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MANTAR YÖNETİM YAKLAŞIMI 

Taşkın KILIÇ¹ 

Hatun OLGUN² 
ÖZET 

Mantar Yönetim kavramı, yönetim bilimine son yıllarda girmiş ve Mantarların yetiştirilme metaforundan esinlenerek 

isimlendirilmiştir. Nasıl ki mantarlara, gübre verilip karanlıkta bırakılır ve ürün alınırsa; benzer şekilde mantar 

yöneticisi, çalışanlara iş için gerekli olan kaynakları verir, fakat onlar ile kurumun politikalarını, gelirlerini ve işin 

risklerini paylaşmaz. Bu kapsamda çalışmanın amacı, mantar yönetim kavramını teorik yönden ele almak ve bu algıyı 

belirlemek için ölçme aracı geliştirip Türkçe literatüre kazandırmaktır. Araştırmanın teorik kısmı literatürde yer alan 

sınırlı sayıdaki çalışmalardan, alan araştırması ise; mantar yönetim kavramını ölçmek için geliştirilen 8 ifadeli Likert 

tipi ölçek yardımıyla Trabzon ilinde özel bir sağlık kurumunda görev yapan 200 çalışana anket uygulanarak 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS ve LISREL programları aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışma 

sonucunda, araştırmaya katılanlarda orta düzeyde mantar yönetim algısı olduğu görülmüştür. Araştırmaya 

katılanların %58’i, yönetimin alt kademe çalışanları ile doğrudan iletişim kurmadığı ve örgüte ait bütün bilgileri 

paylaşmadığı görüşündedirler. Diğer taraftan Bu çalışma kapsamında mantar yönetimi algısını ölçebilen sekiz 

maddelik Türkçe bir ölçek geliştirilmiştir. Ayrıca mantar yönetim, açık, demokratik, katılımcı ve şeffaf yönetim 

uygulamalarının tam zıttı yönde uygulamaları içerdiği için negatif bir yaklaşım olarak algılanmakladır. Ancak 

uygulamada bazı durumlarda (kaosu önlemek, mahremiyetini korumak vb.) yöneticiler için kullanışlı bir araç haline 

dönüşebildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mantar Yönetim, Bilgi Asimetrisi, Tek Yönlü İletişim 
 

MUSHROOM MANAGEMENT APPROACH 
 

ABSTRACT 

The concept of Mushroom Management has been involved in the management science in recent years and is named 

after the metaphor of raising mushrooms. Just as mushrooms are fertilized, left in the dark and cultivated in a short 

time; mushroom managers also provide the necessary business resources to employees, however, they do not share the 

policies, revenues of the organization and business risks with them. The objective of study is to embrace and examine 

the concept of mushroom management theoretically, develop an assessment instrument for determining this perception 

and bring the concept and the scale in the Turkish literature. The theoretical part was formed by using the limited 

number of studies in literature. Field study was conducted by applying a questionnaire to 200 employees at a private 

health institution in the province of Trabzon with the help of an 8 point Likert scale, which was developed for 

measuring the concept of mushroom management. The acquired data were analyzed by using the SPSS and LISREL 

softwares. It was determined that study participants had moderate level of mushroom management perception. 58% 

of employees who participated in the study stated that the management did not establish a direct communication 

with junior employees and share all the information about the organization. On the other hand, a Turkish scale of 

eight items measuring the mushroom management perception was developed within the scope of this study. Besides, 

as mushroom management contains total opposite applications of open, democratic, participative and transparent 

management applications; it is perceived as a negative approach. However, it might turn into a useful means for 

managers in some cases (like preventing chaos, preserving the organization’s confidentiality) in practice.  

Keywords: Mushroom Management, Knowledge Asymmetry, One-Way Communication 
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GİRİŞ 

Mantar Yönetim kavramı, yönetim bilimine son yıllarda girmiş olup Mantarların 

yetiştirilme metaforundan esinlenerek isimlendirilmiştir (Kılıç,2015). Nasıl ki mantarlara, 

gübre verilip karanlıkta bırakılır ve kısa sürede ürün alınırsa; benzer şekilde mantar 

yöneticisi, çalışanlara iş için gerekli olan kaynakları verir, fakat onlar ile kurumun 

politikalarını, gelirlerini ve işin risklerini paylaşmaz. Çalışanların meraklı olması ve kendini 

ifade etmeleri desteklenmez. (Mar,2011). Bu yönetim yaklaşımında yöneticiler bazı 

bilgileri, astlarından saklar.  Mantar yönetim yaklaşımı, açık, demokratik, katılımcı ve şeffaf 

yönetim uygulamalarının tam zıttı yönde uygulamaları içerdiği için negatif bir yaklaşım 

olarak algılanmakladır. Ancak uygulamada bazı durumlarda (kaosu önlemek, 

mahremiyetini korumak vb.) yöneticiler için kullanışlı bir araç haline dönüşebilmektedir.  

Yabancı yazında Mantar yönetim yaklaşımının teorik ve görgül olarak inceleyen çalışma 

sayısı sınırlı, Türkçe literatürde ise hiç yoktur. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı mantar 

yönetim kavramını teorik yönden ele almak, bu algıyı belirlemek için ölçme aracı geliştirip 

Türkçe literatüre kazandırmak ve literatürdeki  boşluğu doldurmaktır. 

1.Kuramsal Çerçeve 

Mantar yönetim kavramı, -mantarların yetiştirilme sürecinde olduğu gibi, çalışanların bilgi 

kaynaklarına ulaşımının engellenerek karanlıkta bırakılması ve yöneticilerin tek yönlü bir 

iletişim tarzını benimsemesini ifade etmektedir (Herman,1997,66).  Nasıl ki mantarlara, 

gübre verilip karanlıkta bırakılır ve kısa sürede onlardan ürün alınırsa; benzer şekilde 

mantar yöneticisi, çalışanlara görevleri ile ilgili gerekli olan kaynakları verir, fakat onlarla 

kurumun politikalarını, gelirlerini ve işin risklerini paylaşmaz. Çalışanların meraklı olması 

ve kendini ifade etmeleri ise desteklenmez. Bu tür örgütlerde liderler kararları kimseye 

danışmadan alırlar (Mar,2011). Mantar yönetim uygulayan kurumlarda yöneticiler ile 

çalışanlar arasında bilgi asimetrisi vardır. Aynı zamanda iletişim kanalları düzgün 

işlememektedir. Mantar yönetiminde sadece çalışanlardan performans ve sonuç istenir 

(Kılıç, 2015). Bu tür uygulamalar genellikle yöneticilerin çalışanların işinden anlamadığı 

zamanlarda ortaya çıkar ve yönetim ile çalışanlar arasında etkili iletişim kurulmaz. Örnek 

olarak bilgisayar programcıları ile yöneticiler arasındaki iletişim verilebilir (Laplante ve 

Neill, 2006).  

Mantar yönetim teorisinde, belirsizlik yüksek, geri bildirim ise minimum düzeydedir. Bu 

yönüyle bilgi ve kaynakların nereden gelip nereye gittiği büyük bir kara deliktir 
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(Baxter,2005). Örneğin, bir yazılım firmasının büyük bütçeli (4-5 Milyon TL) bir ihaleyi 

aldığını varsayalım. Yazılım şirketinde düşük ücretle çalışan (aylık 2-3 bin TL) Bilgisayar 

Mühendisleri ve Yazılımcılara projeyi yürütecekleri ofis ve istedikleri araç gereci vererek 

istenen yazılımı yapmaları talimatı verilir. Ancak yazılımcılar işi hangi firma için 

yaptıklarını ve bu ihalenin kaç liraya alındığını bilmezler. Eğer çalıştıkları projenin bu 

kadar büyük bütçeli bir proje olduğunu bilseler; büyük ihtimalle düşük ücrete çalışmayı 

kabul etmezler ya da etik olmayan yollardan ihaleyi veren firma ile temasa geçebilirler. İşte 

böyle durumlarda, mantar yöneticisi işgörenlere projenin bütünü hakkında bilgi vermez. 

Onlardan sadece sonuç ister. 

İlgili literatürde Kılıç’ın(2015) yaptığı çalışmada, yöneticilerin mantar yönetim yaklaşımını 

aşağıdaki etkenlerden dolayı uyguladığı belirtilmiştir; 

Bilgilerin gizlilik düzeyi: Örgütün elinde bulundurduğu, patent, yazılım, formül ve know-

how’ın(teknik bilgi) gizlilik içermesi nedeniyle bu bilgiler bütün çalışanlarla paylaşılmaz. 

Örneğin global bir içecek firması formülünü 3-5 kişi dışında kimseyle paylaşmamaktadır. 

Bunun en önemli nedeni ise; bu formül öğrenildiği takdirde aynı tatta birçok farklı marka 

ortaya çıkabilir. 

Prosedürler gereği: Yasalar gereği örgüte ve kişilere ait bazı özel bilgiler (askeri ve sağlık 

bilgileri gibi) üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Bu nedenle yöneticiler alt kademe 

çalışanlardan bilgi saklayabilmektedirler. 

İşgörenler arasındaki çatışmaları önlemek: Yönetim ile bir birim ya da bir çalışan arasında 

gerçekleşen özel bir anlaşma veya bir kişinin yaptığı yanlış ve etik dışı davranış diğer 

birimlerce bilindiği takdirde, bu birim üzerinde baskı oluşabilir. Bu ve benzeri durumlar 

çalışanlar arasında çatışmaların ortaya çıkmasına neden olabilir. 

Örgütün prestijini ve düzenini korumak: Örgüte ait bütün bilgiler herkesin erişimine 

açıldığında örgüte ait bazı mahrem sırlar ortaya çıkabilir. Bu durum örgütün prestijini 

sarsabilir. Örneğin, Ar-Ge başarısızlıkları, yöneticiler arasındaki çatışmalar, mobbing 

oranları vb. 

Söylentileri ve yanlış yorumları önlemek: Örgüt bazı dönemlerde ekonomik veya yönetim 

konusunda ciddi krizler atlatıyor ya da birleşme, küçülme gibi süreçlerden geçiyor olabilir. 

Böyle dönemlerde alt kademelerle paylaşılacak bilgiler, kurumda dedikoduların 

yayılmasına, motivasyonun kaybolmasına ve sürecin daha ağır atlatılmasına sebep olabilir. 
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Bu nedenle bazı stratejik  bilgiler alt kademelerle paylaşılmaz. Örneğin, iflas etmek üzere 

olan bir örgütte çalışanlara bu durum söylendiği takdirde, kuruma bağlı olmayan birçoğu 

işi bırakabilir. Bu ve benzeri kaygılardan dolayı yönetici astlarından bilgiyi saklar. 

Panik ve kaosu önlemek: Titanik gemisi buz dağına çarpmak üzereyken, bunu sadece çok az 

görevli bunu biliyordu. Bu bilgi herkesle paylaşılsaydı daha kaotik bir sonuç ortaya 

çıkabilirdi (Smart,2012). 

2.Araştırma 

2.1.Araştırmanın Ölçeği ve Örneklemi: Araştırma kapsamında Mantar Yönetim algısını 

ölçebilmek için yönetim alanında uzman olan üç akademisyen ve iki yönetici ile görüşülüp 

kendilerine mantar yönetim kavramının teorik yapısı anlatılmış ve konuyu ölçmek için 

ifadeler istenmiştir. Beş farklı kişiden 30 ifade gelmiştir. Bu ifadelerin birbiri ile yakın 

anlam taşıyanları birleştirilmiş ve 12 ifade elde edilmiştir. Bu ifadeler pilot bir çalışma ile 

60 kişi üzerinde güvenilirlik ve geçerliliğe tabi tutulmuştur. Bu aşamada üç ifade yeterli 

güvenilirlik ve faktör yüküne sahip olmadıkları için ölçekten çıkarılmış ve toplam dokuz 

adet ifade kalmıştır. Dokuz ifade ile yapılan testlerde güvenilirlik düzeyinin kabul edilebilir 

sınırlar içerisinde olduğu (Cronbach’s Alpha:  0,62), aynı şekilde geçerlilik sonucunun da 

(Açımlayıcı Faktör analizi, Sig:000/ KMO 0,707) kabul edilebilir düzeyde olduğu 

belirlenmiştir (Altunışık ve diğerleri,20025). Pilot çalışma sonucu elde edilen dokuz Likert 

türü ifade Trabzon ilinde Özel sağlık kurumlarında görev yapan 200 kişiye yüz yüze anket 

yöntemi ile uygulanarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS ve LISREL 

programlarında analiz edilerek sonuçlara ulaşılmıştır. 

3.Bulgular 

Araştırmaya katılanların %56’sı kadın, %44’ü erkek; %45’i evli, %55’i bekâr; %38’i Lise, 

%32’si Ön lisans ve %30’u Lisans mezunudur.  

3.1.Doğrulayıcı Faktör Analizi: Verilere LISREL Programı aracılığıyla Doğrulayıcı Faktör 

Analizi yapılmış olup ilgili sonuç grafiği Şekil 1’de şematize edilmiştir. 

 

 

 

 



Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi 

Journal Of Organizational Behavior Research 

Cilt / Vol.: 2, Sayı / Is.: 2, Yıl / Year: 2017, Sayfa / Pages: 106-113 
 

110 

 

Şekil 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu 

 

RMSEA= 0.041,   Normed Fit Index (NFI) = 0.91,   Comparative Fit Index (CFI) = 0.97 

Şekil 1’de görüldüğü üzere araştırma ölçeğine Yapısal Eşitlik Modeli Programı LISREL 

aracılığıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmış ve modelin uyum değerleri (RMSEA, 

NFI, CFI) kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu (Şimşek,2007) görülmüştür. Bu sonuçla, 

mantar yönetimi kavramını ölçmek için geliştirilen ölçeğin araştırma örnekleminde 

geçerlendiği tespit edilmiştir. 
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Çizelge 1: Araştırma Ölçeğinde yer alan ifadelere katılım oranları 

Mantar Yönetim Algısını Ölçmeye Dair 

İfadeler 

K
es

in
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k
le
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a
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lm
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o
ru

m
 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
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k
le

 K
a
tı
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y
o
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m
 

1. Alt kademe çalışanların, sadece kendi 

işleri ile ilgili bilgileri bilmeleri 
yeterlidir. 

%13 %15 %13 %29 %30 

2. Alt kademe çalışanların işyeri ile ilgili 

stratejik bilgileri öğrenmesi dedikoduya 
neden olur 

%23 %23 %14 %25 %15 

3. Kurumdaki olumsuz gelişmeleri sadece 
üst yönetim bilmelidir 

%23 %30 %14 %21 %12 

4. Kurumundaki bütün gelişmeler (gelir-
gider, yeni kararlar, riskler vb.) her bir 
çalışanla paylaşılmalıdır. 

%25 %24 %10 %27 %14 

5. Kurumumuzda bilgi paylaşımı vardır %18 %17 %23 %29 %13 

6. Kurumumuz yöneticileri alınan 
kararlara çalışanları da katarlar 

%13,5 %21,5 %25 %26 %13 

7. Kurumumuzdaki gelişmeler (fırsat, 

risk, yatırım vb.) çalışanlarla paylaşılır 

%14 %30 %18 %24 %14 

8. Kurumuzda alt kademe çalışanlar üst 

yönetim ile doğrudan iletişim kurarlar 

%26 %19 %13 %32 %10 

Çizelge 1. Araştırma kapsamında uygulanan ölçeğe katılıp katılmama durumunu 

göstermektedir. Bütün ifadelerin ortalaması alındığında ilgili örneklemde %58 düzeyinde 

mantar yönetim algısı olduğu tespit edilmiştir. 

4. Sonuç Ve Öneriler 

İlgili literatürde Kılıç’ın (2016) nitel bir çalışma ile ele aldığı ve yabancı literatürde 

yayınladığı çalışması dışında, ele alınmayan Mantar Yönetim kavramı bu çalışma ile ele 

alınmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Trabzon ilinde özel bir sağlık kurumunda yapılan bu çalışmada orta düzeyde mantar 

yönetim uygulandığı görülmektedir. Buna göre çalışanların %58’i yönetimin çalışanlarla 

doğrudan iletişim kuramadığı ve örgüte ait bütün bilgileri paylaşamadığı görüşüne 

sahiptirler.  
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Bu çalışma kapsamında mantar yönetimi algısını ölçebilen sekiz maddelik likert türü bir 

ölçek geliştirilmiş ve Türkçe literatüre kazandırılmıştır.  

Sonuç olarak mantar yönetim kavramı; açık, demokratik, katılımcı ve şeffaf yönetim 

uygulamalarının tam zıttı yönde uygulamaları içerdiği için negatif bir yönetim yaklaşımı 

olarak algılanmakladır. Ancak bazı durumlarda (kaosu önlemek, örgütün mahremiyetini 

korumak vb.) yöneticiler için kullanışlı bir araç haline dönüşebilmektedir. 

Öneriler: 

Araştırma ölçeği Trabzon ilinde özel bir sağlık kurumunda uygulanmıştır. Bu durum 

araştırmanın sınırlılıkları arasındadır. Gelecek çalışmalarda farklı örneklem ve kültürlerde, 

ayrıca farklı kavramlarla birlikte ele alınıp geçerlenmesi konunun bütünsel olarak 

anlaşılması için önem arz etmektedir. 
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