geçirmiştir. Ülseratif kolit hastası olması çalışma hayatını olumsuz
etkilemiştir.
Dünyanın
önde
gelen
sosyal
paylaşım
sitelerinden
Reddit'in
kurucularından olan Swartz, Brooklyn, New York'taki evinde 11 Ocak
2013'te kendini asarak 26 yaşında yaşamına son verdi. Ölümünden önce,
1 milyon dolar para ve 35 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyordu.
Cenaze töreni 15 Ocak 2013 günü Chicago'daki Central Avenue
Sinagoğu'nda gerçekleşti.
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