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Kamu Kurumlarında Bireysel Performans Ölçümü 

Haydar ALBAYRAK* 

 

Özet 

Kamu görevlilerinin faaliyetlerindeki verimlilik ve etkililik göstergelerinin izlenmesi ve 

değerlendirilmesinde, özel kuruluĢlarda olduğu gibi, bireysel performans ölçümünün 

kullanılmasına yönelik olarak son yıllarda çeĢitli çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu noktadan 

hareketle yapılan bu araĢtırmanın temel problematiği, “Kamu kurumlarında bireysel 

performans gerçekçi biçimde nasıl ölçülebilir?” sorunsalıdır. Bu problematiğe dayalı 

olarak üretilen hipotez, “kamu kurumlarında çalışanların performanslarının ölçümü ile 

etkililiğin ve verimliliğin artırılabileceği” iddiasıdır.  

 “Kamu Kurumlarında Bireysel Performans Ölçümü” konulu bu çalıĢmada, bireysel 

performans ölçümüne yönelik çalıĢmaların gerekçeleri, uygulanma yöntemleri ve elde 

edilen sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Kavramlar ortaya konulmadan 

önce konuyla ilgili yabancı ve yerli kaynaklar taranmıĢ, araĢtırmada dolaylı araĢtırma 

yöntemleri (içerik ve ikincil veri analizi) kullanılmıĢtır.  

Sonuç olarak, bireysel performans ölçümünün Türkiye’de kamu görevlilerinin 

istihdamından çalıĢma koĢullarına ve iĢ güvencesine kadar köklü değiĢikliklere yol 

açması beklenmektedir. ÇalıĢmada, bu yaklaĢımın Türkiye’deki olası sonuçlar ve etkiler 

değerlendirildikten sonra konuyla ilgili öneri ve eleĢtirilerde bulunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Performans Ölçümü, Etkililik, Verimlilik, Kamu Görevlileri, Kamu 

Kurumu. 
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Individual Performance Measurement In Public Institutions 

Haydar ALBAYRAK* 

 

Abstract 

In order to use the measurement of individual performance to monitor and evaluate of 

indicators of efficiency and effectiveness of public officials' activities, as well as private 

organization,  several studies are conducted in recent years. From this point, the basic 

problematic of this study is the question of "how to realistically measure the individual 

performance of public institutions?". The hypothesis that produced on the basis of this 

problematic, with the measurement of employees performance in public institutions is 

that the effectiveness and efficiency be increased.  

In this study, that themed “Individual Performance Measurement", it is aimed to be 

addressed the reasons of the studies on individual performance measurement and 

application methods, to evaluate of results to be obtained. Before the concepts are 

revealed, foreign and domestic sources over the subject were scanned and analytical and 

descriptive research methods were used.  

As a result, individual performance measurement is expected to lead to fundamental 

changes from employment of public employees up to working conditions and job security 

in Turkish public sector.  In this study, after the possible effects and the results of this 

approach in Turkey were evaluated,  criticism and suggestions over the subject were 

made.   

Key Words: Performance Measurement, Efficiency, Effectiveness, Public Employees,  

Public Institution. 
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KAMU KURUMLARINDA BİREYSEL PERFORMANS 

ÖLÇÜMÜ 

 

 

GİRİŞ   

Bir örgütte amacın gerçekleĢtirilmesine yönelik olarak materyal, finans ve insan 

kaynakları kullanılmaktadır. Bu kaynaklardan belki de en önemlisi insan 

kaynağıdır. Bir ülkedeki en büyük ve en organize örgüt olan kamu kurumlarının 

insan kaynağından yeterince yararlanıp yararlanmadığı konusunda Ģüpheler 

bulunmaktadır.  

Kamu kurumlarının verimli ve etkili olabilmesi için her bir çalıĢanın bireysel 

kapasitesinin ve çalıĢma arzusunun mümkün olan en üst düzeye çıkarılmasının 

gerekliliği, hemen herkesçe kabul edilmektedir. Bunun nasıl yapılacağına iliĢkin 

olarak ise çok sayıda farklı görüĢ bulunmaktadır. Bu görüĢlerden bir tanesi, 

“Bireysel Performans Ölçümü” aracılığıyla kamu çalıĢanlarının performanslarını 

önemli ölçüde artırılabileceği iddiasıdır. Bu iddiaya dayanak olarak da özel 

sektörde elde edilen baĢarılar örnek gösterilmektedir. Ancak özel sektörde baĢarılı 

olan bu yöntemin, özel sektöre göre farklı bir yapıda olan kamu kurumlarında 

uygulanıp uygulanamayacağı, uygulandığı taktirde ne derecede baĢarılı olacağı 

konusunda farklı görüĢler bulunmaktadır.  

Kamu kurumlarında bireysel performans ölçümünün konu edinildiği çalıĢmada, 

öncelikle temel kavramlar açıklanılmaya çalıĢılmakta ve bu çerçevede konu ile 

ilgili temel teoriler ortaya konulmaktadır. Daha sonra ise bireysel performans 

ölçümünün Türk Kamu Yönetiminde uygulanabilirliği tartıĢılmaktadır. Bu 

çalıĢmada, “Bireysel performans ölçümü nedir? Diğer performans ölçüm 

yöntemlerinden farkı nelerdir? Kamu kurumlarına bireysel performans ölçümü 

uygulanabilir mi? Bireysel performans ölçümü ile örgütsel etkililiğe katkı 

sağlanabilir mi?” sorularına yanıt aranılmaktadır.  
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Sadece bireysel performans ölçümünün incelendiği, ekip ve kurumsal performans 

ölçümünün kapsam dıĢı bırakıldığı bu çalıĢmanın amacı, performans ile ilgili 

kavramları açıklamak, kavramlar arasındaki iliĢkileri belirlemek ve bireysel 

performans ölçümünün bileĢenlerini ve boyutlarını ortaya koymaktır. ÇalıĢmada, 

dolaylı araĢtırma yöntemi kullanılmıĢ ve bu çerçevede ikincil veri ve içerik 

analizleri yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın ana hipotezi ise, “kamu kurumlarında 

uygulanacak bireysel performans ölçümü ile etkililiğin ve verimliliğin 

artırılabileceği” önermesidir.  

 

I) PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 

ÇalıĢanın iĢteki baĢarı düzeyinin belirlenmesi amacıyla gerçekleĢtirilen ve 

çoğunlukla çalıĢana, önceden belirlenmiĢ ve tanımlanmıĢ birtakım faktörlere göre 

pekiyi, iyi, orta, zayıf gibi sıfatlar ya da rakamsal puanlar takdir edilerek yapılan 

iĢleme “Performans Ölçümü”  denir (Sezen, 1998: 204). Performans ölçümü, 

kurumsal, takım ya da bireysel düzeyde uygulanabilir (Bilgin, 2004: 42). 

Örgütler ve çalıĢanlar açısından büyük öneme sahip olan performans ölçümünün 

gerekliliği ve yararları, performans yönetimi yazınında aĢağıdaki biçimde 

özetlenmektedir. Performans ölçümü(Fındıkçı, 1999: 299-301; Camgöz ve 

Alperten, 2006: 193); 

 KiĢi düzeyinde, bireysel psikolojik bir gereksinim; kurum düzeyinde ise, 

motivasyona yönelik bir gereksinimdir. Performans ölçümünün hedefi, 

kiĢiyi kendi çalıĢmaları hakkında bilgilendirmektir. ÇalıĢanların ve 

organizasyonların geliĢmesinde bu bilgilendirmenin rolü büyüktür. 

 Örgüte bir bütün olarak bakabilmemize fırsat sağlayarak, çalıĢanların 

yetkinlikleri konusunda fikir sahibi olunmasına yardımcı olur. 

 Kaynak kullanımı etkinliğinin tespiti konusunda örgüte fayda sağlar. 

 Örgütteki vizyon ve misyon paylaĢım seviyesi hakkında bilgi verir. 

 ÇalıĢanların örgüt içinde yarattıkları katma değerin, karĢılaĢtırılmalı olarak 

incelenmesini sağlar. 
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 Bireysel ve örgütsel eğitim gereksinimlerinin tespit edilmesini sağlar. 

 Aynı yapı içindeki bireysel veya örgütsel algılama farklılıklarını tespit 

edilmesine olanak sağlar. 

 Örgütteki kariyer planlaması ve ücret düzenlemeleri konusunda yardımcı 

olur. 

Yukarıda sıralanan gerekçelerle uygulanan ve özel sektörde baĢarılı sonuçlar elde 

edilen performans ölçümünün kamu yönetimi alanında da uygulanması için çeĢitli 

çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu çalıĢmalar, araĢtırmanın ana konusunu 

oluĢturmaktadır.  

 

II) KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 

Türkiye’de kamu performans yönetimine yönelik çalıĢmalar 2000’li yıllardan 

itibaren hız kazanmıĢtır. Kamu yönetiminde bireysel performans ölçümüne 

yönelik çalıĢmalara ve bunların getireceği değiĢikliklere geçmeden önce mevcut 

kamu personel sisteminden kısaca söz etmenin, konunun anlaĢılabilirliği 

bakımından yararlı olacağı düĢünülmektedir.   

 

A. Kamu Personel Sisteminde Mevcut Durum 

1982 Anayasasının 128. maddesine göre; devletin kamu iktisadi teĢebbüsleri ile 

diğer kamu tüzel kiĢilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü 

oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve 

diğer kamu görevlileri eliyle yürütülür. Diğer kamu görevlileri ile kastedilen 

askeri, yargı ve akademik hizmetleri yürüten görevlilerdir. Memurlar ve diğer 

kamu görevlileri, statü rejimine göre çalıĢırlar. Statü rejimi; liyakat sistemini esas 

alan, kariyere dayalı ve yaĢam boyu devam eden mesleğin, kamu yararı için hem 

hükümet ve idareye hem de üçüncü kiĢilere karĢı hizmet, görev ve görev yeri ile 

meslek güvenceleri çerçevesinde sürdürülmesini sağlayan yüksek iĢ güvenceli bir 

çalıĢma düzeni olarak tanımlanabilir (Güler, 2005: 89).  
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Türkiye’deki kamu personel sistemini belirleyen temel kanun olan 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 4. maddesine göre kamu kesiminde baĢlıca dört 

istihdam türü bulunmaktadır:  

a. Memur: Kamu personeli sistemin ana istihdam biçimi olup, kamu 

kurumlarınca genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu 

hizmetlerini yapmakla görevlendirilen çalıĢan kesimidir. Varlığı, kamu 

hizmeti ve otoritesi ile bütünleĢmiĢ, kariyere bağlı kamu personeli olarak 

da tanımlanabilir.  

b. Sözleşmeli Personel: Özel ve istisnai durumlarda, bilgisine ve uzmanlığına 

ihtiyaç duyulan kiĢilerden geçici olarak yararlanılması amacıyla öngörülen 

bir istihdam türüdür. Bu Ģekilde istihdam edilenler iĢçi sayılmazlar.   

c. Geçici personel: Bir yıldan daha az süreli ya da mevsimlik iĢlerde, 

Bakanlar Kurulu’nca belirlenen görev, sayı, ücret sınırları içinde sözleĢme 

ile çalıĢtırılan kiĢilerdir. 

d. İşçi: ĠĢ hukukuna tabidirler. Ancak süreç içinde hizmete giriĢte sınava tabi 

tutulma, sendikal örgütlenme, kamu hizmetlerinin sürekliliğinin etkisiyle 

iĢçilik sürekli bir meslek haline dönüĢmüĢtür. “Süresi belirsiz akit” temel 

hale gelerek, iĢçilik adeta kadrolu çalıĢmaya dönüĢtürülmüĢtür. Bu 

bakımdan kamu kurumlarındaki iĢçilik, özel sektör iĢçiliğinden ayrılmıĢtır  

(Güler, 2005: 123). 

Kamu kurumlarının faaliyetlerinde “hizmet”, “kamu yararı” ve “toplumsal 

sorumluluk” düĢüncesi esastır. Bu nedenle kamu hizmeti olarak adlandırılan kamu 

kesiminin yapmıĢ olduğu faaliyetler kar amacı ile yapılmaz. Kamu hizmetlerinde 

süreklilik, ivedilik ve zorunluluk vardır. Yasalara ve diğer biçimsel kurallara göre 

yürütülen kamu hizmetleri, açıklık esasına göre yürütülürler ve demokrasinin bir 

gereği olarak kamuoyu denetimine tabidirler.  Bu nedenle kamu yöneticisinin 

inisiyatif kullanma yetkisi, özel sektöre göre çok daha azdır.  Kararlar, hiyerarĢik 

yapının üst basamaklarında yer alan yöneticiler tarafından alınır.  Kamu 
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hizmetleri, devletin büyüklüğü ve kapsayıcılığına bağlı olarak büyük boyutlu 

örgütler tarafından yerine getirilir (Canman, 2000: 7-8). 

Kamu yönetiminde insan kaynaklarının yönetimi alanında geliĢtirilen ortak 

ilkeler; yeterlik (liyakat), kariyer, eĢitlik, güvence ve tarafsızlıktır. Yeterlik ilkesi, 

çalıĢanın verilen görevi baĢarıyla yapabilme gücü iken; kariyer ilkesi, çalıĢanın 

kamu görevliliğini ömür boyu sürecek bir uğraĢ olarak benimsemesi ve buna 

uygun olarak uzmanlaĢması; eĢitlik ilkesi, iĢe giriĢte ve yükselmelerde dil, din, 

soy, cinsiyet, siyasal düĢünce, felsefi inanç gibi ayrılıkların dikkate alınmaması; 

güvence ilkesi, çalıĢanın haklı bir gerekçe olmadıkça iĢinden atılamaması; 

tarafsızlık ise, kamu görevlisinin görevini yaparken kimseye ayrıcalık tanımaması 

herkes eĢit mesafede olması anlamına gelmektedir (Ergun, 2004: 243-244).  

Kamu hizmetlerinin baĢlıca özelliklerinden olan sürekliliğinin en önemli 

güvencesi, yasaları uygulamakla görevli kamu personelidir (Güler, 2005: 197). 

Kamu hizmeti, yurttaĢlardan hiçbir kesime üstünlük sağlamamalı, aynı zamanda 

hiç kimse kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmamalıdır. Bu ise kamu 

personelinin hizmete uygunluğu (liyakat) ve tarafsızlığı ile sağlanır. Tarafsızlık 

ise personelin hem siyaset ve idareye, hem de üçüncü kiĢilere karĢı korunması ile 

güvence altına alınır (Güler, 2005: 152-153). Bu nedenle kamu personeline 

sağlanacak “hizmet güvence sistemi” kiĢisel veya zümresel bir ayrıcalık olarak 

değil, hizmetlerin gereğinin yerine getirilmesi sağlama ve kamu yararını gözetme 

aracı olarak görülmelidir (Canman, 2000: 36). 

Kamu personel yönetim sistemi, devletin üstlendiği görevleri yerine getiren insan 

kaynağının bağlı olduğu temel politikaların, kuralların, koĢulların, tekniklerin ve 

uygulamaların bütünüdür. Söz konusu kurallar ve teknikler; hizmetlerin ve 

personelin sınıflandırılması, ücret yapısı, hakları, ödevleri, yükümlülükleri, hizmet 

koĢulları, istihdam biçimleri, hizmete atanmaları, mesleki bakımdan 

geliĢtirilmeleri, çalıĢanın performans ölçümü, yükseltilmesi, güdülenmesi vb. 

konuları kapsamaktadır (Canman, 2000:5). Kamu örgütlerinde insan kaynakları 
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yönetimine iliĢkin uygulamalar büyük ölçüde yasalar çerçevesinde yürütülür ve 

değiĢiklikler karĢısında kolayca esneklik göstermezler (Sadullah, 1998: 35). 

 

B. Kamu İnsan Kaynakları Rejiminde Reform Çalışmaları 

Yapılması planlanan kamu personel reformu ile “bilgi edinme hakkı”, “personel 

etik sözleĢmesi”, “bireysel performans ölçümü”, “esnek istihdam ve ücretlendirme 

esası” ve “özel-bireysel emeklilik sistemi” adları altında toplanan beĢ temel ilke 

hayata geçirilmek istenmektedir (Güler, 2005: 16). Reformların amacı, kamu 

hizmetinin serbest piyasa koĢullarına göre verildiği; kamu istihdamının özel 

sektör istihdamıyla özdeĢleĢtirildiği; iĢ güvencesi, değerlendirme, yükselme ve 

ücretlendirmede bireysel performansın dikkate alındığı; devlet memurluğundaki 

yaĢam boyu iĢ güvencesi, kariyer sistemi, mali ve sosyal haklar gibi ayrıcalıkların 

kaldırıldığı yeni bir kamu personel rejimi oluĢturmaktır (Güler, 2005: 73). 

Yapılması planlanan değiĢikliklerle sözleĢmelilik, kamu personel sisteminin ana 

unsuru haline getirilmek istenmektedir. Memurluk, sadece hiyerarĢik-yöneticilik 

kademelerine için öngörülmektedir (Özer, 2005: 41). 

Yapılacak bu reformlar basit bir değiĢiklik değildir; devletin toplumdaki rolünde 

ve devlet-vatandaĢ iliĢkisinde önemli bir anlayıĢ değiĢimini ifade etmektedir. 

DeğiĢikliklerle yirminci yüzyıl boyunca hakim olan hiyerarĢik, katı, bürokratik 

kamu yönetiminin yerini, giderek daha esnek ve pazar ekonomisine dayalı kamu 

yönetimine bırakması beklenmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayıĢı; hizmetlerde 

etkinliğe, verimliliğe, piyasa mekanizmasına, müĢteri merkezli hizmet anlayıĢına 

ve performans hedefleriyle çıktılara vurgu yapmaktadır (Ekinci, 2008: 179). 

 

C. Kamu Kurumlarında Performans Ölçümü 

Kamu kurumlarında yapılması planlanan reformlarla gündeme gelen kamu 

performans ölçümü, özel sektörde uygulanan performans ölçümü anlayıĢ ve 

uygulamalarının kamu kesimine uyarlanmıĢ halidir. Bu nedenle kamu performans 

ölçümünde, özel sektördeki performans kriterlerine ek olarak kamu yararı, 

demokrasi ve hukuk anlayıĢı ile vatandaĢların talepleri de dikkate alınmaktadır. 
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Bu çerçevede “kamu performans ölçümü”; kamu kurum ve kuruluĢlarının kuruluĢ 

amaçları doğrultusunda yetki, görev ve sorumluluk alınan mal ve hizmet 

üretiminde, iĢ baĢarım düzeyinin belirlenmesi süreci ve etkinlikleri olarak 

tanımlanabilir (Bilgin, 2004: 20, 25). 

Kamu performans ölçümüne iliĢkin planlama yapılırken göz önünde 

bulundurulması gerekli ölçütler Ģunlardır (Bilgin, 2004: 34-41): 

 Verimlilik Ölçütü: Elde edilen mal ve hizmet ürünleri ile bunları üretmek 

için tüketilen kaynakların oranı olan verimlilik, kamu yönetiminde gerek 

ekonomik ve gerekse insan emeği anlamında rasyonel bir yolun izlenmesi 

olarak tanımlanabilir.  

 Etkililik Ölçütü: Kamu kurum ve kuruluĢlarının belirledikleri politika, 

proje ve aldıkları önlemlerle önceden belirlenmiĢ amaçlara, ne ölçüde 

ulaĢıldığı ve amaçların ne kadar gerçekleĢtirildiği anlamına gelmektedir.  

 Hukukilik Ölçütü: Kamu kesimince gerçekleĢtirilen her türlü iĢ ve iĢlemin 

hukuka uygun olmasıdır.  

 Saydamlık Ölçütü: Kamu kesimi tarafından gerçekleĢtirilen her türlü iĢ ve 

iĢlemin vatandaĢlar tarafından bilinmesi, görülmesidir.   

 Hesap verebilirlik: Kamu yönetiminde, kamu personelinin yapmıĢ olduğu 

her türlü iĢ ve iĢlemin gerekçesini vatandaĢa izah edebilmesidir.  

 Ekonomiklik Ölçütü: Bütün kaynak kullanıcıların ve karar vericilerin 

kararlarında, iĢ ve iĢlemelerinde, gereksiz zaman, enerji, araç-gereç, 

teknoloji, hammadde ve insan kaynağı kullanmadan en çok çıktıyı elde 

etmeleridir (Özer, 1997: 74).  
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III)KAMU KURUMLARINDA BİREYSEL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 

Kamu kesiminde bireysel performans ölçümü, yapılacak değerlendirmede kamu 

hizmetlerinin etkili ve verimli olarak yerine getirilmesi yanında; kamu yararı, 

hukukilik, etkinlik ve kalite gibi çeĢitli kriterlerin de göz önüne alınması 

nedeniyle oldukça zordur. Kamu hizmetleri yapısı gereği bir form içine 

sıkıĢtırılamadığı ve kurumdan kuruma farklılıklar gösterdiği için standart bir 

bireysel performans değerlendirme prosedürü de bulunmamaktadır. Her kamu 

kurumu, kendi modelini uygulamaktadır. Bu nedenle performans ölçümü giderek 

adem-i merkeziyetçi hale gelmekte; hedefler ve yapılar, kuruluĢların kendi 

değerlerine uygun hale getirilmektedir (Demmke, 2007: 93). 

YapmıĢ oldukları faaliyetlerle bir ülkenin ya da toplumun yönetsel-siyasal tarihini 

Ģekillendiren en önemli figürler, kamu kurumları ve bu kurumlarda görev alan 

kamu görevlileridir. Aynı zamanda devlet gücünü de temsil eden kamu 

görevlilerinin performanslarının ölçümü, kamu hizmetlerinin halka 

ulaĢtırılmasındaki ve halkın ihtiyaçlarının karĢılanmasındaki baĢarı düzeyini de 

ölçmek anlamına gelmektedir (Güler, 2005: 23).  

Bireysel performans ölçümünün amacı, çalıĢanların iyiden kötüye doğru 

sıralanması değil, kurumsal amaçların astlar tarafından anlaĢılıp anlaĢılmadığının 

ve benimsenme derecesinin ortaya çıkarılması, bu amaçların herkes tarafından 

asgari seviyede yerine getirilmesinin temin edilmesi ve herkesin mutlu olduğu 

dinamik bir çalıĢma ortamının korunmasıdır. Bireysel performans ölçümünden 

kuruluĢların esas beklentisi, çalıĢanlar boyutunda sisteme önemli geri beslemeler 

verilmesi, sistemin sürekli olarak geleceğe ve örgütsel vizyona yönlendirilmesi ve 

kurumun devamlılığının sağlanmasıdır (Uğurlu, 2007: 1). 

Bireysel Performans Ölçümünün baĢarılı olabilmesi için göz önünde 

bulundurulması gerekli ilkeler Ģunlardır (Kestane, 2003: 6): 

 Ġnsan kaynağı en yakın amiri tarafından değerlendirilmelidir.  
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 Ġnsan kaynağının kiĢiliği ve özel hayatı, değerlendirmenin konusu 

olmamalıdır.  

 Performans ölçümü nesnel olmalıdır. Nesnellik, çalıĢanı tanıyan iki farklı 

amirin değerlendirmesi ve yapılan değerlendirmenin çalıĢana bildirilmesi 

ile sağlanabilir. 

 Performansı doğru bir Ģekilde ölçebilecek bir değerlendirme sistemi ile 

birlikte iĢlemelidir, 

 Performans ölçümü, çalıĢanın yapmıĢ olduğu iĢ miktarına ve daha önceden 

belirlenmiĢ standartlara göre yapılmalıdır. 

 Denetleyicinin değerlendirme yapacağı ast sayısı uygun bir Ģekilde 

belirlenmelidir.  

 Uygulama sonuçları sadece yönetime değil, çalıĢanlara da “geri bildirim” 

yapılacak Ģekilde düzenlenmelidir. 

Bireysel performansın ölçümü ile çalıĢanlar, bir bütün olarak kurum 

performansına yaptıkları katkılarını görebilirler. KiĢilerin yaptıkları iĢi algılaması, 

kurum içinde kendilerinden beklenenleri anlayarak kendi kendilerine ilerleme 

kaydetmelerini sağlar. Performans kültürü geliĢtiğinde çalıĢanlar, kendi gündelik 

iĢleri yanında kurum performansının sürekli olarak arttırılmasına da katkıda 

bulunacaklardır. Performans ölçümüne dayanılarak değerlendirme yapılması ve 

bu değerlendirme sonuçlarına göre iyi performansın ödüllendirilmesi veya kötü 

performansın cezalandırılması mümkün olmaktadır. Son olarak, performans 

ölçümü ile yönetimde bilgiye dayalı karar alma süreçlerinin oluĢturulması 

hedeflenmektedir (Yenice, 2006: 59). 

Bireysel performans ölçümünde pek çok farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu 

yöntemlerden en çok bilinenleri Ģunlardır (Bilgin, 2004: 55- 61): 

 Sıralama: ÇalıĢanları birbirleriyle kıyaslayabilmek amacıyla kullanılan bir 

araçtır. En iyi performanstan en kötüye bir sıralama yapılır.  
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 Belli Faktörlere Göre: Bütün çalıĢanların önceden belirlenen ölçütlere göre 

tek tek değerlendirilmesidir. 

 Kompozisyon: Öznel bir değerlendirme yöntemidir. ÇalıĢanın daha önceki 

amirinden, öğretmeninden ve iĢ arkadaĢlarından alınan yazılı bilgidir.  

 Kritik Olaya Göre: Bir iĢte sıra dıĢı olayların olması durumunda 

uygulanabilecek bir yöntemdir. ÇalıĢanların bu olaylara tepkisi 

değerlendirilir.  

 ĠĢ Miktarına Göre: Üretilen iĢ miktarına göre değerlendirme yapılır. 

 Karakter Değerlendirilmesi: ĠĢbirliği yapma, yaratıcılık, inisiyatif alma ve 

davranıĢ gibi kiĢisel özelliklere göre değerlendirme yapılır (Pynes, 2004: 

213). 

 ÇağdaĢ Değerlendirme Araçları: 

 Kurum BaĢarısındaki Katkısına Göre Değerlendirme. 

 Ġkili Değerlendirme: ÇalıĢanın performansının en yakın amiri ve 

insan kaynakları uzmanının birlikte değerlendirmesidir. 

 Amaçlara Göre Değerlendirme 

 ÇalıĢanın Kendisini Değerlendirmesi 

 Merkezce Değerlendirme: Bireysel performans ölçümü sadece 

gerçekleĢmiĢ olan faaliyetlere göre değil, geleceğe iliĢkin 

öngörülerde bulunan bir değerlendirme merkezi tarafından yapılır.  

 GörüĢme Yoluyla Yapılan Değerlendirme 

 360  (Çoklu) Değerlendirme 

 PaylaĢılmıĢ Uyumlu Hedeflere Göre Değerlendirme (Hedef 

AnlaĢmaları).  
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Bireysel performans ölçümünde en yaygın olarak kullanılan ölçüm araçları, “360  

Değerlendirme” ve “Hedef AnlaĢmaları” yöntemleridir. 360  Değerlendirme 

yönteminde, çalıĢanlar sadece amirleri tarafından değil; meslektaĢları, müĢteriler 

ya da vatandaĢlar, çalıĢtıkları diğer örgütlerdeki profesyoneller ve astları 

tarafından da değerlendirilmektedir. Böyle bir yöntemin kullanılma nedeni, bu 

kiĢilerin çalıĢanların performanslarını gözlemede amirlere göre daha çok fırsata 

sahip olmaları ve birçok performans boyutunu değerlendirebilecek daha iyi bir 

pozisyona sahip olmalarıdır. Bu yöntemin kullanılmasının diğer bir nedeni ise 

değerlendiricilerin sayısını ve çeĢitliliğini artırarak daha objektif bir sonuç elde 

etme istediğidir  (Pynes, 2004: 204). Bu yöntemin kullanılması ile astların 

değerlendirmelerinin yöneticilere faydalı bir geribildirim olacağına, iyi yönetim 

davranıĢlarını güçleneceğine, astların ihtiyaçlarına daha fazla dikkat edileceğine 

ve gerekli grup değiĢikliklerinin daha kolay yapılacağına inanılmaktadır (Pynes, 

2004: 205). 

Bu yöntemde herhangi bir seviyedeki çalıĢanın performansı belirlerken, o 

çalıĢanın merkezinde kendisinin olduğu, 360  iliĢkiler grubunun görüĢü alınarak 

performans havuzu oluĢturulur. Bu Ģekilde performansa yönelik bakıĢ açısının 

360 ’ye çıkarılması amaçlanmaktadır. Organizasyonda bu yaklaĢımla performans 

mimarisinin oluĢturulmasının avantajlarını Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür 

(Uğurlu, 2007: 2-3):  

 ÇalıĢanların performansının iyileĢtirilmesine yönelik çok yönlü bir geri 

besleme sağlar,  

 Örgüte, kiĢisel iliĢkilerin geliĢmesi doğrultusunda zemin hazırlar,  

 Çok sayıda değerlendiriciye imkan verir, bir kiĢinin duygusallığı önlenir,  

 ÇalıĢanlar ve yöneticiler tarafından yapılan iĢin çevredekiler tarafından 

nasıl algılandığının görülmesini sağlar.  

Bireysel performans değerlendirmelerinde yaygın olarak kullanılan diğer bir 

yöntem olan “Hedef AnlaĢmaları” ile amaçlanan ise kuruluĢun vizyonu ve 

stratejileri doğrultusunda hedefler ve ölçütlerin belirlenmesiyle çalıĢanların 
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kuruluĢa sağladıkları katma değeri ölçmek ve bu ölçüm doğrultusunda çalıĢanları 

ödüllendirmektir (Bilgin, 2004: 55- 61). 

Hedef AnlaĢması yöntemiyle yapılacak bireysel performans ölçümü sırasında 

aĢağıdaki adımlar izlenmektedir (Uyargil, 2008: 4):  

 Bireysel performansın planlanması (Dönem baĢında yönetici ile çalıĢan 

arasında gerçekleĢen hedef belirleme görüĢmeleri yolu ile), 

 Bireysel performansı değerlendirebilmek için gerekli ölçütlerin 

belirlenmesi, 

 Seçilen yöntemler doğrultusunda performansın gözden geçirilmesi,  

 Değerlendirilen bireye performansına iliĢkin bir geri-besleme sağlanması, 

 Bireye sağlanan geri-besleme doğrultusunda performansın geliĢtirilmesi 

için kiĢinin yönlendirilmesi (Coaching), 

 Performans değerlendirme sonuçlarının bireye iliĢkin kararların 

alınmasında temel oluĢturmasıdır (Ücretlendirme, terfi, kariyer geliĢtirme, 

eğitim vb.). 

Objektif bir bireysel performans ölçümü ile insan kaynaklarının zayıf ve güçlü 

yanları belirlenmekte, baĢarılarını artırmaya yönelik önlemler alınabilmekte, 

çalıĢanların baĢarı değerlendirmesiyle ilgili görüĢleri alınarak performanslarını 

geliĢtirme yönünde istek duymaları ve çaba sarf etmeleri sağlanabilmektedir 

(Ergun ve Polatlıoğlu, 1988: 288). Performans ölçümünün objektif ve adil bir 

Ģekilde yapılmaması, ayrımcılık yapıldığına dair hoĢnutsuzlukların oluĢmasına, 

güvensizlik ortamının doğmasına, saygınlığın azalmasına ve yönetimin 

zayıflamasına neden olabilmektedir (Kestane, 2003: 5). 

ÇalıĢmanın konusu olan bireysel performans ölçümü, çalıĢan ile yönetici arasında 

ortak bir çalıĢmaya, bilgi alıĢveriĢine, hem hatalar hem de baĢarılar açısından 

sorumluluğunun paylaĢılmasına, eğitim ve geliĢmesine olanak sağlayan dinamik 

bir sistemdir (Eraslan ve Algün, 2005: 95-96). Bu sistem kullanılarak çalıĢanların 
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davranıĢları, kamu kurumunun ulaĢmak istediği hedeflerle iliĢkilendirilebilir. 

Performans ölçüm sistemi oldukça karmaĢık bir yapıya sahiptir ve yöneticilerin bu 

sistemi gerçekleĢtirmesi oldukça zordur. Ayrıca ölçümünün doğru ve güvenilir bir 

Ģekilde kısa zamanda yapılması çok önemlidir. Bu tür sorunları aĢmak için kimi 

ülkeler  yapay zekâ yöntemlerine baĢvurmaktadırlar (Korukoğlu vd., 2009: 239-

240). Örneğin; Macaristan’da Ģeffaf, kullanımı kolay, yöneticinin zamanını 

almayan ve kağıt kullanılmadan süreci hızlı olarak tamamlayan web tabanlı bir 

değerlendirme sistemi kullanılmaktadır. Personel bölümlerinde bilgi 

teknolojilerinin kullanımı ve geliĢmesi, bir kaç yıl öncesine göre farklı bölüm, 

departman ve yönetim ofislerinin değerlendirilmesi, birbirleriyle 

karĢılaĢtırılmasında kullanılacak bilgilerden yararlanmayı daha da 

kolaylaĢtırmıĢtır (Demmke, 2007: 52). 

Bireysel performans ölçümü yazınında özellikle üzerinde durulan ve vurgulanan 

konu, performansa dayalı ücretlendirmedir. Ücretin bireysel performansın 

artırılması için kullanılabilecek en etkilik figür olduğu üzerinde durulmaktadır. 

Ancak yapılan çeĢitli araĢtırmalar yüksek ücretin tek baĢına doyum sağlayan, 

çalıĢanı iĢe bağlayan, iĢi sevdiren bir unsur olmadığını göstermiĢtir. ÇalıĢma 

hayatında doyumu sağlayan önemli unsurlar sıralamasında ücret, ancak 12. sırada 

kendine yer bulabilmiĢtir. AraĢtırmalara göre, performansın artırılmasında, kiĢisel 

doyum ve motivasyonda en etkili unsur “görevin devamlılığı”, diğer bir deyiĢle iĢ 

güvencesidir. ĠĢ güvencesinden sonra ise uygulama ile ilgili hukuki dayanakların 

olması, yazılım metinlerin anlaĢılabilirliği, terfi sisteminin adaletli olması 

gelmektedir (Tortop, 2005: 206). Bu sıralamandan da anlaĢıldığı üzere; çalıĢanlar 

için motivasyonu artıran ve iĢ doyumunu sağlayan ön önemli unsur, çalıĢtığı iĢin 

geçici değil, sürekli olmasıdır. ÇalıĢanlar yarından emin olmak, istikrarlı bir 

ücrete her zaman kavuĢmak isterken, nedensiz olarak iĢine son verilebileceği 

kuĢkusu ve korkusunu taĢımak istememektedirler. 

Kamu performans yönetiminin söz konusu iyi yönlerine karĢın bazı yazarlar, ciddi 

sakıncaları olabileceğinden de bahsetmektedirler. Bu yazarların çekincelerinden 

birincisi; politikacıların, yöneticilerin ve çalıĢanların kendi siyasal amaçlarına 
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sempati duymalarını öncelikli olarak istemeleridir. Bu durum klasik kamu 

yönetiminin nötr ve siyasetten arınmıĢ yönetim felsefesi ile pek örtüĢmemektedir. 

PolitikleĢme, Wilson’un 1880’li yıllarda çözümü için öneriler getirdiği kamu 

yönetiminde yozlaĢma ve yağma düzeni gibi sorunlara neden olabilecektir. 

Wilson, yönetimin ve siyasetin ayrılmasını önermiĢ; yağma sisteminin, 

yozlaĢmanın böyle giderilebileceğini belirtmiĢti (Özer, 2005: 29). 

Ġkinci çekince; kamu personel rejiminde yapılması planlanan değiĢikliklere göre, 

kamu personeli içerisinde ağırlıkta olan memurlar tasfiye edilerek kamu 

kesimindeki ana istihdam modelinin sözleĢmeli personel olması amaçlanmasıdır. 

Yapılacak değiĢikliklerle sözleĢmeliler ve iĢçilerin kadro Ģartına bağlı olmaksızın 

istihdam edilmeleri ve performans ölçümüne göre değerlendirilmeleri 

planlanmaktadır. ÇalıĢanların ücretlendirmesinde de performans ölçümü esas 

alınacaktır. Özellikle performans ölçümünde yerele yetki devriyle birlikte 

çalıĢanların üzerinde siyasal, cemaatçilik, hemĢericilik, sülalecilik vb. nedenlerle 

baskının artacağı düĢünülmektedir (Güler, 2005: 102-103). Performans ölçümü 

sonucunda baĢarısızlık durumunda, kamu personelinin cezalandırılıp 

cezalandırılmayacağı ya da nasıl cezalandırılacağına iliĢkin herhangi bir hüküm 

olmamakla birlikte böyle bir düzenleme gerçekleĢtiği takdirde, kamu personelinin 

kısa vadede örgütsüzlük ve iĢ güvencesi yokluğuyla, orta vadede iĢsizlik 

sorunuyla karĢı karĢıya kalacağı iddia edilmektedir (Güler, 2005: 197-198).  

 

IV)BİREYSEL PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE KARŞILAŞILAN 

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Bireysel performans ölçümü bütün olarak değerlendirildiğinde, iyi performansın 

ödüllendirilmesi prensibinin tüm çekiciliğine rağmen uygulama da birçok 

problemin yaĢandığı gözlenmektedir. Performans ölçüm yöntemleri, 

değerlendiricilerin objektif ve önyargısız olacakları ön kabulüne göre 

belirlenmektedir, fakat uygulamada böyle olmayabilmektedir (Pynes, 2004: 203-

204). Ġngiltere’de yapılan bir araĢtırmada çalıĢanların % 60’ı performansa dayalı 
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bağlantılı ücret sistemini olumlu bulurken; büyük bir çoğunluk uygulamada 

adaletsizlik yapıldığı, personeli yeterince motive etmediği ve kıskançlıklara neden 

olduğu gibi gerekçeleri öne sürerek kendi kurumlarındaki uygulamalardan hayal 

kırıklığı yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir. (Öztürk, 2000: 76). Kamu hizmetlerinde 

bireysel performansı ölçmenin oldukça zor olmasının yanında, performansa dayalı 

ücretlendirme de kolay değildir ve adil olamayabilir. Örneğin, Türkiye’de bazı 

kamu kurumlarda ve devlet hastanelerinde döner sermaye vb. uygulamalara 

gidilerek personele ek ödemeler yapılmaktadır. Bu uygulamaların performansı 

artırdığına dair bir delil olmadığı gibi, ücretlerin yetersiz olduğu kamu kesiminde 

bu türden uygulamalar adaletsizliklere de yol açabilmektedir (Öztürk, 2008: 76).  

Birbirleriyle rekabet eden çalıĢanlar arasında anlaĢmazlıklar çıkabilmektedir. Bu 

durum özellikle ekip çalıĢmasını gerektiren iĢlerde uyum, hız ve verimliliği 

olumsuz etkileyebilir. Takımı değil, bireyi ön plana çıkaran “bireysel performansa 

dayalı ücret”, takım çalıĢmasını, iĢbölümünü ve yardımlaĢmayı engellemektedir 

(Ünal, 2000: 16). Performans ölçümünün demotivasyona yol açabileceğine iliĢkin 

çeĢitli görüĢler de bulunmaktadır. Bu görüĢlere göre, performansın çok yakından 

izlenmesi ve denetlenmesi, çalıĢanlarda olumsuz duygular uyandırmakta ve bu 

süreç motivasyona negatif olarak yansımaktadır. Yapılan çeĢitli araĢtırmalara 

göre; performansa dayalı ücret sistemi, nitelik ve yetkinlik düzeyi düĢük 

çalıĢanlara uygulandığında, onları motive etmekte ve performanslarını 

artırmaktadır; ancak bu sistem nitelik ve yetkinlik düzeyi yüksek olan çalıĢanlara 

uygulandığında, motivasyon ve dolayısıyla da performans kaybına neden 

olmaktadır (Ġncir, 2000: 5). 

AB üyesi ülkelerdeki deneyimler, hedef anlaĢmaların kullanımının artmasının 

kamu yönetiminin kendi içine kapanmasını önemli ölçüde artırdığını 

göstermektedir. Bu nedenle araĢtırmacılar "bürokrasi tuzaklarına" karĢı uyarıda 

bulunmaktadırlar. Bu uyarı abartı olarak görülmemelidir; çünkü araĢtırmanın 

sonucu açıkça daha fazla bürokrasiye doğru bir yönelim olduğunu 

doğrulamaktadır (Demmke, 2007:  35). Hedef anlaĢmalarına yönelik önemli bir 

eleĢtiri noktası ise, yönetici ile çalıĢan arasındaki performans değerlendirme 
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iliĢkisinin bireyselleĢmesine yol açması, bu durumunda süreç içinde aĢırı 

performans taleplerine yol açabilme ihtimalidir. Çünkü kamu yönetimindeki 

uygulamalar göstermiĢtir ki, hedef anlaĢmasındaki Ģartlar her zaman yönetim ve 

çalıĢan sendikaları arasında müzakere edilmemekte, genellikle yukarıdan 

çalıĢanlara dayatılmaktadır (Demmke, 2007: 38) Hedef anlaĢmalardaki 

baĢarısızlığın diğer bir nedeni ise, mevcut yönetsel kültürün bu yönteme uygun 

olmamasıdır. Yapılan çalıĢmalar hedef anlaĢmaların ve değerlendirmelerin 

baĢarısında ya da baĢarısızlığında, ülkedeki yönetsel kültürün çok önemli bir rol 

oynadığını göstermektedir (Demmke, 2007: 42).   

Performans ölçme sistemlerinin, bütün çalıĢan grupları tarafından oybirliği ile 

karĢılanmadığı bir gerçektir. Çünkü çalıĢanların büyük bir bölümü, söz konusu 

sisteme ya çok az güvenmekte ya da hiç güvenmemektedir (Demmke, 2007: 45).  

Yapılan çalıĢmalarda, değerlendirme sürecinde bilinçli olmasa da önemli oranda 

ayrımcılık yapıldığı tespit edilmiĢtir. Daha yaĢlı çalıĢanlar, kadınlar, engelliler, üst 

düzey kamu görevlileri ve yarı zamanlı çalıĢanlara karĢı pozitif ya da negatif 

ayrımcılık yapıldığına iliĢkin çok sayıda bulgu bulunmaktadır (Demmke, 2007: 

99).  AB üyesi ülkelerdeki çalıĢmalar, mükemmel bir bireysel performans ölçme 

sisteminin olmadığını göstermiĢtir. Özellikle bireysel performans ölçümlerinde 

her zaman için öznel değerlendirmeler olması ihtimal dahilindedir (Demmke, 

2007: 43). 

Performans ölçümüne yönelik eleĢtirilerin neredeyse tamamı, değerlendirme 

prensiplerinden ziyade yönetsel eksikliklere odaklanmaktadır (Demmke, 2007: 

95). Diğer bir deyiĢle, performans ölçümünde karĢılaĢılan sorunlar, sistemin 

özürlü oluĢundan değil; daha çok uygulama hatalarından kaynaklanmaktadır. 

Performans yönetimi sisteminin baĢarılı olması, büyük oranda değerlendiricinin 

yeteneğine ve yetkinliklerine bağlı olmasına rağmen; bugün bile, çalıĢanların 

bireysel performans ölçümünde iyi bir liderliğin önemi üzerinde yeterince 

durulmamaktadır. Yapılan araĢtırmalar ve deneyimler, bireysel performans 

ölçümü sisteminin baĢarısı ya da baĢarısızlığının, yöneticilerin bu yeni 
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uygulamayı yetkinlikle ve profesyonelce baĢarabileceklerine, çalıĢanların ikna 

edilip edilemeyeceklerine bağlı olduğunu göstermektedir (Demmke, 2007: 97) 

Türkiye gibi kamu yönetimi üzerinde, özellikle yönetici atamalarında siyaseti 

etkinin çok fazla olduğu bir ülkede, iĢ güvencesinin olmadığı bir kamu personel 

rejimine karĢı özellikle çalıĢan kesimin kaygılarının olması son derece normal 

olduğu düĢünülmektedir. Bu sistemin baĢarılı bir Ģekilde uygulanması ve 

iĢlerliğinin sağlanması öncelikle sisteme olan güvenin sağlanması ile mümkün 

olacaktır. Bu ise değerlendirmeyi yapacaklara yani yöneticilere olan güvensizliğin 

giderilmesi ile sağlanabilecektir. ÇalıĢanların, diğer bir deyiĢle performansı 

değerlendirilenlerin performans değerlendirme sistemine olan güvensizliklerinin 

giderilmesi için yönetici atamalarında siyasi tercihlerden ziyade objektif kriterler 

ve liyakat esas alınmalıdır. Böyle bir uygulama, çalıĢanların yöneticilerin 

taraftarsızlığına ve ehilliğine yönelik kaygılarını nispeten giderecektir. Ayrıca 

yapılacak reformlar sonrası oluĢacak yeni kamu personel rejiminde iĢ 

güvencesinin mutlaka olması gerektiği düĢünülmektedir.  

Türkiye’de kamu kurumlarında bireysel performans ölçümü uygulanması halinde, 

çok sayıda AB üyesi ülkede olduğu gibi öncelikle sadece yöneticilere uygulanmalı 

ve baĢarısız olanlar yöneticilik görevinden alınmalıdır. Böylece son derece önemli 

olan yönetici kadrolarının yetersiz kiĢiler tarafından iĢgal edilmesi engellenmiĢ 

olacaktır. Bireysel performans ölçümünün kamu çalıĢanlarını da kapsayacak 

Ģekilde geniĢletilmesi halinde ise, “360  Değerlendirme” yönteminin uygulanması 

kanaatimizce daha uygun olacaktır. Çünkü yöneticiler, astlar, meslektaĢlar gibi 

çok sayıda kiĢi tarafından yapılacak değerlendirmenin, bir kiĢinin yapacağı 

değerlendirmeye göre daha objektif olacağı düĢünülmektedir.  

Performans ölçüm sonuçları, sadece ücretlendirmede kullanılmamalı, çalıĢanların 

terfi ve eğitimi ihtiyacı gibi çeĢitli durumlarda göz önünde bulundurulmalıdır 

(Demmke, 2007: 96). Yöneticiler tarafından tek taraflı ücret belirleme yerine, 

çalıĢan temsilcilerinin de iĢtiraki ile toplu sözleĢme sisteminin uygulanmasının 

performans üzerine olumlu etki yapacağı düĢünülmektedir (Kestane, 2003: 10). 
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ÇalıĢanlar arasında performansa dayalı ücretlendirmenin adil olmadığı, 

önyargılara dayalı olduğu ve bireysel performansın dikkate alınmadan belirlendiği 

Ģeklinde bir düĢüncenin oluĢması halinde, çalıĢanların performanslarının ve 

motivasyonlarının yüksek olması beklenemeyeceği gibi performansa dayalı ücret 

sistemine olan güvenleri de azalabilecektir.   

Performans ölçümünde hedef anlaĢması yönteminin tercih edilmesi durumunda, 

anlaĢmalar tek tek bireylerle değil, çalıĢanların temsilcisi olan sendika gibi 

örgütlerle görev bazında yapılmalıdır. Çünkü elinde ücret belirleme yetkisi ve iĢ 

sözleĢmesini fesih etme yetkisi bulunan güçlü bir yönetici karĢısında, kiĢisel 

yetkinliğinden baĢka hiçbir gücü olmayan çalıĢan çok zayıf kalacaktır ve 

anlaĢmalar yöneticinin dikte ettiği Ģekilde hazırlanacaktır. Bu durumda ulaĢılması 

adeta imkansız hedefler performans ölçütü olarak belirlenebilecektir.  

Performans ölçümleri, hangi yöntemle yapılırsa yapılsın bürokratik iĢlemleri 

artırmaktadır. Bu durum çalıĢanlar ve yöneticilerde ciddi bir zaman kaybına yol 

açmaktadır. Bu nedenle performans ölçümlerinde teknolojinin kullanılması, 

bürokratik iĢlemlerin azalmasına ve kısa sürede sağlıklı değerlendirmeler 

yapılmasına yol açacaktır. Ayrıca sübjektif değerlendirmeleri de asgari düzeye 

düĢürecektir.  

Performans ölçümündeki çok yönlü sorunlar, performans ölçümüne karĢı birkaç 

argüman sunabilir. Fakat bu argümanlar performans değerlendirmenin reddi 

olarak algılanmamalıdır. Birçok ülkede yaĢanan çok sayıdaki probleme rağmen 

hiç çalıĢan tekrar eski geleneksel yapıya dönmek istememektedirler (Demmke, 

2007: 92).  Çünkü son yıllarda insan kaynakları yönetimi, bireysel performans 

ölçümü unsurlarını kullanarak önemli derecede ilerleme kaydetmiĢtir. Bireysel 

performans ölçümünde ideal bir yöntem yoktur, her ülke ya da kurum kendine 

özel bir sistem kurmaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin herhangi bir ülkede 

uygulanan sistemi birebir kopya etmektense, kendi gerçekliğine ve yönetim 

kültürüne uygun, en objektif değerlendirmenin yapılabileceği bir sistemi kurmaya 
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çalıĢması, bu sistemi kurarken çalıĢanların ve temsilcilerinin de görüĢünü alması, 

kurulacak bireysel performans ölçümü sistemin baĢarı düzeyini yükseltecektir.   

 

SONUÇ 

Bu çalıĢmada, bireysel performans ölçümü yöntemi ve kamu kurumlarında 

uygulama olanakları tartıĢılmıĢtır. Bireysel performans ölçümü yöntemleri 

incelendiğinde klasik ölçüm yöntemlerinin yanında çağdaĢ değerlendirme 

yöntemlerinin de olduğu görülmektedir. ÇağdaĢ değerlendirme yöntemlerinden 

“360  (Çoklu) Değerlendirme” yönteminin kamu kurumlarında bireysel 

performans ölçümünde baĢarılı olarak uygulanabileceği araĢtırma sonuçlarından 

anlaĢılmaktadır. “Hedef AnlaĢması” yönteminin ise, yöneticilerin bireysel 

performanslarının ölçümünde ya da ekip ve kurumsal performans ölçümünde 

baĢarılı olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıĢtır. Kamu kurumlarında bireysel 

performans ölçümü yöntem türlerinin belirlenmesinin yanında, yöntemin nasıl 

uygulanacağı sorunsalı da önem taĢımaktadır. Çünkü kamu kurumlarında 

kullanılacak en iyi performans ölçüm yönteminin bile baĢarı düzeyi, uygulama 

hataları nedeniyle düĢebilmektedir.  

Önemle belirtilmelidir ki; özel sektörde uygulanan bireysel performans ölçüm 

sistemleri, kamu kurumlarında da uygulanabilir. Ancak, performans ölçüm 

sistemlerinin baĢarılı olarak uygulanabilmesi için ölçüm öncesi bazı ön 

çalıĢmaların, ölçüm sonrası ise bazı tamamlayıcı çalıĢmaların yapılması 

gerekmektedir. Ölçüm öncesi, performans kriterleri net olarak belirlenmeli ve 

çalıĢanlara duyurulmalıdır. Belirlenen kriterler, ölçülebilir olmalı, aynı zamanda 

yapılan iĢi bütün yönleri ile kapsamalı ve öznel değerlendirmeler içermemelidir. 

Ölçüm sonrası ise elde edilen veriler mutlaka değerlendirilmeli ve analiz 

edilmelidir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda iĢle ilgili verimlilik ve etkililiği 

artıracak düzenlemelerin yanında, yüksek performans gösteren çalıĢanlar 

ödüllendirilmelidir. Ödüllendirmede öncelikle terfi vb. kariyer yükselmeleri tercih 

edilmelidir. Kamu kurumlarındaki mevzuatın elverdiği ölçüde ücret artırımına ya 
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da maaĢ ödülü Ģeklinde uygulamalar da yapılabilir; ancak kamu personeli ücret 

rejiminde bozulmaya yol açacak kadar farklı ücretler verilmesinin uygun olmadığı 

düĢünülmektedir. Ayrıca uygulama aĢamalarında performans ölçüm yöntemi ile 

performans kriterlerinde tespit edilen eksiklikler ve hatalar düzeltilmeli, 

geliĢmeler ve talepler dikkate alınarak güncellemeler yapılmalıdır.   

Bu anlamda AraĢtırmaya genel olarak bakıldığında ve veriler 

değerlendirildiğinde, araĢtırma bulguları, araĢtırma hipotezini desteklediği 

görülmektedir. Bu nedenle araĢtırmacıların, “Kamu Kurumlarında Bireysel 

Performans Ölçümü” konusunda çalıĢmalarını sürdürmeleri ve özellikle de “360  

(Çoklu) Değerlendirme” ve “Hedef AnlaĢmaları” üzerinde yoğunlaĢmaları 

önerilmektedir.   
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