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ÖZET 

Günümüzde baĢ döndürücü bir hızla yaĢanan yenilikler, organizasyonları 

değiĢen koĢullara ayak uydurmaya zorlamaktadır. ĠĢletmeler için, güncel geliĢmeleri 

takip etmek ve zamanın gerisinde kalmadan yeniliklerden fayda sağlamak, 

piyasadaki varlıklarını sürdürebilmeleri açısından hayati önem taĢımaktadır. 

Organizasyonlar için geliĢmelerden fayda sağlayabilmelerinin odak noktasını, sahip 

oldukları insan kaynağı unsuru oluĢturmaktadır. Bunun farkında olan iĢletmeler, 

çalıĢanlarının performanslarını yüksek tutmanın yollarını araĢtırmaktadır. Bu 

bağlamda, Performans Yönetim Sistemi, Ģirket performansı paralelinde, çalıĢan 

performansını geliĢtirmenin en etkin yollarından biri olarak kabul edilmektedir. 

Motivasyon, davranıĢları harekete geçiren içsel bir fonksiyon olarak 

tanımlanabilir. Bir organizasyonda çalıĢanların etkin ve verimli çalıĢmasını 

sağlamada önemli bir faktör de çalıĢanların iĢ motivasyonlarının sağlanmasıdır.  

Motivasyonu yüksek insan kaynağına sahip olmanın, hedeflere ulaĢmada 

iĢletmelere önemli katkı sunduğu bilinmektedir. Bunun farkında olan iĢletmeler, 

çalıĢanlarını motive etmek amacıyla zaman zaman farklı motivasyon araçlarını 

kullanmaktadırlar. Bununla birlikte iĢletmeler açısından nihai amacın, çalıĢanların 

motivasyonlarını sürdürülebilir Ģekilde yüksek tutmak olduğu söylenebilecektir. 

Elinizdeki çalıĢmada, iĢletmelerde uygulanan Performans Yönetim 

Sisteminin çalıĢanlar üzerindeki motivasyonel etkisi incelenmiĢtir.  

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Performans, Performans Yönetim Sistemi, Motivasyon, 

Motivasyon Teorileri 
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ABSTRACT 

Nowadays, the stunning changes urge the organizations to keep up with 

changing conditions. Following the current improvements and getting benefit out of 

changes without dropping back of the time are crucial for administrations in terms of 

sustaining their existence. For organizations, the focus of getting benefits from 

improvements constitutes the factor of human resources they have. The 

administrations being aware of that, research the ways of keeping the employees 

performances up. In this context, The Performance Management System is accepted 

one of the most efficient ways of improving the employees’ performance working in 

parallel with the company’s performance. 

Motivation can be defined as an internal function which evokes the behaviors. 

Another important factor of maintaining the employees’ efficient and active 

performance in an organization is prompting their work. 

It’s known that having human resources with high motivation offers an 

important contribution for administrations to reach their targets. Being aware of that, 

the companies sometimes use different motivation facilities in order to motive their 

employees. Nonetheless, it can be said that the ultimate purpose of the companies is 

to maintain the employees’ motivations sustainably high. 

In this study, the motivational impact on employees of The Performance 

Management System implemented in companies has been analyzed. 

 

 

 

 

Keywords: Performance, Performance Management System, Motivation, 

Motivation Theories. 
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GĠRĠġ 

Rekabetin yoğun olarak yaĢandığı günümüzde, iĢletmeler için birinci öncelik 

piyasada varlıklarını sürdürebilmeleridir. ĠĢletmeler bu amaca ulaĢabilmek için, sahip 

oldukları insan kaynağından en etkili ve en verimli Ģekilde faydalanmak 

zorundadırlar. Bu noktada organizasyonlar için gerçek verimliliğe ulaĢmanın 

yolunun insan kaynağını daha etkin kullanma zorunluluğundan geçtiği inkâr 

edilemez.   

ĠĢletmeler açısından, çalıĢanlarının ortaya koyacağı performans çok 

önemlidir. Genel olarak performans, görevin gereği olarak önceden belirlenen 

ölçütleri karĢılayacak biçimde görevin yerine getirilmesi ve amacın gerçekleĢtirilme 

oranı Ģeklinde tanımlanabilir. Bununla birlikte organizasyonlar için, çalıĢanlarının 

performanslarını yükseltmek amacıyla “performans” bir sistem aracılığıyla 

yönetilebilir hale getirilmelidir. Söz konusu ihtiyaca karĢılık vermek amacıyla ortaya 

çıkan “performans değerlendirme” kavramı, son olarak 1990’lı yıllarda “Performans 

Yönetim Sistemi” halini almıĢtır. 

Performans Yönetim Sistemi Ģu Ģekilde tanımlanabilir. GerçekleĢtirilmesi 

gerekli örgütsel amaçlara ve bu doğrultuda personelin ortaya koyması gereken 

performansa iliĢkin ortak bir anlayıĢın örgüte yerleĢtirilmesi ve personelin bu 

amaçlara ulaĢmak için gösterilen ortak çabalara yapacağı katkının derecesini arttırıcı 

biçimde yönetilmesi, değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi, özendirilmesi ve 

geliĢtirilmesi sürecidir.  

ÇalıĢanlar kendilerinden ne beklendiğini bilip anladıkları ve daha da önemlisi 

kendi hedeflerinin oluĢturulmasında rol aldıklarında iĢlerini sahiplenecek ve 

hedeflerine ulaĢmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Performans Yönetim 

Sisteminin temel prensibi de budur. Dolayısıyla bir organizasyonda Performans 

Yönetim Sisteminin etkili Ģekilde uygulanmasının, iĢletmeye birçok konuda artı 

değer olarak döneceği gerçeği göz önünde tutulmalıdır. 
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Organizasyonlarda Performans Yönetim Sisteminin uygulanmasının amaçları 

arasında, çalıĢanların motivasyonlarına olumlu katkı sağlayacağı hususu da yer 

almaktadır. Motivasyon kelimesi Latince “movere”, yani “hareket ettirme, 

hareketlendirme” kelimesinden gelmektedir. Psikolojik bir olgu olan motivasyonun 

farklı Ģekilde birçok tanımı yapılmıĢtır. Organizasyonlardaki motivasyon, bireylerin 

ihtiyaçlarını tatmin etmeleri için gerekli ortam yaratılarak, onları etkileyerek ve 

isteklendirerek harekete geçmelerini sağlamaktır. 

Motivasyon fonksiyonları çok değiĢik Ģekillerde hayatın her alanında ve 

hemen herkes tarafından uygulanır. En küçük sosyal grup olan aileden devletlere 

kadar herkesin, insan davranıĢlarına yön vermek için baĢvuracağı en güçlü 

yöntemlerden biri motivasyondur. 

Bu çalıĢma üç bölümden oluĢmaktadır. ÇalıĢmanın ilk bölümünde açıklayıcı 

olması amacıyla “Performans” kavramının tanımı yapılmıĢ, “Performans Yönetim 

Sistemi”nin tarihsel süreç içerisindeki geliĢimi, unsurları ve uygulanırlığı ele 

alınmıĢtır. ÇalıĢmanın ikinci bölümünde “Motivasyon” kavramı ve “Motivasyon 

Teorileri” ayrıntılı bir Ģekilde incelenmiĢ olup, iĢletmelerin çalıĢanların 

motivasyonlarını artırmak için kullandıkları unsurlar da ele alınmıĢtır. 

ÇalıĢmanın son bölümünde ise, bir organizasyonda uygulanan “Performans 

Yönetim Sistemi”nin, iĢletmede çalıĢanlar üzerindeki motivasyonel etkisini 

incelemek amacıyla özel bir bankada anket uygulaması yapılmıĢtır. Bu bölümde 

yapılan uygulama genel olarak tanıtılmıĢ ve banka çalıĢanları üzerinde yapılan anket 

neticesi elde edilen veriler SPSS 17.0 Ġstatistik Programının yardımıyla analiz 

edilerek çalıĢma hipotezleri test edilmiĢtir. Yapılan uygulamanın değerlendirilmesi 

ve bulguların yorumlanmasıyla çalıĢma tamamlanmıĢtır.  

 

 

 

 

 



3 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

PERFORMANS KAVRAMI VE PERFORMANS YÖNETĠM 

SĠSTEMĠ 

1.1. PERFORMANS 

Günümüz dünyasında önemli bir yere sahip olan organizasyonların varlığını 

sürdürebilmeleri için etkili bir Ģekilde yönetilmeleri gerekmektedir. Yoğun rekabetin 

yaĢandığı iĢ ortamında organizasyonların varlıklarını sürdürebilmeleri ise çalıĢanların 

göstereceği performans ile doğrudan iliĢkilidir. Sözlük anlamı itibariyle 

performansın, baĢarı göstergesi, dayanma sınırı, bir iĢi yaparken gösterilen çaba 

olarak tanımlanmakla birlikte aĢağıda da belirtileceği üzere performansın pek çok 

farklı tanımı yapılmıĢtır. 

Performans belirlenen koĢullara göre bir iĢin yerine getirilme düzeyi veya 

iĢgörenin davranıĢ biçimi olarak tanımlanabilir.
1
 BaĢka bir ifadeyle, performans, “bir 

çalıĢanın belirli bir zaman kesiti içerisinde kendisine verilen görevi yerine getirmek 

suretiyle elde ettiği sonuçlardır.” Bu sonuçlar olumlu ise, personelin kendisine 

verilen görev ve sorumlulukları baĢarıyla yerine getirdiği ve dolayısıyla yüksek bir 

performansa sahip olduğu anlaĢılır. Sonuçlar olumsuz ise, iĢgörenin baĢarılı olmadığı 

veya performans düzeyinin düĢük olduğu kabul edilir.
2
   

Bir baĢka deyiĢle performans kavramı, amaçlı ve planlanmıĢ bir etkinlik 

sonunda elde edilen, nicel ya da nitel olarak belirlenen bir kavramdır. Bu sonuç 

mutlak ya da göreceli olarak açıklanabilir. ĠĢletme düzeyinde performans ise, 

iĢletmenin belirli bir zaman sonucundaki çıktısı ya da iĢletme amacına ulaĢılma 

derecesi olarak tanımlanabilir.
3
 

                                                 
1
 Faruk KALAY, ĠĢletmelerde Performans Değerleme ve Bir Uygulama Örneği, YayınlanmamıĢ 

Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2002, s.18. 
2
 Hüseyin ÖZGEN, Azim ÖZTÜRK ve Azmi YALÇIN, Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel 

Yayıncılık, Adana, 2002, s.209. 
3
 Zuhal AKAL, ĠĢletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, MPM Yayınları, No:473, Ankara, 

1992, s.1. 
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Performans; bir iĢte çalıĢan kiĢinin belirlenen bir çalıĢma döneminde 

kendisine verilen görevi yaparak elde ettiği sonuçlar olarak tanımlanabilir. Bir baĢka 

deyiĢle performans bireyin iĢini yaparken sağladığı verimliliktir. Görevini baĢarılı 

olarak yaptığı durumda yani görev ve sorumluluklarını baĢarılı bir Ģekilde yerine 

getirdiğinde yüksek verimlilikten dolayısıyla yüksek bir performanstan, aksi 

durumda ise düĢük performanstan söz edilir.
4
 

ĠĢletmelerde, performansın kavramsal tanımı ve ölçümü ise, halen üzerinde 

görüĢ birliği oluĢturulamayan, araĢtırmacıları zorlayan konulardan birisidir. Bir iĢ 

sisteminin performansı, belirli bir zaman dilimi sonucunda, o iĢ sisteminden elde 

edilen çıktı ya da çalıĢma sonucudur. Bu sonuç, iĢletme amaç ve hedeflerinin yerine 

getirilme derecesi olarak algılanmalıdır. Bu kapsamda iĢletme performansı, iĢletme 

amaçlarının gerçekleĢtirilmesi için gösterilen çabaların değerlendirilmesi olarak 

tanımlanabilir.
5
 

Görüldüğü üzere performansın kesin bir tanımını yapmak zordur. Farklı 

süreçlere göre farklı anlamlar alabilir. Aynı zamanda, çok boyutludur ve performansa 

etki eden pek çok faktör vardır. Bununla birlikte her tanım, bir kısım içerik ve 

kapsamı dıĢarıda bırakabileceğinden, performansın tam bir tanımını yapmak da 

güçtür.
6
 

1.1.1. Performansın Önemi 

21. yüzyılın kritik Ġnsan Kaynakları konularından birisi, iĢletmenin tüm 

çalıĢanlarına anlamlı bir performans geribildirimi sağlamak için mekanizmalar 

geliĢtirme üzerine olan becerisidir. ÇalıĢan ile üstü arasındaki, olumlu ve uyumlu 

uzlaĢmalar çalıĢanlar ve yönetim iliĢkilerinin devam ettirilebilmesi için Ģarttır. Her 

                                                 
4
 Ceylan ALDEMĠR, Alpay ATAOL ve Gönül BUDAK, Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Erten 

Yayınevi, Ġzmir, 2001, s.76-79. 
5
 Muhittin ġĠMġEK ve Mustafa NURSOY, Toplam Kalite Yönetiminde Performans Ölçme, Hayat 

Yayınları, Ġstanbul,  2002, s.43. 
6
 Tamer ÇALIK, Performans Yönetimi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2003, s.44. 
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çalıĢanın belli düzeydeki geliĢimi ve uygun Ģekilde değerlendirilmesi 

organizasyonların baĢarısında en önemli temeldir.
7
 

"Performansım nasıl?" sorusu, günümüzde, çalıĢanların kafalarındaki en acil 

cevap bekleyen sorulardan biri haline gelmiĢtir. Bu soruya gerçekçi, dürüst ve 

objektif cevaplar verebilmek, çalıĢan geliĢimini artırma ve çalıĢan ile sağlam iliĢkiler 

programını sürdürme anlamına gelir. ÇalıĢanların değerlendirmesi yapılırken 

firmanın bir bütün olarak baĢarı düzeyini yansıtan kriterlerden iĢe baĢlamak gerekir.
8
 

Ġdari amaçlı kullanımın yanı sıra, performans uygulamaları çalıĢanlara 

performanslarına yönelik geribildirim verme ve performanslarını geliĢtirme amacına 

yönelik olarak da kullanılmaktadır. ÇalıĢmalar, performansa yönelik geribildirimin 

gelecekteki performansı olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Ġdari kararlara 

yönelik kullanımda amaç, kiĢinin benzer iĢlerde çalıĢan kiĢilerle karĢılaĢtırıldığındaki 

performansını değerlendirip sıralamadaki yerini belirlemek iken, geribildirim amaçlı 

değerlendirmelerde amaç kiĢinin farklı performans boyutlarındaki durumunu 

genellikle daha önceden belirlenmiĢ standartlar temelinde değerlendirmek, kiĢinin 

göreceli olarak iyi olduğu alanları/boyutları ve geliĢtirilmesi gerekli olan alanları 

belirleyebilmektir.
9
 

1.1.2.  Performansın Unsurları 

Örgütsel açıdan performansa baktığımızda, performansın unsurlarını; girdi, 

çıktı, etkinlik, verimlilik, sonuç, tutumluluk ve kalite olarak adlandırabiliriz. 

Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beĢeri, mali, fiziksel 

kaynaklardır. Girdi göstergeleri, ölçmeye temel alınan baĢlangıç durumunu 

yansıtırlar. 

                                                 
7
 Ali Müfit DĠġKAYA, Performans Yönetim Sistemi ve Bir Finans ġirketinin Performans 

Değerlendirme Sisteminin Ġncelenmesi, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has 

Üniversitesi, 2006, s.17 
8
 Arthur ANDERSON, 2001’e Doğru Ġnsan Kaynakları AraĢtırması, Sabah Yayıncılık, Ġstanbul, 

2000, s.53. 
9
 Zeynep AYCAN, Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve Ġnsan Kaynakları Uygulamaları, Türk 

Psikologlar Derneği, Ġstanbul, 2000, s.15-17. 
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Çıktı: Üretilen ürün ve hizmetlerin miktarıdır. Nicelik konusunda bilgi 

verirler. Hedefe ulaĢılıp ulaĢılmadığını göstermezler.  

Etkinlik: Örgütlerin gerçekleĢtirdikleri faaliyetlerde, daha önceden 

belirledikleri tanımlanmıĢ hedefler ve stratejik amaçlarının ne kadarına ulaĢtığını, 

baĢka bir ifadeyle bir faaliyetin planlanan etkisi ile gerçekleĢen etkisi arasındaki 

iliĢkiyi gösteren bir performans boyutudur.
10

 

Verimlilik: Eldeki kaynaklarla mümkün olan en çok ürünün elde edilmesi, 

belirli miktar kaynakla amaca en iyi Ģekilde ulaĢılması, en az kaynak kullanımı ile en 

çok mal ve hizmet üretilmesi, girdi ve çıktı arasında iliĢki kurulması, yani 

kaynakların iyi harcanmasıdır.
11

 

Sonuç: Elde edilen çıktıların, stratejik amaç ve hedeflerin 

gerçekleĢtirilmesinde baĢarı derecesini gösterirler. Sonuç göstergeleri stratejik amaç 

ve hedeflere ulaĢılıp ulaĢılmadığını ortaya koydukları için en önemli performans 

unsurlarıdır. 

Tutumluluk: Tutumluluk, istenilen amacı en düĢük maliyetli kaynaklarla, en 

uygun zamanda gerçekleĢtirmektir.
12

 

Kalite: Kalite, verimliliği de kapsayarak; kaynakların verimli kullanımını 

sağlayan, mal ve hizmetlere kullanım uygunluğu kazandıran, kullanıcıların 

ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmet sunumunu amaçlayan bir performans unsurudur.
13

 

1.2. PERFORMANS YÖNETĠM SĠSTEMĠ 

“Performans Yönetimi” terimi ilk kez 1976’da Beer ve Ruh tarafından 

kullanılmıĢtır. Tezlerinde performansın en iyi üstlerin yol gösteriminde uygulama ve 

iĢ deneyimi ile geliĢebileceğini vurgulamıĢlardır. Üzerinde konuĢulan sistem ileriye 

ve geliĢime açık sadece baĢarının sonucunu değil genel bir ortam entegrasyonu 

                                                 
10

 Özer KÖSEOĞLU, Belediyelerde Performans Yönetimi, Türk Ġdare Dergisi, Sayı:447, 2005, 

s.217, 
11

 Birol EKĠCĠ, Performans Denetimi ve Ġl Yönetiminde Uygulanabilirliği, Türk Ġdare Dergisi, 

Sayı:36, 2002, s. 138 
12

 Hüseyin ÖZER, Performans Denetimi, SayıĢtay Dergisi, Sayı: 7, Ocak-Mart, 1992, s.34 
13

 Akal, a.g.e. s.28 
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içerisinde ve diğer sistemlere kaynak sağlayan bir yapıdadır. Bu yaklaĢım 1980’li 

yılların sonlarına kadar geliĢimini tamamlamaya baĢlamıĢtır. 1987’de Plachy 

tarafından yayınlanan ilk performans yönetimi kitabında performans yönetiminin 

yönetici ile çalıĢan bir araya gelerek nelerin gerçekleĢtirilmesi gerektiğini, nasıl 

gerçekleĢtirileceğini, iĢin talep edildiği üzere tamamlanması için çalıĢmaların nasıl 

sürdürülmesi gerektiği ve iĢ tamamlandıktan sonra da iĢin gerektiği Ģekilde 

tamamlanıp tamamlanmadığını değerlendirdikleri bir ortam ve iletiĢim süreci 

olduğunu ifade etmiĢtir. 1990 yılında ABD ve Ġngiltere’de ilk kez performans 

yönetimi terimi insan kaynakları yönetimi içerisine girmiĢtir.
14

 

Performans Yönetimi yeni bir kavram olmasının yanında yöneticiye daha 

geniĢ bir açıdan bakıĢ imkânı sağlamıĢtır. ÇeĢitli yazılarda “Verimlilik Yönetimi”, 

“Yönetim Kontrol Sistemi” olarak da adlandırılan performans yönetimi, iĢletmeyi 

istenen amaçlara yöneltme amacıyla örgütün mevcut ve geleceğe iliĢkin durumları ile 

ilgili bilgi toplama, bunları karĢılaĢtırma ve performansın sürekli geliĢimini 

sağlayacak yeni ve gerekli düzenlemeleri ve etkinlikleri baĢlatma ve sürdürme 

görevlerini yüklenen bir yönetim sürecidir.
15

 Performans yönetimi diğer bir tanımda; 

yönetici ve çalıĢanların örgüt baĢarısının devamlılığını sağlamak için ölçüm 

sonuçları, ödül sistemi ve beklentiler üzerinde beraberce çalıĢtıkları ve geleceklerini 

planladıkları bir süreç olarak ifade edilmektedir.
16

 

Performans yönetim sistemiyle insan kaynakları yönetim sistemi arasında çok 

yakın iliĢki olduğu tartıĢılmaz bir gerçektir.
17

 Bütünsel performans yönetimi 

sistemlerinin temelinde yatan düĢünce, performans yönetiminin diğer insan 

kaynakları süreçleri ile bütünleĢmesi sağlanırsa, organizasyonlara daha fazla değer 

                                                 
14

 Aydın Ferit CANSEVER, Performans Yönetimi Sistemi Yüksek Lisans Tezi, ĠTÜ Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Haziran 2000, s.6 
15

 Zühal AKAL, ĠĢletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, Milli Prodüktivite Yayınları, 

No:473, Ankara, 2002, s.50. 
16

 R.Wayne MONDY, Robert M. NOE and Shane R. PREMEUAUX, Human Resources 

Management, 

New Jersey, Prentice Hall, Inc. 1996, s.337. 
17

 Jaap PAUWE and Paul BOSELĠE, Human Resources Management Journal, Vol15, No:4, s.72  
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katacağıdır. Ayrıca bu yolla insan kaynakları yönetiminin bütünsel yaklaĢımında da 

baĢlıca unsur haline gelecektir.
18

 

Performans yönetimi, iĢletmenin insan kaynakları politikasını oluĢturup daha 

güçlü çalıĢan yapısına sahip olunarak, çalıĢan performansının iyileĢtirilmesinde, 

olumsuz performans etkenlerinin ortadan kaldırılmasında ve performansı arttırmak 

amacıyla birlikte çalıĢılmasında etkili bir araçtır.
19

 

1.2.1. Performans Yönetim Sisteminin Ön KoĢulları ve Performans 

Yönetim Siteminin Kritik Unsurları 

Performans yönetim sisteminin baĢarıyla uygulanmasında bazı koĢullar önem 

arz etmektedir. Bunlar:
20

 

 Organizasyon her Ģeyden önce etkili stratejinin pazar 

konumlandırılmasından veya ürünlerden çok “yeteneklerden” 

kaynaklandığını benimsemelidir. AnlaĢılacağı üzere “yeteneklere 

dayalı strateji” baĢarılı organizasyonlarda en yaygın görüĢtür ve tepe 

yönetimi de buna inanmalıdır. 

 Sadece yeteneklere dayalı stratejiyle sınırlı bir adanma olmayıp, aynı 

zamanda organizasyonu orta dönemde sürdürülebilir yüksek 

performansı sağlayacak spesifik bir strateji de hazırlanmalıdır. 

 Potansiyel net gelir, normal gelir beklentisini geçmeli ve tepe 

yönetimle iĢ yöneticileri arasında sağlanan diyalog sonrasında eylem 

ve olası hedefler saptanmalıdır. Böylece çalıĢanlar kendiliğinden bu 

performans düzeyini benimser ve ulaĢmak için kendilerini adarlar. 

 En azından temel düzeyde bile olsa belli bir adanma ve 

benimsemeden sonra sistemin etkin kullanımı sonucunda baĢarının 

etkin kılındığını görmekteyiz. Ayrıca sistem yalnızca potansiyel 

performansı belirlemekle kalmadığı gibi, ileriye dönük yaptığı 

                                                 
18

 Franklin HARTLE, How to Re-Engineer Your Performance Management Process, London, 

Kogan Page Limited, 1995, s.102. 
19

 Çalık, a.g.e. s.14. 
20

 Ġsmet BARUTÇUGĠL, Stratejik Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayınları, Ġstanbul, 2004, 

s.344-345. 
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araĢtırmalarla gelecekte karĢılaĢılabilecek olası problemlerin ve 

bunlara uyum sürecini kısaltır. 

 Organizasyon, kendini artık normal bir durum olarak sürekli ve köklü 

değiĢime hem bugün hem de gelecek için hazır tutmalıdır. Eğer amaç 

geleceğe ulaĢmak ise, organizasyonun misyonu, vizyonu ve stratejisi 

performansın nasıl ölçüldüğünden etkilenmektedir. Bu nedenle 

performans ölçümleri doğrudan iĢletme stratejisiyle 

ilintilendirilmektedir. Sonuç olarak diyebiliriz ki iyi kullanılmak 

koĢuluyla performans analiz ve değerlemeleri (ölçümleri) yönetim 

süreçleriyle bütünleĢtirilerek güçlü bir değiĢim aracı olabilir. 

Buraya kadar baĢarılı bir performans yönetim sisteminin taĢıması gereken ön 

koĢulları sıraladıktan sonra, Ģimdi de performans yönetim sisteminin kritik 

unsurlarına değineceğiz. Bir performans yönetim sistemi için baĢlangıç noktası, 

organizasyon amaçlarını her bir yönetici ve çalıĢanların sorumluluğu ile bağlantılı 

hale getirecek bir dizi yönetim ölçütünün yaratılmasına bağlıdır ve tüm bu faaliyet 

süreci dört aĢamada gerçekleĢebilmektedir. Bunlar:
21

 

 Organizasyonun kısa ve orta dönemdeki gerçek potansiyelini ortaya 

koymak. 

 “UlaĢılabilir Mükemmellik” ifade eden hedefler belirlenmeli ve tüm 

bunlar yönetim tarafından harfiyen kabul edilmeli. 

 Arzulanan davranıĢları ödüllendiren, agresif fakat ulaĢılabilir amaçları 

elde etmek için yönetim tarafından alınacak karar ve eylemlerin 

kolaylaĢtırılması için planlama, bütçeleme, raporlama sistemlerinin 

yaratılması. 

 Amaçların elde edilmesi sorumluluğu ile ödüllerin iliĢkilendirilmesi. 

Anlattığımız performans yönetim sistemindeki kritik unsurlar ve konuyla 

ilgili temel kavramlar aĢağıdaki model içinde ayrıntılı bir Ģekilde yer almaktadır. 

 

                                                 
21

 Ġsmet BARUTÇUGĠL, Performans Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, Ġstanbul, 2002, s.133. 
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ġekil 1.1. Performans Yönetim Sisteminin Kritik Unsurları 

I II III IV 

Performans 

Potansiyelini 

Tanımlamak 

Amaçlar Belirlemek 

Amaçlara Adanmak 

Plan Amaçlarını Elde 

Etmek ve Sürekli 

ĠyileĢtirmek 

Performansı 

Ödüllendirmek 

 Kesin 

TanımlanmıĢ 

Çerçeve 

 Sistematik ve 

Doğru ToplanmıĢ 

Veriler 

 Dikkatli Test 

 Sürekli Uyarlama 

 Üst ve Alt 

Kademelerin 

Benimsemesi  

 Performans 

Değerlendirme ve 

Fırsat Belirleme 

 Kararlara Yönelik 

Planlama Süreci 

 Kesin Adanma 

 Karar Destek 

Araçları  

 En Ġyi 

Uygulamalar 

 ĠĢ ArkadaĢı 

Baskısı ve 

Yetkilendirme 

 OdaklanmıĢ 

Ġzlemem Geri 

Bildirim 

 Hızlı Kendini 

Düzeltme 

 Uygun Ölçüler 

 Uygulamada 

Disiplin 

 Ödül ve Takdir 

Sistemi ile Sıkı 

ĠliĢkilendirme 

 Kendi Kendini 

GeliĢtirme 

Kaynak: Ġsmet BARUTÇUGĠL, Performans Yönetimi, Ġstanbul, Kariyer Yayınları, 

2002, s.138. 

 

1.2.2.  Performans Yönetim Sisteminin Kullanım Alanları 

Performans yönetim sistemi çalıĢanları, yöneticileri ve organizasyonun 

kendisini ilgilendiren bir sistemdir. Üçünün de bu sistemin kullanılmasında farklı 

amaç ve beklentileri vardır. Genellikle yönetimin arzusu ile kurulan sistemin 

çalıĢanlar tarafından kabulü ve benimsenmesi için iĢletmedeki tüm kullanım 

alanlarının ve bunların sonucunda değerlendiren ve değerlendirilen için ortaya 

çıkacak olumlu sonuçların açıklanması gereklidir. Bunu bilen iĢletmeler sistemlerini 

tanıtırken performans değerlendirmenin kullanım amaçlarını ve yararlarını geniĢ 

kapsamlı olarak el kitaplarında ya da konu ile ilgili diğer açıklayıcı bilgilerde ele 

alırlar. Ancak bu bilgilerin ayrıntılı açıklamaları özellikle değerlendirilenlerin 

sisteme iliĢkin inanç ve ilgilerinin sağlanmasında sınırlı bir rol oynar. Bu nedenle, 

söz konusu yazılı bilgilerin daha etkili diğer bazı iletiĢim araçları ve eğitim 

programları ile desteklenmesi gerekir.
22

 

                                                 
22

 Cavide UYARGĠL, ĠĢletmelerde Performans Yönetimi Sistemi, Arıkan Yayıncılık, Ġstanbul, 

2008, s. 5 
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Genel olarak Performans Yönetim Sisteminin kulanım alanlarını Ģu altı baĢlık 

altında toplayabiliriz:
23

 

 Stratejik Planlama 

 Ücret-MaaĢ Yönetimi 

 Kariyer GeliĢtirme Sistemi 

 Eğitim Ġhtiyacının Belirlenmesi 

 ĠĢten Ayırma Kararları 

 Personel Programlarının Geçerliliğinin Belirlenmesi 

1.2.2.1. Stratejik Planlama 

Stratejik planlama; iĢletmeyi bir bütün olarak değerlendirerek, en yüksek 

yönetim seviyelerinde sistematik olarak iĢletmenin ulaĢmayı düĢündüğü ana 

amaçlarının ürün-pazar yeteneklerinin ve bu amaçlara ulaĢmak için iĢletme 

kaynaklarının elde edilmesi ve geliĢtirilmesine iliĢkin yazılı değerlendirmeleri ifade 

etmektedir.
24

 

Stratejik planlamanın yapılması süreci birçok verinin elde olmasını 

gerektirdiğinden performans yönetimi süreci ile de yakından iliĢkilidir. Bu anlamda 

performans yönetimi süreci iĢletmenin stratejik kararlar almasında ve alınan 

kararların en üst kademeden en alt kademeye kadar aktarılmasında önemli bir rol 

oynar. Böylelikle iĢletmenin hedefleri bireysel hedeflere indirgenir ve iĢgörenlere 

yapmaları gereken konusunda kendi stratejileri belirleme ve geliĢtirme olanağını da 

sağlamıĢ olur.
25

 

1.2.2.2. Ücret MaaĢ Yönetimi 

Performans değerlendirmenin en kritik amaçlarından biri, değerlendirme 

sonuçlarının ücret-maaĢ yönetimi sisteminde kullanılmasıdır. ĠĢletmelerin çoğunda 

doğrudan ya da terfiler yolu ile dolaylı olarak performans değerlendirme sonuçları 

kiĢilerin ücretlerinin oluĢturulmasında etkili olmaktadır. 

                                                 
23

 Uyargil, a.g.e. s.5 
24

 Nalan GÜVENĠR, Ġnsan Kaynaklarında Performans Değerlendirme YaklaĢımı, 

YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000, s.8. 
25

 DiĢkaya, a.g.e. s.58  
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Sistemin bu amacı oldukça önemli bir paradoksu içermektedir: Performans 

değerlendirme sisteminin kiĢileri motive edici olabilmesi için teoriler, performans ile 

ödül sistemleri arasında sıkı bir bağ kurulmasını ve kiĢinin de bu bağı/iliĢkiyi açıkça 

görebilmesini önermektedir. Bu bağı kurmanın en iyi yolu da ücret, maaĢ, prim, 

komisyon v.b. parasal ödüllerin belirlenmesinde diğer bazı kriterlerin yanı sıra, 

kiĢinin performans değerlendirme sonuçlarını bir veri olarak kullanmaktır. 

Parasal ödülleri belirleyen faktörlerden biri olarak performans değerlendirme 

sonuçlarının kullanıldığı iĢletmelerde, sistemin diğer amaçları, değerlendirilenlerin 

gözünde önemini kaybetmekte, bütün ilgi ve kaygılar ücret sisteminin çevresinde 

yoğunlaĢmaktadır. Böylece performans değerlendirme bu iĢletmelerde ücret-maaĢ 

yönetimi kararları ile özdeĢleĢtirilmekte ve değerlendirenler astlarını motive 

edebilmek amacıyla değerlendirmelerinde yüksek puana/derecelere yönelme eğilimi 

göstermektedirler. 

Bir yandan motive edicinin gücünü artırmak için sistem parasal ödüllerle 

iliĢkilendirilmeye çalıĢılırken, diğer yandan değerlendiricilerin yüksek 

puan/derecelere yönelmesi sistemi olumsuz olarak etkilemektedir.
26

 

1.2.2.3. Kariyer GeliĢtirme Ġhtiyacı 

Günümüz modern yönetim anlayıĢında iĢletmelerin insan kaynaklarından 

etkinlikle yararlanabilmeleri için kariyer geliĢtirme programlarına yer vermeleri, 

gerek organizasyonel etkinlik, gerekse iĢgören tatmini açısından büyük önem 

taĢımaktadır. 

Kariyer yönetimi sistemi içerdiği hedef belirleme, kendi kendini 

değerlendirme, astın üst tarafından değerlendirilmesi, astın eğitim programlarına tabi 

tutularak geliĢtirilmesi v.b. faaliyetler nedeni ile performans yönetimi sistemi ile çok 

yakın iliĢki içerisindedir. Her iki sistemin organizasyon içinde birbirleri ile bilgi 

alıĢveriĢi içinde olması, diğer personel sistemlerinin etkinliğini de olumlu biçimde 

etkileyecektir. 

                                                 
26

 Uyargil, a.g.e. s.6. 
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Organizasyon yaĢamında kiĢilerin yükselmeleri, yükseldikleri iĢler için 

gerekli eğitimi almaları ve yatay yönde iĢ değiĢikliklerine (nakil) tabi tutulmalarına 

iliĢkin kararların alınmasında, performans yönetim sisteminin verileri, kariyer 

geliĢtirme sistemine ihtiyaç duyulan bilgileri sağlayacaktır. 

Diğer yandan, yukarıda belirtilen biçimde sistematik bir kariyer yönetimi 

programı olmayan iĢletmelerde ise terfi, tayin, transfer ve rotasyon kararlarının 

alınmasında, yine performans yönetim sisteminin sonuçları yararlı bir veri kaynağını 

oluĢturacaktır.
27

 

1.2.2.4. Eğitim Ġhtiyacının Belirlenmesi 

Organizasyonlarda yetiĢtirme/geliĢtirme faaliyetlerinin baĢarısı, bu 

faaliyetlerin iyi planlanmasına bağlıdır. Eğitim yönetiminde iyi bir planlama, 

iĢletmelerde kimin, hangi konuya ne zaman, ne ölçüde ihtiyacı olduğunu 

belirlemekle mümkün olacaktır. 

ĠĢletmeler eğitim ihtiyaçlarını çeĢitli yöntemlerle saptarlar. Bunların bazıları 

bilimsel, ayrıntılı ve çalıĢanların katılımına olanak veren bir tarzda olabilir. Örneğin, 

kiĢi belirli eğitim programlarına kendisi aday olabilir ve kendi isteği ile bu 

programlara katılabilir. Diğer bazı durumlarda ise yönetici, astlarının hangi eğitim 

programlarına katılması gerektiği konusunda ilgili birime görüĢ bildirerek, eğitim 

ihtiyaç analizi olarak adlandırılan bu faaliyetlere katkıda bulunabilir. 

Organizasyonlarda bu doğrultuda yapılan çalıĢmalara destek vermek, bazen 

de tamamen eğitim ihtiyacını belirlemek amacı ile performans değerlendirme 

faaliyetlerinin sonuçlarından yararlanılır. Diğer bir deyiĢle, Performans Yönetim 

Sisteminden sağlanan veriler bazen eğitim ihtiyacını belirlemek için yapılan diğer 

çalıĢmaları tamamlayıcı nitelikte ya da onları kontrol etmeye yarayan bilgiler olarak 

değerlendirilirken, bazen de bu tür sistematik çalıĢmaların olmadığı iĢletmelerde 

eğitim ihtiyaç analizi iĢlevini yerine getirirler.
28

 

                                                 
27

 Hasan BABADALI, Performans Yönetim Sistemi ve Bir Performans Yönetim Sistemi 

Örneğinin Ġncelenmesi, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006, s.21 
28

 Uyargil, a.g.e. s.9. 
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1.2.2.5. ĠĢten Ayırma Kararları 

ĠĢe alma, terfi ve özellikle iĢten çıkarma kararlarına iliĢkin olarak yapılan 

itirazlarda ve hatta davalarda, örgütün kendini savunması için performans değerleme 

sonuçları kanıt olarak kullanılabilir. KuĢkusuz her iĢgören, gerek iĢ kanunu, gerek 

borçlar kanunu ve gerekse diğer ilgili kanunlar uyarınca sorumluluklarını yerine 

getirmek durumundadır. Ayrıca bireysel hizmet sözleĢmesi ve varsa toplu iĢ 

sözleĢmesi de iĢgörenlere çalıĢma, görevlerini yerine getirme sorumluluğu 

yüklemektedir. Bu sorumlulukların baĢında, bireylerin yönetimin öngördüğü 

görevleri yapmaları ve kendilerinden beklenen davranıĢları göstermeleri gelmektedir. 

Bu nedenle, herhangi bir iĢgören sorumluluklarını yerine getirmediğinden veya 

istenilen performansı göstermediğinden dolayı, iĢten çıkarılabilir veya terfi 

ettirilmeyebilir. Performans değerleme sonuçları, bu konuda yönetime önemli bir 

gerekçe sağlar.
29

 

1.2.3. Performans Yönetim Sisteminin Yararları 

Performans yönetim sistemi, amaçları doğrultusunda kullanıldığında yönetici, 

çalıĢan ve organizasyon için çeĢitli yararlar sağlar. Bu yararların sağlanabilmesi 

sistemin etkin bir biçimde iĢlemesine bağlıdır.
30

 Performans yönetim sisteminin 

çalıĢanlara, yöneticilere ve organizasyona olan katkıları benzerlik göstermektedir.
31

 

1.2.3.1. ÇalıĢanlar Ġçin Yararları 

Performans yönetim sistemi, değerlendirmeye tabi tutulacak personel için çok 

büyük yararlar sağlamaktadır. Bunlardan bazılarını:
32

 

 Üstlerinin kendilerinden beklentilerini öğrenmesi 

 Örgüt içindeki üstlendikleri rol bilinci güçlenerek, yönetime daha 

fazla katılım gerçekleĢtirmesi 

 Güçlü ve geliĢtirilmesi gereken bilgi ve becerilerini tanıması 

                                                 
29

 Dursun BĠNGÖL, Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım, Ġstanbul, 2003, s.273. 
30

 Ceyhan ALTUNCU, ĠĢletmelerde Performans Yönetimi ve Bir Uygulama, YayınlanmamıĢ 

Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul Üniversitesi, 1998, s.64. 
31

 Kamil Ufuk BĠLGĠN, Kamu Performans Yönetimi, TODAĠE Yayınları, Ankara, 2004, s.42-47.  
32

 Uyargil, a.g.e. s.9. 
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 Kendilerine verilen geri bildirim ile cesaretlenip, iĢ tatminlerini 

yükseltmekte ve özgüven duygusu güçlenmektedir. Bu da kariyer 

rotalarında söz sahibi olabilmelerini sağlar. 

 Objektif kriterlere dayanarak kendi performansını kendisinin 

değerlendirebilmesi 

 Tüm çalıĢanlarla eĢit Ģartlarda adil ve sürekliliği olan değerlendirme 

ve geliĢim olanaklarından faydalanması 

 Amaçların gerçekleĢebileceği konusunda cesaret kazanması 

 Yöneticisiyle beraber kendi geliĢim düzeyini inceleme ve kendi 

durumundan haberdar olup; yöneticisiyle mevcut iĢini, gelecek için 

eğitim ve geliĢim ihtiyaçlarını tartıĢabilmesi 

Ģeklinde sıralayabiliriz. 

1.2.3.2. Yöneticiler Ġçin Yararları 

Performans yönetim sisteminin değerlemeye tabi tutulan çalıĢanlar kadar, bu 

değerlendirmeleri yapacak yöneticilere de bir takım kolaylıklar sağlamaktadır:
33

 

 ÇalıĢandan ne beklenildiğini açıkça ifade edebilir. 

 ÇalıĢanın performansı ile ilgili daha yapıcı geri bildirim verebilir. 

 ÇalıĢanın yeteneklerini en iyi Ģekilde kullanması yönünde rehberlik 

yapar. 

 KiĢisel geliĢim ve eğitim ihtiyaçlarını planlar. 

 KarĢılıklı güven ve saygıya dayalı yakın iĢ iliĢkileri kurar. 

1.2.3.3. Organizasyon Ġçin Yararları 

Organizasyon açısından performans yönetim sisteminin sağladığı yararlar 

arasında Ģunları söyleyebiliriz:
34

 

 Yönetimin iĢ ve sonuçları üzerindeki kontrolünü güçlendirir. 

                                                 
33

 Nükhet GERMĠRLĠ, Performans Sisteminin Performansı,  Kal Der Yayınları, Ġstanbul, 2002, 

s.21-25. 
34

 Ġsmet BARUTÇUGĠL, Performans Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, Ġstanbul, 2002, s.125. 
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 Yönetimin sorunları erken belirleme ve önlem alma yeteneğini artırır. 

 ÇalıĢanların hedefleri ile organizasyonel hedefler arasında bağlantılar 

kurar. Böylece çalıĢan için katkı duygusu yaratır. 

 Hedefleri ve performans standartlarını belirleme sırasında çalıĢanların 

katkıda bulunmalarına izin vererek onları motive eder, ortak 

sahiplenme duygusunu geliĢtirir. 

 Yönetimin sonuçlarla ilgili beklentilerinin açıklıkla anlaĢılmasını 

sağlayarak iletiĢimi geliĢtirir. 

 Standartlara uygun davranmamayı objektif ve ölçülebilir Ģekilde 

tanımlayarak iyileĢtirici ya da disiplin sağlayıcı eylemleri destekler. 

 Geribildirimin çalıĢanlara yönetimin sübjektif kriterlerine göre değil, 

daha objektif verilebilmesini sağlayan bir sistem yaratır. 

1.2.4.  Performans Yönetim Sisteminin Özellikleri 

Armstrong’a göre performans yönetim sistemi; bireyleri, kendi 

potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayacak Ģekilde motive ederek 

organizasyonlardan, takımlardan ve bireylerden daha etkin sonuçlar almak için 

üzerinde geri bildirim, ödüllendirme/onurlandırma aĢamalarından oluĢan yönetsel bir 

süreçtir.
35

  

Tanımdan da anlaĢılacağı üzere kısa bir zaman diliminden ziyade süreklilik 

gerektiren Performans Yönetimi Sisteminin uygulandığı organizasyonların sahip 

oldukları ayırt edici özellikler Ģunlardır:
36

 

 Tüm çalıĢanlara açıklanan görev tanımları vardır. 

 ĠĢ Planları ve bu planları baĢarmak için uygulanan süreç hakkında 

düzenli olarak bilgilendirme yapılır. 

 Toplam Kalite Yönetimi ve Performansa Dayalı Ücretlendirme gibi 

politikalar yürütülür. 

                                                 
35

 Michael ARMSTRONG, A Handbook Of Personnel Manegement Practice, Kogan Page 

Limited, London, 1994, s.32 
36

 Richard WILLIAMS, Performance Management: Perspectives on Employee Performance, 

London, International Thomson Business Press, 1998, s.31 
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 Beyaz yakalılar ve iĢçilerden çok, kıdemli yöneticilerin performansına 

odaklanılır. 

 Performans gereksinimlerinin anlatılmasında, resmi değerlendirme 

süreçleri ve CEO sunumları, bir yol olarak kullanılır. 

 Düzenli olarak performans değerlendirme çıktılarını temel alır. 

 Performans değerlendirme sonuçları ücretle iliĢkilendirilir. 

1.2.5.  Performans Yönetim Sisteminin Amaçları 

Performans Yönetiminin amaçları ayrıntılı olarak Ģu Ģekilde sıralanabilir:
37

 

 Organizasyonel hedeflerin bireysel hedeflere indirgenmesi. 

 Hedeflere ulaĢılabilmesi için gerekli olan performans kriterlerinin 

belirlenmesi. 

 Belirlenen kriterler ıĢığında personelin adaletli bir Ģekilde zamanında 

değerlendirilmesi. 

 Beklenen performans sonuçlarıyla, gerçekleĢenlerin karĢılaĢtırılması 

ve değerlendirilmesi. 

 Yönetici ile çalıĢan arasında etkin bir iletiĢim ve anlayıĢ ortamının 

yaratılması. 

 Performansın geliĢtirilmesi için yönetici ve çalıĢanın ortak çaba 

harcaması. 

 Organizasyonun ve çalıĢanın güçlü ve zayıf yönlerinin tanımlanması. 

 Geribildirimle çalıĢanların desteklenmesi ve motivasyonlarının 

artırılması. 

 Eğitim-geliĢtirme ve kariyer planlama için yönetime gerekli bilginin 

sağlanması. 

ĠĢgörenlerin hem bireysel olarak, hem de takım halinde örgüt süreçlerinin ve 

kendi bilgi-becerilerinin sürekli geliĢimini sağlayabilecekleri bir kültür oluĢturmak, 

örgütün performansında süreklilik özelliği taĢıyan özellikler oluĢturmak performans 

yönetim sisteminin amacıdır. Diğer bir ifadeyle, Performans Yönetim Sisteminin 

amaçlarını, örgütte iĢ görenlerin kiĢisel yeteneklerini ve yeterliliklerini geliĢtirerek, 

                                                 
37

  Ġsmet BARUTÇUGĠL, Performans Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, Ġstanbul, 2002, s.126-127. 
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ilerlemeye açık, kaliteli, daha verimli ve beklentilerine daha uygun bir çalıĢma 

ortamı yaratmak, örgüt bünyesinde açık iletiĢim ağı oluĢturmak, hedefler ve 

performans kriterleri konusunda yöneticiler ile iĢgörenler arasında ortak bir anlayıĢ 

oluĢturarak herkesin görevinin bilincinde olmasını sağlamak, objektif bir ölçme-

değerlendirme yapmak, iĢgören performansını yönlendirecek, iĢinde geliĢmesini 

sağlayacak geri bildirim mekanizmasını oluĢturmak, dürüst bir yönetim anlayıĢını 

yayarak güven yaratmak ve iĢgörenin moralini yükseltmek olarak sıralamak 

mümkündür.
38

     

1.2.6.   Bir Süreç Olarak Performans Yönetim Sistemi  

Performans yönetimi süreci; iĢletmenin baĢarılı iĢ sonuçlarına ulaĢmasını 

sağlamak amacıyla çalıĢanların yarattıkları katma değeri ve motivasyonlarını 

arttırmak için, çalıĢanlarının ihtiyaç duydukları yetkinliklerini tespit ve geliĢtirme, 

performanslarını objektif bir Ģekilde ölçümleme ve onlara bu performansları 

sonucunda verilecek karĢılıkları bir sistem dâhilinde sunma olarak 

tanımlanmaktadır.
39

  

Performans değerlendirmeleri, çalıĢanların iĢteki performansları üzerine kesin 

bilgi elde etmek için yapılır. Bu yüzden, doğrudan doğruya iĢle ilgili ve nesnel 

olmaları gerekir. Değerlendirmenin iĢle ilgili olmasının anlamı, sistemin önemli 

performans öğelerinin değerlendirilmesidir. Bir iĢgörenin performansının davranıĢ, 

kiĢilik ya da insanlara karĢı tutum gibi diğer öğeleri ancak o çalıĢanın iĢ 

performansını doğrudan etkiliyorsa hesaba katılır.
40

 

 

 

 

                                                 
38

 Çalık, a.g.e. s.18 
39

 Ġlhan ÖZDĠLLER, DüĢünceler; Motivasyon ve Performans Yönetimi, Human Resources Ġnsan 

Kaynakları ve Yönetim Dergisi, Kasım 2001. 
40

 Margaret PALMER, Performans Değerlendirmeleri, Çeviren; Doğan ġAHĠNER, Rota Yayınları, 

Ġstanbul, 1993, s.9 
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1.2.7.  Performans Yönetim Sürecinin Basamakları 

Performans Yönetim Sistemi aĢağıda açıklanan basamaklardan oluĢmaktadır. 

1.2.7.1. Görev Sorumluluklarının Belirlenmesi 

Örgütte çalıĢan iĢgörenlerin, sorumluluklarını ve yönetimin kendilerinden 

beklentilerinin anlayabilmeleri için yönetimin, her bir iĢin içeriğini iĢgörenlere 

anlatması performans yönetiminin ilk basamağını oluĢturmaktadır. Buna bağlı olarak 

aĢağıdaki tanımlamaların belirlenmesi ve tüm çalıĢanlar tarafından biliniyor olması 

önem arz etmektedir.
41

 

1.2.7.1.1. ĠĢ Tanımları 

ĠĢ, bir veya birden çok kiĢinin bedensel ve/veya düĢünsel gücünü kullanmak 

suretiyle ortaya koyduğu eylemdir. Bir organizasyondaki iĢ tanımları ise:
42

   

 ĠĢi yapacak kiĢide bulunması gereken niteliklerin ortaya konulmasında 

 Ġnsan gücü ihtiyaçlarının planlanmasında 

 ĠĢe alınacakların seçiminde bir ölçü olarak kabul edilmesinde 

 BaĢarı standartlarının belirlenmesinde ve geliĢtirilmesinde 

 Eğitim ihtiyaçlarının ortaya konmasında 

 ÇalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesinde 

kullanılmaktadır. 

1.2.7.1.2.  ĠĢ Analizi 

ĠĢ analizi, iĢlerin doğru, etkin ve sağlıklı biçimde değerlendirilmesi amacıyla 

örgütte yer alan her iĢin ayrı ayrı niteliği, gerekleri, niceliği, sorumlulukları ve 

çalıĢma koĢullarını bilimsel yöntemlerle inceleyen ve bilgi toplayan bir tekniktir.
43

 

 

 

                                                 
41
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42

 Bilal SUCUBAġI, Performans Yönetim Sistemi ve Kamu Bankalarında Uygulanabilirliği 

Üzerine Bir AraĢtırma, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġnönü Üniversitesi, 2007, s.80. 
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ĠĢ analizi iĢe iliĢkin aĢağıdaki hususları açıklığa kavuĢturur:
44

 

 ĠĢin gerektirdiği etkinlikler 

 Kullanılan donanım ve araçlar 

 Yararlanılan malzeme 

 Üretilen malın ya da hizmetin türü ve niceliği 

 ÇalıĢma ortamı 

 ĠĢgücünün unvanı ve iĢletme içindeki pozisyonu ve sorumlulukları 

 ĠĢ gücünün sahip olması gereken bilgi ve beceriler 

Ġnsan kaynakları fonksiyonlarının artması, alanın geniĢlemesi ve karmaĢık 

hale gelmesi yöneticileri düĢünmeye sevk etmiĢtir. ĠĢler hakkında daha fazla bilgi 

gereksinimi ortaya çıkmıĢ ve bu amaçla iĢ analizlerinden yararlanılmaya 

baĢlanmıĢtır.
45

 

ĠĢletmelerde performans yönetim sisteminin doğru uygulanabilmesi için, 

özellikle iĢlerin yapılarının iyi bir Ģekilde bilinmesi gerekmektedir. ĠĢlerin yapılarını 

tanıyabilmek iĢ analizleri ile mümkündür.
46

 Personel yöneticisi, örgüt içindeki insan 

kaynaklarının etkili kullanımını sağlamak için tasarlanacak programların 

geliĢtirilmesinde ve yönetiminde mevcut iĢ yapısıyla ilgili bilgilerden fazlaca 

yararlanır. Bu bilgi büyük ölçüde iĢ analizi yoluyla elde edilmektedir.
47

  

ĠĢgörenin etkili kullanımında önemli bir araç olan iĢ analizleri; iĢ ortamı ve 

çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesi, üretim standartlarının düzenlenmesi ve 

verimliliğin arttırılmasında da önemli yararlar sağlamaktadır.
48

   

                                                 
44

 Palmer W,; Winters K,T., MPM No 635, 1993 
45

 Keith DAVĠS, Wolfgang WERTHER,  Personel Management and Human Resources, McGraw 

Hill Back Company, 1993, s.126 
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West Publishing Company, New York, 1986, s.276 
47
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1.2.7.1.3.  ĠĢ Etüdü 

ĠĢ etüdü, verimliliği artırmayı amaçlayan sistematik çalıĢmalar bütünü olarak 

en önemli yönetsel araçlardan birisidir. ĠĢ etüdü ile bir iĢin en iyi yapılıĢ biçimi ve 

tamamlanma süresi ortaya konulur. ĠĢ etüdü çalıĢmaları baĢlıca Ģu amaçlara hizmet 

eder:
49

 

 Gereksiz iĢlemlerden kurtulmak 

 Gerekli iĢleri mümkün olan en iyi Ģekilde düzenlemek 

 Uygun iĢ yöntemlerini standartlaĢtırmak 

 ĠĢ ile ilgili doğru zaman standartlarını belirlemek 

 Personeli eğitmek 

1.2.7.1.4.  ĠĢ Ölçümü 

ĠĢ ölçümü esas olarak zaman gereksinmelerinin tanımlanmasına iliĢkin bir 

kavramdır.
50

 Bu anlamda iĢ ölçümü; nitelikli bir iĢçinin tanımlanmıĢ bir iĢi 

belirlenmiĢ bir çalıĢma hızı ile yapabilmesi için gerekli zamanı saptamak amacı ile 

hazırlanmıĢ tekniklerin uygulanmasıdır.
51

 

1.2.7.1.5.  Pozisyon 

Belirli bir zamanda, belirli bir firmada belli bir birey tarafından yerine 

getirilmesi gereken tüm sorumlulukları içeren bir görev yeridir. Bir iĢletmedeki 

pozisyonların sayısı, aynı zamanda iĢgörenlerin sayısına eĢittir.
52

 

1.2.7.1.6.  Kadro Unvanı 

ĠĢletmelerdeki iĢbölümü ihtiyacından kaynaklanan ve belirli bir iĢin 

yapılabilmesi için gerekli olan hak, yetki ve sorumlulukları simgeleyen bir görevin 

adıdır.
53
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Görev ve sorumlulukların gözden geçirilmesinde hem yönetim hem de 

iĢgörenin yerine getirmeleri gereken bir takım sorumluluklar vardır. Bu 

sorumluluklar aĢağıda belirtilmiĢtir:
54

 

Yöneticilerin sorumlulukları; 

 Görev sorumluluklarını tanımlamak 

 Pozisyon tanımlamasını gözden geçirmek 

ĠĢ görenlerin sorumlulukları; 

 Yıl boyunca yapılacak olan çalıĢmaları anlamak ve iĢ sorumluluğunu 

sınıflamak amacıyla pozisyonunu tanımlamak 

 Performans beklentilerini anlamak 

1.2.7.2. Hedeflerin Belirlenmesi 

Hedef belli bir zaman periyodunda kiĢi ve örgütlerden gerçekleĢtirmeleri 

beklenilen sonuçlardır. Bir baĢka ifadeyle; hedefler organizasyonların, 

fonksiyonların, bölümlerin, takımların veya bireylerin baĢarmayı bekledikleri Ģeyler 

olarak tanımlanabilir.
55

 

Hedef belirleme aĢaması performans yönetim sisteminin temel ve en önemli 

aĢamalarından biridir. Bu süreçteki amaç; iĢgören ve yönetimin organizasyonun 

ortak amaçlarına yönelik, ortak hedefleri yani neyin nasıl yapılacağını 

belirlemeleridir. 

ĠĢletmeler bu süreçte öncelikle iĢgören ile hedef belirleme görüĢmeleri 

yapmaktadır. Ortak hedefler belirleneceğinden bu görüĢmeye her iki tarar hazırlıklı 

gelmeli, kendi hedeflerini ortaya açık bir Ģekilde koymalıdır. Eğer kiĢiler kendi 

hedeflerini belirleyebilirlerse daha iyi çalıĢırlar.
56

 Birey kiĢisel hedeflerini iyi 

belirlemelidir. Yönetici ise yönetim tarafından belirlenen hedefler, iĢ tanımları, 
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bütçe, çalıĢma koĢulları, yeni ürün ve faaliyetlere iliĢkin verilerden yararlanarak 

astlarına bu konularda bilgi vermeleri gerekecektir.
57

 

Performansın etkin bir Ģekilde planlanması ve değerlendirilmesi için 

belirlenen hedeflerin sahip olması gereken bazı özellikleri vardır. Hedeflerin sahip 

olması gereken özellikleri aĢağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:
58

 

 Tutarlılık: Hedefler, organizasyonun değerleri; bölüm ve 

organizasyonel hedeflerle tutarlı olmalıdır. 

 Kusursuzluk (açıklık ve kesinlik): Hedefler açık ve iyi tanımlanmıĢ 

olmalı, pozitif kelimeler kullanılmalıdır. 

 Meydan okuyuculuk: Hedefler, yüksek performans standartlarını ve 

geliĢmeyi teĢvik etmelidir. 

 Ölçülebilirlik: Hedefler, nicel performans ölçümleri Ģeklinde olmalı 

veya nicelleĢtirilerek iliĢkilendirilmelidir. 

 UlaĢılabilirlik: Hedefler, bireyin yetenekleri dahilinde olmalıdır. 

Hedefleri baĢarmada, bireyin kapasitesini etkileyen sınırlamalar 

dikkate alınmalıdır. Bu sınırlamalar, kaynak yoksunluğu (para, zaman, 

araç, diğer kiĢilerin desteği vb.), tecrübe ya da eğitim eksikliği ve 

bireylerin kontrolü dıĢındaki dıĢ faktörler olabilir. 

 Kabul Edilebilirlik: Ġlgili hedef üzerinde üst ve ast anlaĢmalıdır. Hedef 

çift taraflı kabul edilmelidir. 

 Zamanla ĠliĢkilendirilebilirlik: Hedeflere belirli bir zaman sınırlaması 

içinde ulaĢılmalıdır. 

 Takım ÇalıĢmasına Odaklanma: Hedefler bireylerin baĢarısı kadar 

takım çalıĢmasına da önem vermelidir. 

Hedeflerin sahip olması gereken özelliklerle birlikte aynı zamanda 

S.M.A.R.T. kuralına göre belirlenmesi de organizasyonlara avantaj sağlayabilir.
59
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S.M.A.R.T. Kuralı: 

 Specific-Özgün ve UzmanlaĢmıĢ: Hedefler soyut tanımlamalara 

dayandırılmamalı, çalıĢan kendisinden bekleneni açıkça 

anlayabilmelidir.  

 Measurable-Ölçülebilir: Hedefin baĢarısının nasıl ölçülebileceği 

tespit edilmelidir.  

 Achievable-UlaĢılabilir: Hedefler çalıĢanın ne çok kolaylıkla 

baĢarılabileceği ne de asla baĢaramayacağı seviyede olmalıdır.  

 Reasonable-Akla Uygun: Hedefin gerçekleĢtirilmesi pratikte 

mümkün olmalıdır.  

 Time-Bounded-Zaman Sınırlı: Hedefler belirlenirken zaman kısıtları 

da tanımlanmalıdır.  

Sonuç olarak bu aĢamada, yöneticilerin temel sorumluluğu, iĢgörenlere 

yönelik ölçülebilir performans hedefleri belirlemektir. Buna karĢılık iĢgörenler de 

performans hedeflerinin geliĢtirilmesine yardımcı olmalıdırlar. 

1.2.7.3. Yarıyıl Değerlendirmesi 

Yarıyıl değerlendirmesi, performans yönetim sürecinin üçüncü basamağını 

oluĢturmaktadır. Bu basamağın amacı, iĢgörenlerin baĢarılarını takdir ederek 

motivasyonlarını sürdürmektir.
60

 

Yarıyıl değerlendirme basamağında yöneticilerin sorumlulukları aĢağıda 

sıralanmıĢtır:
61

 

 Belirlenen hedefleri sürekli gözden geçirmek 

 Görev sorumluluklarını tartıĢmak üzere iĢ görenlerle buluĢmak 

 ĠĢgörenlerin yılsonu hedeflerini yerine getirebilmeleri için gerekli 

etkinliklerin belirlenmesine yardımcı olmak 

                                                                                                                                          
59

 Nedim DÖVENCĠOĞLU, Gruplarda Performans Yönetimi Uygulaması Human Resource Ġnsan 
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 Hedeflerin gerçekleĢmesine yönelik ilerlemeyi gösteren performans 

değerlendirme formunu doldurmak 

1.2.7.4. Yönlendirme/Geri Bildirim 

Organizasyonlarda yönetici ve yönetici adaylarını çeĢitli yönetsel 

pozisyonlara hazırlamak için birçok eğitim tekniği uygulanmaktadır. Bu teknikler 

içinde çalıĢanların farklı bir yaklaĢımla “iĢ baĢında” performanslarının periyodik 

olarak gözden geçirilerek yönlendirilmesi “coaching” olarak tanımlanmaktadır.
62

 

Bu sürecin baĢarısı büyük ölçüde yöneticinin uygulamadaki baĢarısına bağlı 

olsa da, aslında çalıĢanın bundan yararlanmak istemesi ve öğrenme isteğinin olması 

Ģarttır. KiĢinin öğrenebilmesi için öncelikle öğrenme isteğinin olması gerekmektedir. 

Bu anlamda kiĢinin öğrenme konusunda motive edilmesi önemlidir.
63

 

Herkesin ortak bir amaca ulaĢmak için çalıĢması gereklidir. Bu ise; herkesin 

söz konusu amacın ne olduğunu bilmesini ve onunla özdeĢleĢmesini gerektirir. Eğer 

birey kendi iĢini bütünün bir parçası olarak yorumlarsa amaca ulaĢmak için kendi 

yaptığı iĢin gerekli olduğu duygusu daha güçlü olur. Yöneticisinden gelen olumlu 

tepkiler de onun kiĢisel katkısının ortak çalıĢma içinde önemli bir unsur olduğunu 

anlamasını sağlar.
64

 

ĠĢgörenlerin, beklenilen performans standartlarını karĢılayıp 

karĢılamadıklarına dair geribildirimi almadıkları takdirde performans problemleri 

ortaya çıkabilir. ĠĢgören kendisinden ne yapması beklendiğini biliyor fakat 

performanslarının standartlara ne kadar yakın olduğunu bilmiyorsa, etkin ve etkin 

olmayan performansa iliĢkin belirli ve ayrıntılı geribildirim verilmesine ihtiyaç 

duyar.
65

 

KiĢiler geribildirimi genelde “bilgi” ve “veri” anlamında kullanırlar. Eğer 

“bilgi” ve “veri” size hangi davranıĢın değiĢeceğini söylemiyorsa, bu geribildirim 
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değildir. Birçok Ģirket çok fazla veriye sahip olmasına rağmen, geribildirim oldukça 

azdır. Bir bilgiyi performans geribildirimi olarak düĢünmek için, bu bilginin en az iki 

fonksiyonu sunması gereklidir. Ġlk olarak bazı hedef ve amaçlara iliĢkin nerede 

durulması gerektiğini ve ikinci olarak iyileĢtirme için ne yapılması gerektiğini 

söylemelidir.
66

 

Etkin geribildirimin özelliklerini ise aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz:
67

 

 Kesin, açık bilgiler vermelidir 

 KiĢilerin kontrol edebilecekleri performans üzerine olmalıdır, 

 Çabuk olmalıdır 

 KiĢiselleĢtirilmiĢ olmalıdır 

 Mümkün olduğu zaman kendi kendine izleme, değilse 

görevlendirilmiĢ bir kiĢi tarafından grafiklendirme yapılmalıdır 

 Geribildirim ana hatlar, ikincil ve kesin hedefler hakkında 

sunulmalıdır 

 Güçlendirmeden önce olmalıdır 

 Olumlu geribildirim en etkilisidir 

Yöneticiler performans değerleme görüĢmesinde astları ile yapacakları 

mülakatlara yeterli zamanı ayırmadıkları, astlarına eksikliklerini ve olumlu 

davranıĢlarını açık ve anlaĢılır bir dille belirtmedikleri, performans değerlendirme 

puanına nasıl ulaĢıldığını açıklamadıkları takdirde, değerlenen kiĢi performans 

değerleme sonucunun kendi performansı ile iliĢkili olmadığını düĢünebilir. Bu 

nedenle de performans değerlendirme sonucunun adil olmadığı kanaatine varabilir. 

Fakat bu görüĢmelerde somut geribildirim verildiği, değerlendirme puanlamasının 

hangi davranıĢların sonucu olarak ortaya çıktığı açıklanırsa, çalıĢanların 

performanslarını geliĢtirme yolunda daha fazla gayret gösterdikleri saptanmıĢtır.
68
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1.2.7.5. Performans Değerlendirme AĢaması 

Performans değerlendirme, bir organizasyondaki iĢgörenin belirli bir 

dönemde çalıĢmalarının ve kabiliyetlerinin önceden belirlenmiĢ standartlara göre 

farklı açılardan sistemli bir Ģekilde ölçülmesini ve böylelikler organizasyona yarar 

derecelerini belirlemeyi amaçlayan bir süreçtir. Performans değerlendirmeyi ayrıca, 

belli periyotlarla yapılan ölçümler ile çalıĢanın zayıf ve güçlü yönleri ve geliĢmeye 

yönelik potansiyel alanlarının tespit edildiği faaliyetler bütünü olarak da 

tanımlayabiliriz.
69

 

Performans değerlendirmesi; iĢgörenin sadece çalıĢtığı iĢteki etkinliğini değil, 

bir bütün olarak baĢarının ölçülmesidir.
70

 

 ÇalıĢan, içinde yer aldığı takımın performansı ile birlikte kendi iĢ sonuçları 

(hedefler) ve yeterliliklerin göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Ayrıca 

çalıĢanın yer aldığı farklı proje çalıĢmaları da değerlendirme kapsamına alınmalıdır. 

Performans değerlendirmenin geçerliliği değerlendirme sürecinde iç ve dıĢ 

müĢterilerden de geri bildirim alınmalıdır. DıĢ müĢterilerden alınacak geri bildirim 

iĢletmenin baĢarısını değerlendirmek; misyonu, stratejisi ve bir sonraki dönem için 

hedeflerinin belirlenmesi açısından önemlidir. Ġç müĢterilerden alınan geri bildirimler 

de her çalıĢan değerlendirmesinde ve bir sonraki dönem için iĢletme hedeflerinden 

kendilerine indirgenen hedeflerin yanı sıra iç müĢterilerin beklentilerinin 

karĢılanmasına yönelik hedeflerin oluĢturulmasında kullanılır.
71

 

 Performans Değerlendirme sistemi sonuç olarak örgütlerin baĢarılarını devam 

ettirebilmeleri ve kendilerini sürekli yenileyebilmeleri için önemli bir süreçtir. 

Performansın düzenli bir Ģekilde ölçümlenip değerlendirilmesi örgütün değiĢimlere 

uyum sağlayabilmesi ve toplumsal görevlerini yerine getirebilmesi açısından da 

önemli bir unsurdur.
72
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1.2.7.6. Performansın GeliĢtirilmesi/ĠyileĢtirilmesi 

Performans Yönetiminin asıl amacı verimliliğin ve etkinliğin arttırılmasıdır 

ve her çalıĢan için baĢarının inĢa edilmesidir. Yöneticiler, sadece planlama, iletiĢim, 

değerlendirme ve geribildirim sağlamak için gayret sarf etmemelilerdir. Asıl sonuç, 

istenen performansın nasıl baĢarılacağı, ne zaman baĢarılacağı, neden baĢarısız 

olunabileceği, ne zaman baĢarısız olunabileceği konularını tanımlamakla elde 

edilebilir. ġirket ve çalıĢanlar için sürekli baĢarının gerçek anahtarı budur.
73

 

Pozitif bir geliĢtirme planı olmayan bir değerlendirme süreci tamamlanmamıĢ 

demektir. Yöneticilerin rolleri değerlendirme sürecinde geçmiĢ performansı 

yargılamayı gerektirirken, bu aĢamada geliĢtirme rolleri de performans 

iyileĢtirmesine karĢı pozitif bir bakıĢ açısını gerektirir.
74

 

ÇalıĢanların geliĢimlerinin planlanması, Performans Yönetimi Sisteminin 

sürekliliği için kritik bir noktadır ve çalıĢanların memnuniyeti ve motivasyonu için 

büyük önem taĢır. Performans Yönetimi Sisteminde yapılan değerlendirmeler bir 

yandan organizasyonel bir kontrol aracı olarak bireysel performansın düzeyini 

belirlemeyi amaçlarken, diğer yandan da sistem bu belirlemeler ıĢığında bireysel 

performansı geliĢtirmeye de çalıĢmaktadır.
75

 

Performansın geliĢtirilmesi aĢamasında, atılması gereken bazı önemli adımlar 

vardır. Bunlar:
76

 

 Performans eksikliğinin ne olduğundan haberdar olunması 

 Eksikliğin çeĢidinin ve ciddiyetinin tanımlanması 

 Eksikliğin olası sebeplerini, hem sistemle ilgili, hem de bireysel 

olarak tanımlanması 

 Eksikliğinin nedenine yönelecek bir hareket planı geliĢtirilmesi. 

 Planın uygulanması 

 Problemin çözülüp, çözülmediğinin değerlendirilmesi 
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 Gerekliyse harekete geçilmesi 

Diğer taraftan personel geliĢim planının hazırlanması aĢamasında hem 

yöneticiye hem de iĢgörene bazı sorumluluklar düĢer.  

 GeliĢim Planlarının Hazırlanmasında Yöneticiye DüĢen Sorumluluklar:
77

 

 ĠĢin gerektirdiği teknik bilgi ve davranıĢsal yeterliliklerin neler 

olduğunu gözden geçirir. ĠĢin değiĢen gereksinimlerini belirler. 

 KiĢinin performans değerlendirme sonuçlarına göre bir geliĢim 

programı hazırlar. GeliĢtirilmesi gereken güçlü yönler veya 

iyileĢtirilmesi gereken zayıf yönler ile Ģu andaki iĢi yürütebilmek için 

gerekli teknik bilgi ve beceri, davranıĢsal yeterlilik ve kiĢinin olası 

kariyeri için gerekli olacak uzun vadeli geliĢim noktalarını içerir. 

 Verilen hedeflere uygun olarak hazırlanan eğitim planlarının 

zamanlaması ve içeriği üzerinde çalıĢan ile anlaĢmaya varır. 

 ÇalıĢanın kariyer geliĢimi için ona danıĢmanlık yapar. 

GeliĢim Planlarının Hazırlanmasında ÇalıĢana DüĢen Sorumluluklar: 

 Kuvvetli ve geliĢmeye açık yönlerini, ilgi duyduğu alanları, 

ihtiyaçlarını belirler. 

 Organizasyonu ve kendisinden beklenen sorumlulukları gözden 

geçirir. 

 ġimdiki yerinden ulaĢmak istediği noktaya kendisini götürecek 

kaynakları belirler. 

 Kendisi için düĢündüğü kısa ve uzun vadeli geliĢim taleplerini 

tasarlar. 
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Bir organizasyonda iĢgörenlerin performansını geliĢtirmek amacıyla yapılan 

etkinlikler ise aĢağıda sıralanmıĢtır:
78

 

 ġirket içi eğitim ve geliĢtirme sınıfları, kursları 

 ĠĢbaĢında eğitim 

 Üniversite kursları, sertifika programları 

 Eğitim ve danıĢmanlık kuruluĢlarından alınan kurslar 

 Enstitülere devam etme, konferanslara katılma 

 Profesyonel organizasyonlara üyelik, toplantılara katılma 

 Rehberlik ya da danıĢmanlık alma 

 Mesleki araĢtırmalar, yazılar, makaleler yayınlama 

 Bireysel kariyer danıĢmanlığı alma 

 Yeni çalıĢan oryantasyon (uyum) programına katılma 

 Bir mentor (akıl hocası) ile çalıĢma 

 Yönetim geliĢtirme programlarına katılma 

 Stajlar, firma ziyaretleri 

 Okuma ödevleri, kendi kendine çalıĢma 

 Bilgisayara dayalı eğitim 

 Projelere katılma 

 Takımlarda, görev birimlerinde veya komitelerde yer alma 

Sonuç olarak bir iĢletmede performans yönetim sisteminin baĢarılı bir Ģekilde 

uygulanabilmesi için, sistemin tüm aĢamalarında bahsedilen kuralların ve 

yöntemlerin göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu sayede bir taraftan 

iĢgörenler performanslarını arttırma imkânı bulurken iĢletmeler de verimliliklerini 

yükseltme fırsatı bulacaklardır. 

1.2.8. Performans Yönetim Sistemine Modern YaklaĢımlar 

Performans Yönetim Sistemi sürecinin bir basamağı olan Performans 

Değerlendirme aĢamasında, klasik değerlendirme anlayıĢındaki çeĢitli eksiklikler ve 
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yetersizlikler yüzünden günümüzde bazı yeni yaklaĢımlar ortaya çıkmıĢtır. 

Bunlardan en çok kabul görenleri; 

 Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği YaklaĢımı (Balanced Scorecard) 

 360 Derece Performans Değerlendirme 

 Lynch-Cross Performasn Piramidi 

Ģeklinde sıralanmaktadır.  

1.2.8.1. Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği YaklaĢımı (Balanced Scorecard) 

Balanced Scorecard, kısa ve uzun dönemli amaçları, performans ve sonuç 

göstergeleri arasındaki iliĢkiyi, neden–sonuç hiyerarĢisi içerisinde dengeli bir Ģekilde 

kurum stratejisine yansıtan bir niteliğe sahiptir. Zor zamanlarda güç elde edilen 

sonuçlara ulaĢabilmek için örgütlerin, çalıĢma gruplarının ve bireylerin etkinliğini 

sağlayacak bir anahtar olarak amaçların ve davranıĢların uyumlaĢtırılmasını sağlar.
79

  

Balanced Scorecard’ı, kurum stratejilerini eyleme dönüĢtürmede baĢarısız 

olan Ģirketlerin, stratejilerini uygulamalarına yardım eden, stratejilerini uygulamaya 

dönük hedeflerle iliĢkilendiren ve bu iliĢkileri temsil eden değiĢkenleri izleyerek 

stratejilerin beklenen sonuçlara ulaĢıp ulaĢmadığını kontrol eden ve baĢarıya 

ulaĢtıran yeni bir yönetim yaklaĢımı Ģeklinde değerlendirmek de mümkündür.
80

 

Balanced Scorecard, organizasyonların geçmiĢ performanslarına ait mali 

ölçülerin, gelecekteki performanslarını sağlayacak etkenlere ait ölçülerle 

bütünleĢtirilmesini sağlar. Scorecard’ın hedef ve ölçüleri belirlenirken Ģirketin 

vizyon ve stratejisi göz önünde bulundurulur. Scorecard’da yer alan hedef ve 

ölçülerle, Ģirketin performansı dört farklı açıdan değerlendirilir: Finansman, 

müĢteriler, iç iĢleyiĢ yöntemi, öğrenme ve büyüme. Bu dört farklı açı Balanced 

Scorecard’ın ana çerçevesini oluĢturur.
81
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Balanced Scorecard, finansal ve finansal olmayan ölçüleri Ģirketin her 

tabakasında yer alan çalıĢanlar için gerekli bilgi parçasının bir bölümü olarak görür. 

Aynı zamanda hedefler ile dıĢarıdan gelen sonuçlar arasındaki bağlantıyı yapmak, 

bunu objektif olarak değerlendirmek ve kritik yönetim süreçlerini, stratejik yönetim 

sistemine dönüĢtürmeyi baĢarmak isteyen bir sistemdir.
82

  

Balanced Scorecard dört boyutun dengeli olarak ortaya konulması gerektiğini 

vurgulamaktadır: Finansal boyut, MüĢteri boyutu, Operasyonel boyut ve Öğrenme ve 

geliĢme boyutu. Dört boyutta performans ölçütlerinin tespiti için de Ģu soruların 

cevaplandırılması önerilmektedir: ġirketimiz hangi sayısal hedeflere ulaĢırsa 

ortaklarımız tarafından baĢarılı olarak kabul edilecektir? Vizyonumuza ulaĢmak için 

müĢterilerimiz tarafından nasıl algılanmalıyız? MüĢterilerimizi tatmin etmek için 

hangi süreçlerimizde mükemmeliği hedeflemeliyiz? Vizyonumuza ulaĢmak için nasıl 

bir kurumsal öğrenme ve geliĢme modelimiz olmalı?
83

 

Balanced Scorecard uygulayan kuruma Ģu faydaları sağlar:
84

 

 Stratejinin bir vizyondan somut adımlara indirgenmesini sağlayan düĢünce 

sürecinin yaĢanması 

 Kurumun stratejik yönetime iliĢkin değiĢim sürecinde planladığı projelerin 

birbirleriyle tutarlı olması ve önemli bir boĢluğun kalmaması 

 Stratejinin kurum içinde iletiĢiminin sağlanmasını ve yürütülen projelerle 

strateji arasındaki sebep-sonuç iliĢkilerine ait varsayımların paylaĢılması 

 Takım ve kiĢi hedeflerinin stratejiyle tutarlı ve bütün olarak kapsayıcı 

olması 

 Yetkinlik geliĢtirme programlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi 

 Performans yönetimi ve ödüllendirme sistemlerinin stratejiyle 

iliĢkilendirilmesi 

 Kurumsal öğrenme süreçlerinin ve stratejinin geliĢtirilmesi için bilgi 

toplama sistemlerinin geliĢtirilmesi 
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Dolayısıyla, Balanced Scorecard kuruma özgün stratejinin tutarlı ve somut 

adımlara ayrıĢtırılmasını, kurumda iletiĢimin sağlanmasını ve düzenli olarak takip 

edilebilecek göstergelerle performans yönetiminin etkinliğini artıran bir araçtır. 

1.2.8.2. 360 Derece Performans Değerlendirme 

Performans değerlemede klasik görüĢlere göre yalnızca patronun astlarını 

değerlendirebileceği düĢünülür. Gerçekte patron bu kararı verebilme konusunda en 

az bilgi sahibi kiĢidir. Patronun vekili olarak bu kararı veren yönetici de değerlemede 

tek yanlı kalabilmektedir. ĠĢte bu sorunla baĢa çıkabilmek için bazı iĢletmeler, 

bireyin performans değerlemesinde ortak olduğu kabul edilen çok sayıda ilgilinin 

katkısını iĢin içine katmayı tercih etmeye baĢlamıĢtır. Buna göre ilgili yöneticiler, 

astlar, iç ve dıĢ müĢteriler değerleme grubunda bulunabilir.
85

 

ÇalıĢan, kendisini değerlendirmesi için sekiz-on iki kiĢilik bir isim listesi 

önerir. Bu kiĢiler, doğrudan kendisine bağlı olanlar, aynı düzeydeki iĢ arkadaĢları, 

yöneticileri, iç müĢterileri veya kendisi hakkında tutarlı performans geribildirimi 

verebilecek herhangi bir kiĢi olabilir. Bazı durumlarda dıĢ müĢteriler de çalıĢanın 

performansını derecelendirebilirler. Önerilen kiĢiler listesinden üst yönetici o çalıĢan 

için performans anketini dolduracak altı-on kiĢiyi seçer. Bu kiĢiler, anket formlarını 

doldururlar ve her bir beceri alanı için çalıĢanın performansını derecelendirirler. 

ÇalıĢan da kendi performansını derecelendiren bir formu doldurabilir. Anket 

cevapları bir araya getirilir ve çalıĢan kendi performansı ile ilgili algılamaların 

özetini içeren, güçlü yönlerini ve geliĢtirme ihtiyaçlarını vurgulayan bir rapor alır.
86

 

360 Derece Performans Değerlendirme Sisteminin uygulanmasında Ģu 

adımlar izlenmelidir:
87

 

 Amaçların görüĢülmesi, sürecin açıklanması ve değerlendirmeyi yapacak 

kiĢilerin seçilmesi için çalıĢanlarla bir toplantının yapılması. 

 Anket formlarının dağıtılması, bunların doldurulması ve toplanması. 
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 Formların iĢleme tabi tutulması, rapora dönüĢtürülmesi, raporun bir 

örneğinin yöneticiye, bir örneğinin çalıĢana verilmesi. 

 ÇalıĢanla, sonuçlan tartıĢmak, nelerin performans değerlendirme 

dokümanına gireceğine karar vermek ve geliĢtirme çabalarını planlamak 

için bir görüĢme yapılması. 

 Sürekli geribildirim verilmesi. 

 DeğiĢim düzeyini belirlemek ve izlemek için aynı modeli kullanarak 

yeniden anketin uygulanması.  

 

360 Derece Performans Değerlendirmenin Avantajlarını ise Ģu Ģekilde 

sıralamak mümkündür:
88

 

 ÇalıĢanların performansının iyileĢtirilmesine yönelik çok yönlü bir geri 

besleme sağlar, 

 ÇalıĢanlar ile müĢteriler arasındaki iletiĢim seviyesi hakkında bilgi verir. 

 Örgüte kiĢisel iliĢkilerin geliĢmesi doğrultusunda zemin hazırlar, 

 Çok sayıda değerlendiriciye imkân verir, bir kiĢin duygusallığı önlenir, 

 ÇalıĢanların yaptıkları iĢin çevredekiler tarafından nasıl algılandığının 

görülmesini sağlar, 

 Amirler çalıĢanların kabiliyetleri ve yeterlilikleri hakkında daha geniĢ bilgi 

sahibi olurlar, 

 KiĢi daha geniĢ bir performans bilgisi elde eder. Birlikte ve yakın çalıĢtığı 

insanların gözüyle kendi performansını izleme olanağını bulur. 

 Geribildirimler isimsiz olduğu için daha dürüst ve açık olur. 

 ÇalıĢan için baĢarı beklentilerinin ne olduğunu açıklığa kavuĢturur. 

 ÇalıĢanların güçlü yönlerinin ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini 

kolaylaĢtırır. 

 Takım üyelerinin grubu etkileyen performans konularına daha fazla 

katkıda bulunmasını sağlar. 
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Bu yöntemin uygulaması düĢünülürse, organizasyonun gerçek ihtiyaçları 

analiz edilmeden adım atılmaması gerekir. Eğer, böyle bir düĢünce varsa öncelikle 

360 derece değerleme sistemine neden ihtiyaç duyulduğu açıkça saptanmalıdır. 

Ayrıca bu sürecin organizasyonun yapısına, kültürüne, inanç ve değerler sistemine 

uygun olup olmadığı doğru tespit edilmelidir.
89

 

1.2.8.3. Lynch-Cross Performans Piramidi 

Performans piramidinin tepesinde Ģirket vizyonu ve misyonu yer almaktadır. 

Bu vizyon ve misyonun yönlendirdiği Ģirketin performansına salt geleneksel finansal 

performans yaklaĢımı değil, aynı zaman da pazar performansı da dahil 

edilmektedir.
90

 

Yüksek kaliteli ürün ve hizmetler (müĢteri değeri anlayıĢına dayalı) ve 

düzenli zamanında teslim müĢteri doyumunun yollarıdır. DıĢ etkenlerin belirlediği 

teslimat ve iç etkenlerin belirlediği iĢ döngü zamanı tarafından birlikte biçimlenen 

esneklik piramidin kalbini oluĢturmaktadır. Verimlilik hedefleri ise, iĢ döngü 

zamanını düĢürmek ve israfı azaltmak suretiyle sağlanabilir. ĠĢ döngü zamanının 

önemini vurgulamak yerinde olacaktır. Birincisi bu unsur büyük ölçüde Ģirketin 

denetimi altındadır. Ġkincisi esnekliğe ve böylece rekabete etkisi çok büyüktür. 

Üçüncüsü verimlilik üzerine etkisi aracılığıyla maliyet rekabetini etkiler. Kalite – 

teslimat – iĢ döngü zamanı – israf dörtlüsü performans piramidinin yastıkları olup, 

yüksek düzeyli sonuçları elde etmenin anahtarıdır.
91
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

MOTĠVASYON, ĠLGĠLĠ KAVRAMLAR VE MOTĠVASYON 

TEORĠLERĠ 

 

2.1. MOTĠVASYON KAVRAMI VE MOTĠVASYONUN ÖNEMĠ 

Bir iĢletmenin sahip olduğu en önemli unsur insandır. ĠĢletmenin verimli bir 

Ģekilde çalıĢması ise sahip olduğu insan kaynağının en etkili Ģekilde yönetilmesine ve 

kiĢisel verimliliğin artırılmasına bağlıdır. KiĢisel verimliliğin artırılmasında ise 

çalıĢanların motivasyonları önem kazanmaktadır. 

Bir iĢletmede çalıĢanların motivasyonlarının önemini anlamak amacıyla bu 

bölümde motivasyon konusu ayrıntılı bir Ģekilde ele alınacaktır.    

2.1.1.  Motivasyonun Tanımı 

Motivasyon kavramı; hareket etmek, teĢvik etmek, harekete geçmek 

anlamlarına gelen Latince “movere” kelimesinden türetilmiĢtir.
92

 Bu kavram 

Ġngilizce ve Fransızca “motive” kelimesinden türemiĢtir. “Motive” teriminin Türkçe 

karĢılığı; güdü, saik veya harekete geçme olarak belirlenir. Kısaca güdüleme, bir 

insanı belirli bir amaç için harekete geçiren güç demektir. Bu tanıma göre 

motivasyonun üç temel özelliği bulunmaktadır. Bunlar:
93

 

 Harekete geçirici 

 Hareketi devam ettirici 

 Hareketi veya davranıĢları olumlu yöne yönelticidir. 

Motivasyon kavramının anlamı genel olarak insan organizmasını davranıĢa 

iten, bu davranıĢın Ģiddet ve enerji düzeyini tayin eden, davranıĢlara belirli bir yön 

veren ve devamını sağlayan çeĢitli iç ve dıĢ sebepleri ve bunların iĢleyiĢ 
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mekanizmalarını kapsamaktadır.
94

 BaĢka bir ifadeyle motive edilmiĢ bir davranıĢ 

amaca yönelik davranıĢtır.
95

 

En çok bilinen Ģekliyle motivasyon, bireyi davranıĢa sevk eden içsel bir güç 

olarak tanımlanmaktadır.
96

 Daha geniĢ bir ifadeyle motivasyon; bir insanın içinde 

bulunan, o insanın olumlu ya da olumsuz belli bazı eylemlerde bulunmasını ve belirli 

bireysel isteklerine ulaĢmasını ve böylece tatmin olmasını sağlayan güçtür.
97

 

Motivasyon kavramı her zaman kulağa biraz gizemli bir kavram gibi gelir. 

Motivasyon denilince, sanki insanların üstüne serptiğinizde herkesin birden bire 

enerjiyle yüklü hale geldiği ve verimli çalıĢma isteği ile dolduğu, sihirli bir toz gibi 

bir Ģeyler düĢünülür.  

Aslında motivasyon kavramı hiç de öyle gizemli bir Ģey değildir. Motivasyon 

bireylere karĢı nasıl davranıldığıyla ve bireylerin yaptıkları iĢ hakkında neler 

hissettikleriyle ilgili bir Ģeydir. Ancak insanları motive etmek ve motivasyonlarının 

sürmesini sağlamak göründüğü kadar kolay değildir.
98

  

2.1.2.  Motivasyonun Önemi 

Ġnsanları belli bir hedefe güdülemenin yolu motivasyondur. 

Organizasyonlardaki motivasyon, bireylerin ihtiyaçlarını tatmin etmeleri için gerekli 

ortam yaratılarak, onları etkileyerek ve isteklendirerek harekete geçmelerini 

sağlamaktır.
99

 

Motivasyon doğrudan davranıĢın kaynağı ile ilgilenmektedir. DavranıĢların 

nasıl yönlendirilebileceğini veya yönlendirilmiĢ bir davranıĢın yoğunluğunun nasıl 

arttırılabileceğini ortaya koymaya çalıĢmaktadır. Bunun nedeni insanın doğası gereği 
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hareketli ve çeĢitli yöntemler kullanılmak yoluyla etki altına alınabilen bir varlık 

olmasıdır.
100

 

Motivasyon fonksiyonları çok değiĢik Ģekillerde hayatın her alanında ve 

hemen herkes tarafından uygulanır. En küçük sosyal grup olan ailede anne ve baba, 

sınıfını geçerse kendisine bisiklet (ya da herhangi bir hediye) alacağını müjdeleyerek 

okula giden çocukların davranıĢlarını yönlendirmeye çalıĢır. Devletler vatandaĢlarını, 

uygarlık düzeyine yetiĢtirmek amacıyla çok çalıĢmaya özendirirler. Kendi üzerine bir 

takım motivasyon unsurları tatbik edilen biri, baĢka bir amaçla yine diğer bir kiĢiyi 

güdülemeye çalıĢabilir. Kısaca insan davranıĢlarına yön vermek isteyen hemen 

herkesin baĢvuracağı en güçlü yöntem motivasyon olarak görülmektedir.
101

 

2.1.3.  Motivasyonla Ġlgili Temel Kavramlar 

Motivasyon ile ilgili temel kavramlar aĢağıda açıklanmıĢtır. 

2.1.3.1. Ġhtiyaç 

Ġhtiyaçlar, “bireyin sağlığı ve iyi olması yolunda duyduğu herhangi bir 

eksikliktir” Ģeklinde tanımlanabilir.
102

 Ġhtiyaçlar yalnız bedenimize bağlı biyolojik 

ihtiyaçlar değildir. Bir insanın aynı zamanda sosyolojik ihtiyaçları da vardır. Bunlar 

sosyalleĢme sırasında öğrenme yoluyla ortaya çıkar. Sevgi, güven, saygı vb. 

ihtiyaçlar bir toplum halinde yaĢama gereğinin sonuçlarıdır.
103

 

2.1.3.2. Dürtü 

Bir ihtiyaç ortaya çıktığı anda organizmayı bir uyanıĢ, bir diriliĢ ve harekete 

geçirme durumuna getirir. Ancak bu harekete geçiĢ belli bir hedefe doğru olur. 

Dolayısıyla dürtü organizmayı belli bir hedefe doğru sevk eden itici güç anlamına 

sahiptir. Organizmanın harekete geçip geçmemesi, ihtiyacın ne derece fazla olup 
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olmamasına bağlıdır. Dürtü bilinçli bir biçime dönüĢtüğünde “arzu” ya da “istek” 

diye tanımlanır.
104

 

Gerçekte ihtiyaç, dürtü ve istek kavramları birbiri için girmiĢ sınırları net 

olmayan kavramlardır. Bu durumda her üç kavramı da içeren ortak bir kavram 

ihtiyacı kendini göstermektedir. Üzerinde genellikle birleĢilen kavram da “motiv” 

olmaktadır.
105

 

2.1.3.3. Motiv 

Motiv, motivasyon sürecinde ihtiyaç ve dürtünün oluĢturduğu ilk safhayı 

içine alan bir kavramdır. Ancak bazı yazarlar motiv kavramlarını öğrenilen 

ihtiyaçları tatmin için organizmayı faaliyete geçiren itici güç olarak kullanır.
106

 

Motiv ve motivasyon kavramı psikolojinin keĢfetmiĢ olduğu en önemli 

kavramlardandır. Ġnsanların ve hayvanların temelinde motivler yatar. Motivler ya 

bugün bilinen ve rahatlıkla anlaĢılan ya da henüz tam anlaĢılamayan türden olabilir. 

Nerede olursa olsun ve ne yapılırsa yapılsın, her davranıĢın altında bir motiv veya 

motivler zincirinin yattığı unutulmamalıdır.
107

 

2.1.3.4.  Hedef 

Hedefler dürtülerin giderilmesini sağlayan uyarıcılardır. Bunlar bir takım 

nesneler olabildiği gibi bazı durumlarda olabilir. Mesela açlık duyduğumuz zaman 

“yiyecek” nesnel bir hedeftir, yorgun olduğumuz zaman “dinlenme ihtiyacı” ise 

durumsal bir hedeftir.
108

 

Hedefler çekici olabileceği gibi itici de olabilir. Çekici hedefler yaklaĢma 

davranıĢına yol açarken, itici hedefler uzaklaĢmaya yol açar. Yöneticiler çalıĢanların 
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motivasyonlarını yüksek tutabilmek için sık sık çevreden uygun hedefleri (Çekici 

hedefleri) ihtiyaçların giderilmesinde kullanırlar.
109

  

2.1.4.  Motivasyon Süreci 

Motivasyon; içerisinde değerlerin, güdülerin ve ihtiyaçların, gerilimlerin veya 

beklentilerin yer aldığı bir olgudur. Yani motivasyon insan davranıĢlarının 

belirlendiği, etkilendiği ve açıklandığı bir yönetim sürecidir. Aslında bu süreç çok 

karmaĢık olmasına rağmen basit bir model olarak aĢağıdaki gibi gösterilebilir.
110

 

ġekil 2.1. Motivasyon Süreci 

  

  

 

 

 

 

 

 Kaynak: Feyzullah EROĞLU, DavranıĢ Bilimleri, Beta Yayınları, 1995, Ġstanbul, 

s.247. 

 

Motivasyon sürecinin hareket noktasını oluĢturan tatmin edilmemiĢ ihtiyaç 

fiziksel veya psikolojik bir ihtiyaç olabilir. Ġnsan bedeninin beslenmeye ihtiyaç 

duyması bunun sonucunda açlık ve susuzluk gibi dürtülerin ortaya çıkması ve 

bunların yeme, içme ile giderilmesi kadar insanlarla iliĢki kurma, onlar tarafından 

sevilme sayılma gibi ihtiyaçların biçimsel olmayan örgütler aracılığıyla giderilmesi 

de motivasyon süreci içerisinde düĢünülmelidir. Sonuçta motivasyon sürecini 

baĢlatan kiĢinin herhangi bir ihtiyacıdır ve bu ihtiyacın giderilmesi ile bu ihtiyacın 

yarattığı gerilim azalır.
111
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Ġlk aĢamada belirli Ģeylere duyulan ihtiyaçlar vardır. Belirli Ģeylere duyulan 

ihtiyaçlar motivasyonun kaynağını oluĢturur. Ġtici bir gücün oluĢması ikinci aĢamada 

yer alan uyarılmanın gerçekleĢmesini sağlar. Ġç ya da dıĢ uyarıların etkisiyle bu kez 

çeĢitli biçim ve yönde davranıĢlar gösterilir. Böylece üçüncü aĢama gerçekleĢmiĢ 

olur. DavranıĢın amacı isteğin doyurulmasıdır. Eğer ortaya çıkan ihtiyaç doyurulursa 

birey mutludur ve motivasyon süreci gerçekleĢmiĢ olur.
112

 

Bununla birlikte bireyi sürekli mutlu kılan bir doyum noktası da yoktur. Bir 

ihtiyacın bittiği yerde diğer bir ihtiyaç baĢlar ve motivasyon süreci her defasında aynı 

yolu izler. Fakat bir bireyin istediği umut, istek ve özlemleri sürekli değiĢme gösterir. 

Onun için motivasyonun sonuncu aĢamasında yer alan doyum noktasında bireyi 

sürekli tutmak çok zordur. Mutluluk kavramı, birey ve doyum noktası ya da 

çizgisinde bulundukça varlığını korur.
113

 

2.1.5.  Motivasyon ÇeĢitleri 

Güdülerin oluĢumu, bireylerin çeĢitli Ģekillerde ortaya çıkan ihtiyaçlarından 

oluĢur. Güdüler, bireylerin davranıĢlarını; oluĢum biçimi, yönü ve Ģiddeti gibi çeĢitli 

Ģekillerde ve zamanda etkiler. Örneğin; düĢünsel bir yapıya dayanan motivlere ussal 

motiv, duygusal nitelik taĢıyanlara ussal olmayan motiv denebilir. Bu ikili 

değerlendirmenin ötesinde motivasyon çeĢitleri dört bölümde incelenebilir.
114

 

2.1.5.1.  Ġçgüdüsel Motivler 

Ġçgüdü, bireyleri doğal nitelik taĢıyan gereksinmelere yönelten bilinçsiz 

davranıĢlardır. Ġçgüdüler, insanları hayvansal ve doğal nitelikli davranıĢlara yönelten 

olgular ya da tepkiler diye de tanımlanabilir.
115

 

Herhangi bir davranıĢın içgüdüsel olarak nitelendirilmesi için Ģu koĢulları 

taĢıması gerekmektedir:
116
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 Kesin bir fizyolojik neden bulunmalıdır. 

 Ġçgüdüsel olarak adlandırılan davranıĢın hayvanlar âleminde evrensel 

niteliği olmalıdır. 

 Ġçgüdüye dayalı olduğu kabul edilen davranıĢ öğrenme süreci sonunda 

değiĢmemelidir. 

2.1.5.2. Fizyolojik Motivler 

Fizyolojik motivler bireylerin temel motivasyonlarıdır. Bu motivasyonlar 

bireylerin yaĢamlarını sürdürebilmeleri için gerekli ve zorunlu olan ihtiyaçlardır.
117

 

Fizyolojik motivler aynı zamanda insan ırkının devamı ve korunması için de büyük 

önem taĢırlar. Bu nedenle fizyolojik gereksinmelere dayanan motivler, bütün 

insanlarda var olmakla birlikte, Ģiddet ve kuvveti kiĢiden kiĢiye göre değiĢir.
118

 

2.1.5.3. Sosyal Motivler 

Sosyal içerikli motivler; toplumların değerli olarak gördüğü olgulardır. Birey 

de bunlara ulaĢmak için bütün çabasını harcar. Bunlar; gruba üye olmak, tanınmak, 

baĢkalarına yardım etmek, sevmek, sevilmek, beğenilmek gibi bireyi harekete 

geçiren sosyal içerikli duygu ve düĢüncelerdir. Ancak sosyal motivler bireylerin 

kiĢilik yapısına göre farklı zamanlarda ve değiĢik önem ve biçimde oluĢurlar. Öte 

yandan bu motivlerin oluĢması doğrudan doğruya toplum koĢullarına da bağlı 

olabilir. Toplumun değiĢik kesimlerinde yer alan bireylerin değiĢik sosyal motivlere 

sahip olması doğaldır. Bir kesimde hoĢ görülen diğer kesimde normal 

karĢılanmayabilir. Toplumun özelliklerine göre sosyal motivler değiĢiklik 

gösterebilir.
119

 

2.1.5.4. Psikolojik Motivler 

Psikolojik motivler bireye doğuĢtan gelen ya da bireyin sonradan kazandığı 

motivlerdir. Bu motivlerin yapısı bireylerin davranıĢ modellerini oluĢturur. Öte 
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yandan psikolojik gereksinmelerden kaynaklanan güdülerin akıĢını izlemek mümkün 

olabilir. Fakat nedenlerini anlamak ve bulmak aynı ölçüde kolay değildir. Psikolojik 

motivlerin analizini yapmak fizyolojik ve sosyal motivlerden daha zordur. Psikolojik 

motivler gerçekten son derece karmaĢıktır. Olaylara kiĢilere ve kiĢiliklere göre 

değiĢken nitelik taĢırlar. Örneğin bazı olaylar karĢısında son derece soğukkanlı 

görünen bireylere karĢılık, benzer olaylar karĢısında çabuk etkilenen kiĢiler vardır. 

Diğer yandan baĢkalarına karĢı saygılı ve hoĢgörülü davranan kiĢilerden farklı olarak 

bazı kimselerin saldırgan ve kırıcı davrandıkları görülür. Bunun gibi bazı Ģeylere 

karĢı aĢırı düĢkünlük ya da ilgisizlik, sıkıntı, kuruntu, korku ya da mutluluk duygusu 

kiĢilere göre son derece değiĢken nitelik taĢır. Psikolojik motiv, bazen kendini 

gösterme isteği bazen de bağımsız olma isteğidir. Ama bunları birleĢtiren bağ iktidar 

olma arzusudur.
120

   

Yukarıda bahsedilen motivasyon çeĢitlerinden ayrı olarak BĠNGÖL, bireyi 

motive eden faktörleri dokuz grupta toplamıĢtır:
121

 

 Ġçgüdüsel Faktörler 

 Fizyolojik Faktörler 

 Sosyal Faktörler 

 Psikolojik Faktörler 

 Sosyo-Psikoloji Faktörü 

 BaĢarı Psikolojisi Faktörü 

 Erk (Güç) Faktörü 

 Bağlanma Faktörü 

 Ġnanç ve Tutum Faktörü 

2.1.6.  Motivasyon Teorileri 

Motivasyon konusunda yöneticilerin kullanabileceği çeĢitli teori ve modeller 

geliĢtirilmiĢ bulunmaktadır. Bu teori ve modeller, yöneticilere, kiĢileri motive eden 

faktörleri belirlemek, motivasyonu sürdürmek konularında yardımcı olmak 
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iddiasındadır. Bazı modeller, kiĢilerin ihtiyaçlarının bir ifadesi olan motivlere, 

dolayısıyla kiĢinin içinde olan faktörlere ağırlık verirken, diğer bazıları teĢviklere 

yani kiĢinin dıĢında olan, kiĢiye dıĢarıdan verilen faktörlere ağırlık vermektedir.
122

 

Harvard Üniversitesi iĢletme profesörlerinden Elton Mayo ve arkadaĢları 

yaptıkları çalıĢmalarında fiziki çevrede meydana gelen değiĢikliğin, çalıĢanların, 

istekle çalıĢmalarını yapmadıklarını ortaya çıkarmıĢlardır. Yapılan çalıĢmalar; 

çalıĢma sürelerinin psikolojik ve fiziksel yoğunluğu azaltacak biçimde düzenlenmesi, 

programlı dinlenme araçlarının konması, iĢçilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi, 

öğle yemeklerinin verilmesi gibi. Böylece personelin iĢletmenin önemli bir parçası 

olduğunun hissettirilmesi sağlanmaktadır. Bu ise personelin yönetime ve kendilerine 

duydukları güveni arttırmıĢtır.123 

Ġnsanları motive etmek için evrensel bir reçete yoktur. Çünkü her insan 

farklıdır ve mutlaka kendine özgü değerleri ile tek bir birey olarak ele alınmalıdır.
124

 

Her ne kadar her bir bireyin nitelikleri, gereksinim ve istekleri birbirinden farklı ise 

de belirli gereksinim ve arzular insanlarda doyum sağlayabilecek ortak 

organizasyonlar kurabilmelerine olanak verecek derecede birbirine benzemektedir. 

Tüm insanlar için ortak olan gereksinimleri belirleyen pek çok kuram vardır. 

ÇalıĢanların gerek birey olarak, gerekse gereksinimler yönünden birbirlerinden farklı 

olmalarına karĢın, yöneticiler ortak olan gereksinimleri bilerek ve dikkate alarak 

örgüte yararlı olabilecek Ģekilde davranmalarını sağlayabilmek için onları motive 

etmeye çalıĢabilirler.
125

 BaĢka bir anlatımla motivasyon teorileri çerçevesinde 

çalıĢanların hangi nedenlerden etkilenerek daha üretken çalıĢabileceği 

belirlendiğinde yöneticinin çalıĢanları motive etmesi ve istenen yönde 

davranmalarını sağlaması kolaylaĢacaktır.
126
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Motivasyon teorileri genelde iki ana grupta toplanmaktadır. Motivasyon 

teorilerini, bir ayrıma göre içsel ve dıĢsal motivasyon kavramlarıyla, diğer bir ayrıma 

göre de, içerdiği faktörlere göre, Kapsam ve Süreç Teorileri Ģeklinde isimlendirilen 

gruplamayla incelemek mümkündür. 

2.1.6.1.  Ġçsel ve DıĢsal Motivasyon 

Ġçsel motivasyon, yetenek ve kimsenin etkisinde kalmadan kendi kararı ile 

hareket etme ve yapma inancı (=self-determination) ile hayatını sürdürebilmesi için 

ihtiyaçlar için doğuĢtan gelen güdüler üzerine kurulmasıdır. Ġçsel ihtiyaçlar, insan 

organizmaları ve fonksiyonları, davranıĢların önemli enerjileyicisi olarak doğuĢtan 

gelir. Ġçsel motivasyon daha büyük yaratıcılık, esneklik, kendiliğinden olma ile 

beraber birleĢtiğinden, bu karakterlerin varlığı içsel motivasyonu önemli kılar.
127

 

 BaĢka bir tanıma göre içsel motivasyon, bir görevi veya bir iĢi iyi yapma ile 

birleĢmiĢ olumlu duygular ile güdülenmiĢ olmaktır. Ġçsel motive olan insan dıĢsal 

ödüller, zorunluluklar ve ihtiyaçlardan daha çok bir iĢ veya görevle birleĢtirilmiĢ 

eğlence veya fırsat için güdülenir. Motivasyon, birinin hoĢlandığı bir görevi iyi 

yapması ile gelen psikolojik ödüllerle oluĢur. Motivasyon oluĢurken bireysel 

farklılıklara dikkat etmek önemlidir. Ġnsanlar bazı aktiviteler için içsel motive 

olurken, bazı insanlar olmaz. Herkes aynı iĢle içsel motive olmaz. Buna karĢılık 

dıĢsal motivasyon ise; insanlar özel bir sonuca ulaĢacaklarını elde etmek için bir 

Ģeyler yaparak, davranmaları için insanları güdüler. Diğer bir deyiĢle, dıĢsal 

motivasyon, davranıĢları için sonuçların bazı Ģekillerine ulaĢmak ve kaçınmak ile 

kiĢinin isteği doldurulur. DıĢsal ödüller iĢin kendisinden gelmez; onlar, yönetici, 

öğretmen vb diğerleri tarafından verilir. ĠĢte onlar maaĢ, bonus, promosyon, yan 

gelir, ödül, unvan vb. gibi Ģeyleri içerir
128

. 

Son yıllarda, araĢtırmacılar motivasyonun iki farklı Ģekli olan içsel 

motivasyon ve dıĢsal motivasyon üzerinde çalıĢmalarını yoğunlaĢtırmıĢtır. Ġçsel 
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motivasyon kavramı, ilginin ve hoĢlanmanın açığa vurulması davranıĢıdır. DıĢsal 

motivasyon ise belli sonuca ulaĢma davranıĢına aittir. 

2.1.6.2.  Kapsam Teorileri 

Motivasyona klasik teoriler çerçevesinde yaklaĢan kapsam teorileri sadece 

bireyleri motive eden etmenlerin neler olduğunu araĢtırmaya yönelmiĢ, davranıĢlar 

üzerindeki etkileri ve iĢleyiĢleri hakkında yeterli bilgi verememiĢlerdir. 

Bu baĢlık altında toplanan teoriler, insanı sürekli olarak fizyolojik ve 

psikolojik açılardan geliĢen bir varlık olarak ele alır ve kiĢinin geliĢmesi, içsel 

yetenekleri, kapasitesi, belirli tutum, algı, his, arzu ve düĢüncelere temel oluĢturan 

rasyonel ve hissel yönler içinde durur. 

Dolayısıyla bu görüĢler, kiĢiyi anlamaya, davranıĢları yorumlayarak kiĢinin 

içinde bulunan bu faktörleri belirlemeye ve sonuçta bu faktörlere hitap ederek kiĢiyi 

motive etmeye çalıĢmıĢlardır. 

Kapsam teorileri adı altında gruplanan dört adet motivasyon teorisi 

bulunmaktadır. Bunlar; 

 Abraham Maslow tarafından geliĢtirilen Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi 

YaklaĢımı, 

 Frederick Herzberg tarafından geliĢtirilen Çift Faktör Teorisi (Hijyen- 

Motivasyon Teorisi), 

 David McClelland tarafından geliĢtirilen BaĢarma Ġhtiyacı Teorisi 

 Clayton Alderfer'in VIG (ERG) Teorisi 

Ģeklinde gruplandırılır. 

2.1.6.2.1. Abraham Maslow’un Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi Teorisi 

Bugüne kadar ortaya konulmuĢ pek çok ihtiyaç hiyerarĢisi arasında yönetim 

alanında en popüler olanı 1940’larda Abraham Maslow tarafından öne sürülenidir. 

Maslow’un bu teorisi, insanların birden çok ihtiyaç tarafından motive edildiğini ve 
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bu ihtiyaçların hiyerarĢik olarak var olduğunu belirtmektedir. Maslow önem sırasına 

göre 5 motive edici ihtiyacı belirlemiĢtir. Bunlar:
129

 

Fizyolojik Ġhtiyaçlar: Ġnsanların doğuĢtan sahip oldukları ve arzu ettikleri 

temel ihtiyaçlardır. Yemek, uyumak, hava teneffüs etmek vs. ihtiyaçlar bu kategori 

için örnek olarak gösterilebilir. 

Güvenlik Ġhtiyaçları: Ġnsanlar, can ve mal varlıklarının korunmasını isterler. 

Aynı Ģekilde insan, doğası gereği özgürlüğü ve mülkiyeti seven bir yaratıktır. Bu 

nedenle, tüm insanlar baskıya ve zorlamaya karĢı kendilerini korumak isterler. 

Bunların dıĢında yaĢlılık, hastalık, iĢsizlik vs. durumlara karĢı da insan, geleceğinin 

güvenlik içerisinde olmasını arzular. 

Sosyal Ġhtiyaçlar: Fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarından sonra insanın 

sosyal yönü ağırlık taĢıyan ihtiyaçları ortaya çıkar. Örneğin, sevme, sevilme, bir 

gruba mensup olma, Ģefkat, yardımseverlik vs. türünden ihtiyaçlar bu gruba örnek 

olarak gösterilebilir. 

Kendini Gösterme Ġhtiyacı: Ġnsanlar sevmek, sevilmek dıĢında saygı 

duyulmak da isterler. Ġnsanlar temel fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarını ve ardından 

sevgi ve aidiyet ihtiyaçlarını karĢıladıktan sonra tanınma, sosyal mevkii ve statü 

sahibi olma, baĢarı elde etme, takdir edilme, saygı görme vs. türden ihtiyaçlara ilgi 

gösterirler. Maslow bu gruptaki ihtiyaçları saygı görme (esteem) ihtiyaçları olarak 

sınıflandırmaktadır. 

Kendini Tamamlama Ġhtiyacı: Fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarını ve diğer 

belirtilen türdeki ihtiyaçlarını karĢılamıĢ olan birey son aĢamada ideallerini ve 

yeteneklerini gerçekleĢtirme ihtiyacı duyar. Bu son aĢamada birey, ideallerini 

gerçekleĢtirmeye, baĢarmaya ve haz duymaya daha fazla önem verir. 

Maslow’a göre ilk iki kategorideki ihtiyaçlar düĢük seviyedeki, sonraki üç 

kategoride ele alınan ihtiyaçlar ise yüksek seviyedeki ihtiyaçlardır. Teori, bu 
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hiyerarĢinin alt basamaktaki ihtiyaçlar yeterince tatmin edilmeden, bir üst 

kademedeki ihtiyacın tatminine gidilemeyeceğini varsayar.
130

 

Maslow’un çizdiği bu teorik çerçevede dikkate alınması gerekli bazı noktalar 

vardır:
131

 

a. Her Ģeyden önce, her ihtiyaç kategorisi bir öncekiyle iliĢkilidir. 

b. Her ihtiyaç kategorisi tatmin edilmediği ölçüde organizmada bir gerilime 

yol açar. Bu gerilimin ihtiyaç ve Ģiddeti, fizyolojik ihtiyaçlardan her bir 

üst kademeye çıktıkça azalan bir trend gösterir. 

c. Belli bir ihtiyaç kademesinden onun bir üstündeki kademeye geçebilmek 

için o ihtiyacın tam olarak (yüzde yüz) tatmini gerekmez. Ġhtiyacın Ģiddeti 

ve önceliği alt kademelerde daha çok olduğundan, tatmin oranının da ilk 

ihtiyaç kademesi olan fizyolojik ihtiyaçlarda en yüksek olması gerekir, bu 

oran kademeler yükseldikçe azalan bir trend izler. 

d. Belirli aĢamaları geçerek üst bir ihtiyaç kategorisine yükselmiĢ bir kiĢinin 

örneğin nefse saygı kategorisinde faaliyette bulunan olgun bir insanın, alt 

kademedeki ihtiyaçlarının tatmininde ani bir kesinti ortaya çıktığında, 

nefse saygı kademesinde faaliyetini birdenbire ve tamamıyla durdurup 

çabasını tümüyle hemen alt kademedeki ihtiyacının tatminine yönelteceği 

düĢünülmemelidir. 

e. Maslow’un motivasyon teorisi statik ve katı bir karakter taĢımaz. Maslow 

insan davranıĢını dinamik ve holistik bir açıdan görmektedir. DüĢünüre 

göre, kiĢiliğe dinamik bir sistem gözüyle bakılabilir. Bu sistemde 

davranıĢın belirli herhangi bir yönü ancak kiĢiliğin tümü dikkate alınırsa 

anlaĢılabilir. 

f. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarĢisini bu Ģekilde dinamik ve holistik açıdan 

incelemesinden, belli bir kiĢi için belirli bir zamanda sadece bir ihtiyaç 

çeĢidinin söz konusu olabileceği ve bu ihtiyaç kategorisi bir kere tatmin 

edilince tamamen ortadan kalkıp yerini bir sonraki kategoriye bırakacağı 
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sonucu çıkarılmamalıdır. KiĢide çoğu kez bütün ihtiyaç kademeleri bir 

arada mevcuttur. Bir ihtiyacın uzunca bir zaman için tamamen tatmin 

edilmiĢ durumda kalması nadirdir. 

g. Fertler arasındaki kiĢilik farklılıklarından ötürü, Maslow’un belirttiği 

ihtiyaçlar arasındaki nispi Ģiddet ve öncelik sırasının belli istisnaları 

olabilecektir. Örneğin fizyolojik ihtiyaçların güvenlik ihtiyaçlarından ve 

hiyerarĢi içindeki daha yüksek kademe ihtiyaçlarından önce gelmeleri ve 

daha Ģiddetli olmaları genellikle kabul edilmekle beraber, bu eğilime her 

zaman rastlanmayabilir. 

h. Teoriye göre herhangi bir ihtiyaç belirli bir zaman için geniĢ ölçüde 

tatmin edilmiĢ bulunuyorsa, hiç olmazsa tekrar doğana kadar önemli bir 

motivasyon kaynağı olmaktan çıkar. Organizasyonlar çalıĢanların bu beĢ 

kategorideki ihtiyaçlarının hepsinin de tatmininde etkili olabilirler. 

ĠĢletme yönetimi çalıĢanların zaten geniĢ ölçüde tatmin edilmiĢ bulunan 

ihtiyaçlarını değil de özellikle makul bir tatmine ulaĢmamıĢ bulunan 

ihtiyaçlarını tatmin için çaba harcadığı takdirde, onları daha yüksek bir 

motivasyon seviyesinde ve organizasyon amaçları doğrultusunda 

faaliyette bulunmaya yöneltebilir. Bu nedenle optimum bir motivasyon 

ortamı yaratmak isteyen bir yönetim, insan davranıĢının daha çok tatmin 

edilmemiĢ ihtiyaçlarının tatmini doğrultusunda motive edilebileceği 

gerçeğini gözden uzak tutmamalı, kararlarını buna göre vermelidir 

2.1.6.2.2.  Herzberg’in Çift Faktör (Hijyen-Motivasyon) Teorisi 

Bu teori Maslow’un Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi Teorisi yaklaĢımından sonra 

geliĢtirilen en önemli klasik teoridir. Herzberg, Maslow’un kuramını geliĢtirmiĢ ve 

Çift Faktör teorisi olarak isimlendirdiği tezini araĢtırmalarıyla desteklemeye 

çalıĢmıĢtır. Teori bir araĢtırma sonucunda gerçekleĢtirilmiĢtir. Maslow’un 

motivasyon kuramında esas olan beĢ ihtiyaç basamağının varlığı ve buna göre bir 

kiĢinin bu ihtiyaçlarını ne ölçüde tatmin ettiği veya etmediği hususu önem 

taĢımaktaydı. Herzberg ve arkadaĢları yaptıkları araĢtırmalarda, güdülemede 

Herzberg modeli diye bilinen “Çift Faktör” kuramını geliĢtirmiĢlerdir. Bu kuramın 

varsayımlarına göre, iĢyerinde iĢgörenin kötümser olmasına yol açan ve iĢten 
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ayrılmasına ve tatminsizliğine sebep olan hijyenik etmenler ile, iĢyerinde iĢgöreni 

mutlu kılan, iĢyerine bağlayan özendirici teĢvik edici ya da doyum sağlayan 

etmenlerin birbirinden ayrılması gerekir. Çünkü iĢyerinde belirli etmenlerin varlığı 

doyuma katkıda bulunmaktadır. Bu etmenlerin yokluğu ise nötr bir durum 

yaratmakta, doyumsuzluğa yol açmamaktadır.
132

 

Herzberg teorisinde motivasyonu belirleyici iki faktörden söz eder.
133

 

Motivasyonel Faktörler: BaĢarı, tanınma, takdir edilme, yapılan iĢin niteliği, 

yetki ve sorumluluk sahibi olma, ilerleme ve yükselme imkânlarının olması vs. 

motivasyonel faktörler arasında sayılabilir. Bu faktörlerin olması durumunda 

bireylerin çalıĢma istek ve arzuları artar. Bu faktörlerin bulunmaması halinde ise 

bireylerin çalıĢma arzu ve istekleri yavaĢlayabilir. 

Hijyen Faktörler: ĠĢletme politikası ve yönetimi, çalıĢma koĢulları, ücret 

düzeyi, özel yaĢamdaki mutluluk düzeyi, organizasyonda alt-üst arasındaki iliĢkiler 

vs. unsurlar “hijyen faktörler” olarak adlandırılır. Hijyen faktörler mevcut olduğunda 

iĢ tatmini gerçekleĢir ve bireyleri çalıĢmaya motive edebilir. Hijyen faktörlerin 

negatif olması durumunda ise (örneğin, çalıĢma koĢullarının çok iyi olmaması, aile 

yaĢamının çok düzenli olmaması) motivasyonel etki ortadan kalkar. Herzberg’e göre 

hijyen faktörler pozitif ise bu sadece çalıĢanlar tarafından kabul görür, motive edici 

olabileceği gibi motive edici etki göstermeyebilir. 

Hijyen faktörlerini sağlamadan sadece motive edici faktörleri sağlamak, 

çalıĢanları motive etmeye yetmeyecektir. Örneğin, kanalizasyon ve su temizleme 

sisteminin bulunması insanların sağlığını geliĢtirmez ama bu sistemler olmazsa 

hastalıklar için ortam yaratılmıĢ olacaktır. Benzer Ģekilde, hijyen faktörlerin 

mevcudiyeti, yani sağlıklı bir çalıĢma ortamının bulunması da çalıĢanları motive 

etmeyecek, fakat tatminsizliği ve performans düĢüklüğünü önleyerek motivasyon 
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için gerekli ortamı yaratacaktır. Buna karĢın bu faktörlerin yokluğu, motivasyonu 

ortadan kaldıracaktır.
134

 

Maslow ve Herzberg’in teorilerinin ayrıldığı nokta; Maslow’un tatmin 

edilmediği takdirde her ihtiyacın motivatör olabileceğini varsayması, Herzberg’in 

ise, sadece üst düzeydeki ihtiyaçların motivatör olduğunu varsaymasıdır.
135

 

Herzberg’in memnun edici ve memnuniyetsizlik verici faktörlerin mukayesesi 

ġekil 2.2.’de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 2.2. Memnun Edici ve Memnuniyetsizlik Verici Faktörlerin Mukayesesi

 

 Kaynak: Erol EREN, Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınevi, Ġstanbul, 2003, 

s.569. 
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2.1.6.2.3.  David McClelland’ın BaĢarma Ġhtiyacı Teorisi 

David McClelland adlı düĢünür insan ihtiyaçlarını çeĢitli testler ile ölçmüĢ ve 

kendince üç grup altında toplamıĢtır. Bunlar; baĢarıya olan ihtiyaç, yakın iliĢkiye 

olan ihtiyaç (bağlılık) ve güce olan ihtiyaçtır. McClelland’a göre bu ihtiyaçlar zaman 

ve yaĢam tecrübeleri ile ortaya çıkmakta ve daha çok sosyo-psikolojik türden 

olmakla birlikte toplumsal açıdan da önem taĢımaktadır. McClelland kiĢisel olarak 

yönetimde ihtiyaç duyulan ve diğerlerinin ihtiyaçlarını anlayıp yardım etmenin 

bireyleri nasıl motive ettiğini de tartıĢmıĢtır. Kimliklere göre farklı motivasyon 

oluĢumlarının kullanılmasını belirlemiĢtir.
136

 

a. BaĢarı Ġhtiyacı: BaĢarı ihtiyacı, bireyin görevlerini baĢarı ile yerine 

getirme isteğidir. Ġnsanların kendi meslek alanlarında en iyi olma ve 

mükemmeli arama tutku ve duygularının altında baĢarı ihtiyacı saklıdır.
137

 

b. Bağlılık Ġhtiyacı: Ġnsanın yaĢamını yalnız baĢına sürdüremeyen ve 

toplumsal niteliğe sahip olduğundan hareketle, diğer kiĢi ve gruplarla 

iliĢki içinde bulunacağını vurgulamaktadır. Ġnsanlara bağlılık, bir gruba 

girme ve sosyal iliĢkiler geliĢtirmeyi ifade eder.
138

 

c. Güç Ġhtiyacı: Güç ihtiyacı insanın çevresine egemen olma isteklerinin bir 

sonucudur. Bu nedenle insanlar ve gruplar, çevresel iliĢkilerinde 

etkinliklerini artıracak ve seslerini duyuracak her türlü araca 

baĢvurmaktan çekinmezler.
139

 

McClelland’ın üzerinde en çok durduğu grup ise baĢarı güdüsüdür; bu üç 

gruptan en çok baĢarı güdüsünün kiĢiyi ve toplumu etkisi altında bırakacağını 

savunmaktadır. KiĢilerin faaliyetlerinde baĢarısız olma endiĢesi büyük ölçüde korku 

ve çekingenlik yaratmaktadır. Bu korkunun yenilmesi durumunda kiĢi, baĢarılı olmak 

için faaliyette bulunmaya yönelecektir.
140
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BaĢarıya yönelmiĢ kiĢilerin ortak özellikleri Ģunlardır:
141

 

 Bireyi baĢarılı olmaya iten huzur, baĢarı, konusunda elde edeceği içsel 

ödüllerden yani baĢarının ona verdiği kiĢisel tatminden doğmaktadır. 

 BaĢarılı olmak için faaliyette bulunan birey kiĢisel güven ve 

sorumluluk yüklenerek bir sorunu çözmekten hoĢlanır. 

 BaĢarılı olmak için faaliyette bulunan birey baĢarısızlığın 

getirebileceği tehlikeleri de dikkate alarak kendisi için üst derecede ve 

güç sayılabilecek amaçlar yerine orta ağırlıklı amaçlar belirler. Ancak 

baĢarısına gölge düĢürecek olan çok kolay iĢ ve hedeflerden kaçınır. 

 BaĢarılı olduğu takdirde bunu değerleyecek ve kendisine yansıtacak 

bir takım kontrol mekanizmasına da sahip olmak isteyecektir. Bu 

mekanizmanın araçları maddi ödüller olduğu kadar, sözlü övgüler ve 

yazılı takdirler de olabilir. 

McClelland’ın ihtiyaçlar teorisine göre insan ihtiyaçları belirli bir hiyerarĢi 

içinde yer almaz. Burada önemli olan bireyin davranıĢlarını yönlendirmede hangi 

ihtiyacını karĢılamaya çalıĢtığının doğru biçimde belirlenmesi ve buna uygun bir iĢte 

çalıĢtırılması gerekir. Örneğin baĢarı ihtiyacı yüksek olan kiĢiler daha çok kendi 

iĢlerini kurarak çalıĢmayı tercih etmektedir.
142

 

2.1.6.2.4. Clayton Alderfer’in VĠG (ERG) Teorisi 

Maslow’un modelini modern zamanlara uyarlayan Alderfer, ihtiyaçları üç 

temel gruba ayırmıĢtır. 

Varlık (Existence) Ġhtiyaçları: Bunlar insanların doğuĢtan itibaren sahip 

oldukları ihtiyaçlardır. Yiyecek, içecek, barınma ihtiyaçları vs. bu konuda örnek 

gösterilebilir. 

ĠliĢki (Relatedness) Ġhtiyacı: Ġnsanlar, baĢka insanlarla bir arada olmak, 

duygu ve düĢüncelerini onlarla paylaĢmak isterler. 
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GeliĢme (Growth) Ġhtiyaçları: Ġnsanların kendilerini geliĢtirme 

ihtiyaçlarıdır. BaĢarı elde etme, tanınma, kabul edilme vs. bu tür ihtiyaçlara örnek 

gösterilebilir. 

ERG teorisi, Maslow’dan farklı olarak, tatmin edilemeyen yüksek seviyeli bir 

ihtiyacın, daha önceden tatmin edilen daha alt basamaktaki ihtiyaçların tekrar ortaya 

çıkmasına sebep olacağını öne sürmektedir. Bireylerin tüm yaĢamları alt basamaktaki 

ihtiyaçlardan üst basamaktaki ihtiyaçlara doğru bir geliĢme izler diye bir Ģey yoktur. 

Zaman zaman ihtiyaçların yönü değiĢebilir.
143

 

Bazı ihtiyaçların dönemsel olarak bireyde kendini göstermesi ve bazılarının 

yasam boyu sürekli varlığını hissettirmesi gerçeğini göz önünde bulunduran 

Alderfer, ihtiyaçları “dönemsel” ve “sürekli” olarak ayırmakta ve aynı anda birden 

fazla ihtiyacın ortaya çıkabileceğini kabul etmektedir.
144

 

2.1.6.2.5.  Kapsam Teorilerinin EleĢtirisi 

 Kapsam teorileri adı altında incelediğimiz teorilerin hemen hepsinde 

uyulması gereken kesin bir ilkeler dizisi vardır. Tüm çalıĢanların 

birbirinin benzeri olduğunu kabul ederler fakat her biri kendine göre 

farklı yol ve yöntemler önerir. 

 ÇalıĢanların ekonomik kazanç, iyi bir çalıĢma ortamı ve kendini 

gösterecek ve kabul ettirebilecek bir iĢyeri aradıkları hususlarında 

teoriler birbirine yaklaĢır. 

 Bir iĢyerindeki tüm görevleri birbirinin benzeri kabul ederler. Tüm 

görevler için alınabilecek motivasyon önlemlerinin basında yönetime 

katılma ve iĢ zenginleĢtirme gibi yönetsel araçlar yer alır. 
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 Her yaklaĢım çalıĢanları motive etmede en iyi yol olarak temel bir 

görüĢü savunur ve diğer görüĢlere karĢı çıkar. Ancak, bu en iyi yol 

yaklaĢımları ancak belirli koĢullarda geçerlidir.
145

 

2.1.6.3. Süreç Teorileri 

Süreç teorileri, davranıĢın ortaya çıkıĢından durduruluĢuna kadar olan 

faaliyetlerdeki değiĢkenleri açıklayan teorilerdir. Bu ad altında toplanan motivasyon 

teorilerinin ağırlık noktası kiĢilerin hangi amaçlar tarafından ve nasıl motive 

edildikleri ile ilgilidir. Belirli bir davranıĢı gösteren bir bireyin bu davranıĢı 

tekrarlaması (veya tekrarlamaması) nasıl sağlanabilir sorusu, süreç teorilerinin 

cevaplamaya çalıĢtığı temel sorudur.
146

 

Süreç teorilerini, kapsam teorilerinden ayıran nokta, bu teorilerin bireyin 

içindeki saikleri keĢfetmek yerine, kiĢinin çevresinde bulunan (dıĢsal) ve kiĢinin 

davranıĢlarını etkileyen faktörleri anlamak ve kullanmak üzerinde durmasıdır. 

2.1.6.3.1.  Skinner’ın DavranıĢ ġartlandırması Teorisi 

ġartlandırma kavramının birisi klasik Ģartlandırma diğeri sonuçsal 

Ģartlandırma olmak üzere iki çeĢidi bulunmaktadır. Motivasyon teorisi olarak ele 

alınan Ģartlandırma türü sonuçsal Ģartlandırmadır. Bu Ģartlandırma kavramı esas 

itibariyle B.F.Skinner tarafından geliĢtirilmiĢtir. 

Sonuçsal Ģartlandırma teorisi, bir motivasyon aracı olarak Ģu Ģekilde 

kullanılabilecektir: Eğer personelin davranıĢı örgüt açısından arzu edilen bir davranıĢ 

ise, yönetici personelin bu davranıĢı tekrar göstermesini arzu edecektir. Bu da 

davranıĢın ödüllendirilmesi ile mümkün olacaktır. Dolayısıyla örgüt açısından arzu 

edilen davranıĢlar ödüllendirilirse bunların tekrarlanma olasılığı yükseltilmiĢ 

olacaktır. Eğer davranıĢlar örgüt tarafından “arzu edilmeyen” davranıĢlar ise, 

                                                 
145

 Eren, a.g.e. s.430. 
146

 Koçel, a.g.e. s.311. 



57 

 

yönetici bu tür davranıĢların tekrarlanmasını istemeyecektir. Bu tür davranıĢlar 

cezalandırılırsa tekrarlanma olasılığı azaltılmıĢ olacaktır.
147

 

Ödüllendirme ve cezalandırma bu tür Ģartlandırmanın iki önemli unsurudur. 

Ödüllendirme farklı Ģekillerde olabilir. Örneğin ücret ve maaĢ artıĢı, üstler tarafından 

övülme, takdir, iĢ güvenliği sağlama, terfi, sorumluluğu arttırma, statü geliĢtirme, 

çalıĢma koĢullarını değiĢtirme, önemli kararlara ve bilgiye ortak etme, daha önemli 

görevler verme gibi hususların hepsi bir ödül olarak kullanılabilir. 

Cezalandırmanın ise muhakkak kiĢiye fiziksel acı veren bir Ģekilde olması 

Ģart değildir. EleĢtirmek, ödül vermemek, öncelikleri kaldırmak, yetkileri kısıtlamak, 

rütbe tenzili, daha pasif görevlere atamak, iĢine son vermek, çeĢitli uyarı cezaları 

uygulamak, kiĢiyi afiĢe etmek vs. gibi örgütsel uygulamaların hepsi birer 

cezalandırma unsuru olarak görülebilir. Bu konuda yapılan çalıĢmalar 

cezalandırmanın davranıĢları değiĢtirmede ödüllendirme kadar etkili olmadığını 

göstermiĢtir.
148

 

Sonuçsal Ģartlandırma ġekil 2.3.’teki gibi gösterilebilir. 

 

ġekil 2.3. Sonuçsal ġartlandırma 

 

 

Kaynak: Tamer KOÇEL, ĠĢletme Yöneticiliği, Arıkan Yayınları, 2005, s.646. 

 

 Sonuçsal Ģartlandırma yaklaĢımını bir motivasyon aracı olarak kullanmak 

isteyen bir yönetici Ģu hususlara dikkat etmek zorundadır:
149

 

 Örgüt açısından arzu edilen ve edilmeyen davranıĢlar açık Ģekilde 

belirlenmelidir. 

 Bu davranıĢlar personele duyurulmalıdır. 

 Mümkün olan her fırsatta ödüllendirme kullanılmalıdır. 
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 DavranıĢlara hemen karĢılık verilmelidir. Araya girecek uzun bir 

zaman süresi sonucun davranıĢlar üzerindeki etkisini azaltabilir. 

2.1.6.3.2.  BekleyiĢ Teorileri 

Motivasyon konusunda önemi gittikçe artan teorilerin baĢında bekleyiĢ 

(beklenti) teorileri gelmektedir. BekleyiĢ teorileri iki ayrı teoriden oluĢmaktadır. 

Bunlardan birisi V. Vroom tarafından geliĢtirilen teori, diğeri de bu teorinin E. 

Lawler ve L. Porter tarafından daha da geliĢtirilmesi ile sonuçlanan bekleyiĢ 

teorisidir. 

2.1.6.3.2.1. Vroom’un BekleyiĢ Teorisi 

Vroom insanların iĢ koĢulları içerisindeki davranıĢlarının tahmin edilmesi 

veya ortaya koyulması üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Ona göre, insanların belli koĢullar 

altındaki davranıĢlarının bir beklenen değeri vardır ve bu hesaplanabilir. Bu beklenen 

değerin büyüklüğü de zaten o kiĢiyi o uğurda hareket ettiren gücün büyüklüğüne 

eĢittir.
150

 

 Vroom’a göre bir kiĢinin bir iĢ için gayret sarf etmesi iki faktöre bağlıdır. 

Bunlardan birisi, kiĢinin ödülü arzulama derecesi olarak isimlendirilen valens, diğeri 

de bekleyiĢtir. Buna göre motivasyon aĢağıdaki formülle ifade edilebilir. 

 MOTĠVASYON = BEKLEYĠġ X VALENS 

Bu formüle göre Vroom modeli üç boyutlu bir düĢünce sisteminde 

açıklanabilir. Söz konusu üç boyut aĢağıda verilmiĢtir. 

Valens: DavranıĢ sonucu elde edilecek değer. Valens bir bakıma bireyin söz 

konusu olabilecek sonuçsal değere ulaĢma ve onunla birleĢme isteğinin Ģiddetini 

belirtecektir.  

Araçsallık: Bir bireysel davranıĢ ile onun uzantısındaki hedeflerin 

bütünleĢmesi durumu ve bunun o davranıĢ üzerinden gerçekleĢme derecesi. 
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Beklenti: Belli bir davranıĢın sonucunun önceden hayal edilmesi.
151

 

Bireyin güdülenebilmesi için, belirli düzeyde çaba gösterdiğinde belirli bir 

baĢarıya ulaĢacağına inanması (beklenti), bu baĢarıyı ikinci düzeyde baĢarılar için 

gerekli görmesi (araçsallık) ve hem birinci hem de ikinci derece ödülleri arzu etmesi 

(çekicilik) gerekmektedir. Ancak, çekicilik, araçsallık ve beklenti bileĢimi her bireye 

göre değiĢebilmektedir. Vroom’un beklenti modeli, bireyi neyin güdülediği üzerinde 

değil, güdülemenin kavramsal belirleyicileri üzerinde durmaktadır.
152

 

Vroom’un beklenti teorisini kullanmak isteyen yönetici Ģu konuları dikkate 

almalıdır:
153

 

 KiĢi için hangi çeĢit ve hangi düzeyde bir sonucun (ödülün) önemli 

olduğu belirlenmelidir. 

 Organizasyon için ne tür bir davranıĢ ve performansın arzulanır 

olduğu belirlenmelidir. 

 Performans ile ödül arasında iliĢki kurulmalıdır. 

Vroom’un beklenti teorisi, kapsam teorilerinin değerlendirdiği gibi iĢ 

tatmininin değil, bir iĢten beklenen ümit ve ödüllerin baĢarının nedeni olduğunu 

göstermiĢtir. Bir insanın ileriye ait ümitleri ile bir iĢten alacağı ödüllerin de geri 

güdülenmesinin temellerini oluĢturur.
154

 

2.1.6.3.2.2. Lawler-Porter’ın GeliĢtirilmiĢ BekleyiĢ Teorisi 

Vroom’un beklenti teorisine yöneltilen eleĢtirileri değerlendiren Lawler ve 

Porter, örgütsel koĢulları göz önünde bulundurarak teoriyi geliĢtirmiĢlerdir. Lawler 

ve Porter’in bekleyiĢ teorisi, Vroom’un modelinde olduğu gibi kiĢinin motive olma 

derecesinin valens ve bekleyiĢ tarafından etkilendiği görüĢünü kabul etmektedir. 

Lawler ve Porter’e göre kiĢinin yüksek bir gayret göstermesi otomatik olarak 

yüksek bir performans ile sonuçlanmaz. Araya iki yeni değiĢken girmektedir. 
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Bunlardan birisi kiĢinin gerekli bilgi ve yeteneğe sahip olmasıdır. Buna sahip 

olmayan bir kiĢi yeterli performans gösteremeyecektir. Ġkinci ilave değiĢken, kiĢinin 

kendisi için algıladığı rol ile ilgilidir. ĠĢyerlerinde, üstler altlarından belirli roller 

beklerler. Ayrıca her iĢyeri üyesi, kendisinin oynaması gereken rol konusunda inanca 

sahiptir. Motivasyon modelinde algılanan rol Ģu anlama gelmektedir: Her 

organizasyon üyesi, performans gösterebilmek için uygun bir rol anlayıĢına sahip 

olmak zorundadır. Aksi halde çeĢitli rol çatıĢmaları ortaya çıkacak, kiĢinin 

performans göstermesi engellenecektir.
155

 

Bu modeli motivasyon aracı olarak kullanmak isteyen yönetici, Ģu hususlara 

dikkat etmek zorundadır:
156

 

 Personel, kendilerinden beklenen performansa göre eğitim ve 

yetiĢtirmeye tabi tutulmalıdır. 

 Rol çatıĢmaları mümkün olduğu ölçüde azaltılmalıdır. 

 Personelin fiilen aldığı ödül tutarından çok, aynı düzeyde performans 

gösteren meslektaĢlarının aldığı ödül düzeyine dikkat ettiği 

hatırlanmalıdır. 

 KiĢilerin içsel ve dıĢsal ödül türlerine farklı önem verdikleri 

bilinmelidir. 

 Sürekli bir kontrol ile personelin performans, ödül ve aralarındaki 

iliĢkiler konusundaki anlayıĢı izlenmeli ve elde edilen bulgulara göre 

modelin iĢleyiĢinde gerekli değiĢiklikler yapılmalıdır. 

BekleyiĢ teorilerine yöneltilen en önemli eleĢtiri bu teorilerin çok kompleks 

oldukları dolayısıyla test edilmelerinin güçlükler arz ettiği hususudur. Diğer bir 

eleĢtiri de, bu teorilerin iddia ettiği gibi, kiĢilerin belirli bir davranıĢ göstermeden 

önce ayrıntılı mantıki aritmetik hesaplamalara giriĢtikleri konusundaki Ģüphedir.
157
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2.1.6.3.3. Adams’ın EĢitlik Teorisi 

Stacy Adams tarafından geliĢtirilen bu teori; aynı çalıĢma ortamında 

çalıĢanların gösterdikleri çaba karĢısında elde edecekleri sonucu eĢit bulup 

bulmamaları ve çalıĢma ortamına dair algıladıkları eĢitlik veya eĢitsizlik oranları ile 

ilgilidir.
158

 Adams’ın EĢitlik Kuramına göre; insanlar harcadıkları çaba sonucu elde 

ettiklerini, benzer durumda olan diğer bireylerin çaba ve sonuçları ile kıyaslayarak 

değerlendirmektedir. Eğer kiĢi iĢ iliĢkilerinde eĢit kazanca sahip olduğu düĢüncesine 

hakimse motivasyon olumlu yönde olmaktadır. 

Adams’ın ödül adaleti konusunda geliĢtirdiği formüle göre; bireye göre bir 

eĢitsizlik varsa bu durum çeĢitli huzursuzluklar yaratmaktadır. Bu konuda yöneticiye 

düĢen çeĢitli görevler vardır. Özellikle değerlendirmelerde objektif olmak 

zorundadır. Her Ģeyden önce eĢit çabalara eĢit Ģekilde ödüllendirmek 

gerekmektedir.
159

 

Adams’a göre kiĢi, kendisinin sarf ettiği gayret karĢılığında elde ettiği sonucu 

aynı iĢ ortamında baĢkalarının sarf ettiği gayret ve elde ettikleri sonuç ile karĢılaĢtırır. 

Bu karĢılaĢtırma genellikle kiĢinin, gayret ile sonucu içeren bir çeĢit oran oluĢturması 

ile olur.
160

 

Bu teorinin motivasyon açısından kullanımı: yukarıdaki gibi bir karĢılaĢtırma 

sonucu bir eĢitsizlik algılayan kiĢi bu eĢitsizliği giderici bir Ģekilde davranacaktır. Bu 

davranıĢın yönü algılanan eĢitsizliğin derecesine, kiĢinin olanaklarına ve göstereceği 

davranıĢın kolaylık derecesine bağlı olacaktır. EĢitsizliği gidermek için kiĢinin 

gösterebileceği davranıĢları Ģöyle gruplamak mümkündür:
161

 

 Sarf edilen gayretin değiĢtirilmesi (ücretinin arttırılması veya 

azaltılması, daha etkin çalıĢma), 

 Sonucun değiĢtirilmesi (daha yüksek ücret veya ödül talebi), 
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 Gayret ve sonuç tanımlarının mantıkî tanımlarının değiĢtirilmesi, 

böylece eĢitsizliğin azaltılması, 

 ĠĢi terk etme (istifa, iĢyeri içinde değiĢiklik talebi, devamsızlık), 

 BaĢkalarını, sarf ettikleri gayreti azaltmaya zorlama, 

 KarĢılaĢtırmanın dayandığı temek faktörleri değiĢtirme. 

2.1.6.3.4.  Locke’un Amaç Teorisi 

Teoriye göre birey, çevresel olayları kendi değer yargıları ve bilgi düzeyi ile 

değerlendirerek amaçlar belirler ve davranıĢları bu amaca yönelir. Amaç ne kadar zor 

olursa bireyin amaca ulaĢmak için daha çok çaba harcaması gerekeceğinden, zor 

amaçlar iĢ baĢarısını arttırır.
162

 

Bu kuram, her bireyin bilinçli amaç seçtiği ve bu amaçların açık biçimde 

oluĢtuğu varsayımına dayanır. Gerçekte birey her zaman amaçlı hareket etmediği 

gibi, amaç belirlemede ve amaçlı hareketlerinde de her zaman rasyonel davranmaz. 

Hatta çoğu kez bilinçsiz ve fazla düĢünme ve yargılamalarda bulunmadan amaç seçer 

ve harekete geçer. Bu nedenle, bireysel amaçları tek tek belirlemek ve buna uygun 

yönetsel davranıĢ ve politikalar belirlemenin de güçlüğü ortadadır. Ancak, bu kuram 

iĢyerinde bireyleri değerlemek, bireysel amaçları bağdaĢtırmak bakımlarından 

yöneticiye analitik ve çok yararlı ipuçları vermektedir.
163

 

2.1.6.4. Sosyal Motivasyon 

Örgütlerde iĢler, genellikle çalıĢanlar arasında kurulan gruplar tarafından 

yapılır. Grup içinde farklı gereksinmeleri olan bireylerin bu gereksinmelerini ayrı 

ayrı tatmin etmek yerine, üyesi olduğu grubun bir ölçüde gereksinmelerini gidermek, 

bu Ģekilde grupları motive etmek ve onları örgüt amaçları ile özdeĢleĢtirmek, 

motivasyon konusunda yeni bir yaklaĢımdır. Sosyal motivasyon olarak adlandırılan 
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bu yaklaĢım, çalıĢanların örgüt amaçları ile nasıl ortak bir duygu geliĢtireceği ve bu 

amaçlar doğrultusunda nasıl motive edebilecekleri üzerinde durmaktadır.
164

 

Sosyal motivasyonun baĢlıca üç çeĢidi vardır:
165

 

 Bağlayıcı Motivasyon: Bağlayıcı motivasyonu yüksek olan bireyler, diğer 

çalıĢanlarla yakın ve sıcak bir iliĢki içinde bulunurlar. Popüler olmayı, lider olmaya 

yeğ tutarlar ve grup içinde sosyal iliĢkiler özellikle önem verirler. 

 Statü Motivasyonu: ĠĢ bireylere gerek çalıĢtıkları örgüt içinde, gerekse de 

dıĢarıdaki sosyal yaĢamlarında belirli bir statü sağlar. Statü, bireyler arasında belirli 

bir saygınlığa yol açtığı için önem taĢır. Ancak, statü gereksinimi, kültürden kültüre, 

hatta bireyden bireye farklılık gösterebilir. Statü gereksinimi baĢarı gereksinimi ile 

de ilgili olabilir. Ancak, çalıĢanların motivasyonunda hangisinin daha etkin olduğu 

bireysel farklılıklar gösterir. 

 Bağımlılık Motivasyonu: Bağımlılık en kısa Ģekliyle bireylerin kendilerinden 

daha kuvvetli insanlar tarafından korunmaları, destek görmeleri demektir. Bu 

gereksinme, çocuklarda, çocukluk yıllarında ilk gereksinme olarak ortaya çıkar. 

Çocuk büyüdükçe, olgunlaĢtıkça da bu duygunun azaltılmasına çalıĢılır. Fakat hemen 

her olgun bireyin bu tür bir korunma duygusuna gereksinmesi vardır. Bu konu ile 

ilgili destekleyici bulgular saptanmıĢtır. Örneğin, nezaretçiler tarafından korunan, 

onlarla iyi iliĢkiler içerisinde bulunan iĢçiler yaptıkları iĢten tatmin olma oranları 

daha fazladır. 

2.1.7.  ĠĢletmelerde Kullanılan Motivasyon Araçları 

Motivasyonda temel amaç, iĢgörenlerin istekli, verimli ve etkili çalıĢmasını 

sağlamaktır. Bunun için yöneticiler tarafından çeĢitli özendirici araçlar kullanılır. 

Fakat bu araçlar her yerde ve her zaman aynı etkiyi göstermezler. Her Ģeyden önce 

bir kiĢi için özendirici nitelik taĢıyan bir araç, bir diğeri için aynı etkiyi 

göstermeyebilir. Bir bakıma özendirici araçların etkinliği, kiĢilerin değer yargılarına, 

çevre faktörlerine, sosyal ve eğitsel düzeylerine bağlı olduğu söylenebilir. Öte 
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yandan, motivasyonda kullanılan özendirici araçların etkinliği toplumsal yapıya da 

bağlı olabilir. Örneğin, tüketim toplumu içinde yetiĢen kiĢiler için ekonomik araçlar 

ön planda tutulurken, geleneklerine bağlı kapalı bir toplumda, bireyleri çalıĢmaya 

iten güç, ekonomik araçlardan çok kutsal inançlar ve psikolojik unsurlar olabilir.
166

 

 Motivasyon konusunda evrensel nitelik taĢıyan bazı özendirici araçların 

varlığı kabul edilse bile, her kiĢiye, her topluma ve her iĢletmeye uygun bir 

motivasyon modeli geliĢtirmek mümkün değildir. Bununla birlikte en çok kabul 

edilen motivasyon araçlarını üç baĢlık altında toplayabiliriz. Bunlar; ekonomik 

araçlar, psiko-sosyal araçlar ve örgütsel ve yönetsel araçlardır. 

2.1.7.1.  Ekonomik Araçlar 

ĠĢletmenin kuruluĢ nedeni ile iĢgörenlerin çalıĢma nedeni özde ekonomik 

temele dayanır. ĠĢletmeninki gelirini arttırarak kendi çıkarlarını maksimize etmek 

iken, iĢgörenlerinki ise yaĢamını ve varsa ailesinin yaĢantısını sürekli kılacak yeterli 

bir ücret elde etmektir. Özellikle kalkınmakta olan bütün ülkelerde iĢsizlerin ve 

kalifiye olmayan iĢçilerin çok olduğu ve bunların iĢ olanaklarının olmadığı bilinir. 

ĠĢçinin korkusu, baĢlıca gelir kaynağı olan iĢini kaybetmesi olduğundan yönetimin 

kendisinden beklediğini vermeye çalıĢacaktır. Bu nedenle motivasyonda ekonomik 

özendirme araçları diğer araçlardan etkilidir.
167

 

2.1.7.1.1. Ücret ArtıĢı 

Ücret iĢgörenin iĢletmeye giriĢ nedeni olduğu kadar aynı zamanda onu 

iĢletmeye sürekli bağlayan en güçlü güdüdür. Ücret iĢgörenin ekonomik gücünü, 

toplum içindeki saygınlığını ve otoritesini ve geleceğe olan güvenini arttırır. ĠĢgören 

için kendi aldığı ücretin yüksekliğinden çok baĢkasının aynı iĢ ne kadar aldığı 

önemlidir. Ücret artıĢını ne zaman ve ne kadar yapılacağını belirlemek daha 
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önemlidir. ĠĢveren için performans ve verimlilik artırımı için katlanabileceği 

ekonomik bir üst sınır vardır.
168

 

2.1.7.1.2.  Primli Ücret 

ĠĢgörenlerin almıĢ oldukları sabit ücretin dıĢında daha çok ve daha verimli 

çalıĢmaya özendirmek amacıyla verilen ek ücrete prim denilmektedir. Bazı 

iĢletmeler; iĢgörenlere verimli çalıĢmaları ve üretimi arttırıcı çabaları karĢılığında 

prim verir. Bu primin hesaplanmasında zaman hesabı ve parça baĢı temeline 

dayanmaktadır. Fakat prim sisteminin uygulanması ölçümü kolay olamayan 

durumlarda güçlükler doğurur. Öte yandan, primli ücret iĢgörenleri daha çok 

çalıĢmaya özendirirken, kalitenin düĢmesine iĢ kazalarının artmasına, iĢgörenlerin 

daha çok yıpranmasına yol açabilir.
169

 

2.1.7.1.3.  Kâra Katılma 

ĠĢletmenin her dönem sonu elde ettiği kârın bir bölümünün iĢgörenlere 

bırakılmasına kâra katılma deriz. Nedeni ise, üretimin gerçekleĢmesinde en az 

sermaye faktörü kadar emek faktörünün de değer taĢıdığıdır. Kâra katılma ile iĢveren 

ile iĢgörenin çalıĢma amaçları ekonomik anlamda da olsa birbiriyle örtüĢür.
170

 

2.1.7.1.4.  Ekonomik Ödül 

ĠĢgörenleri iĢe özendirmek ve iĢletmeye daha çok bağlamak amacıyla baĢarı 

gösterenlere ekonomik değer taĢıyan ödüller verilebilir. Bu konuda dikkat edilmesi 

gereken birinci nokta, verilmesi kararlaĢtırılan ekonomik ödülün zaman yitirmeksizin 

sağlanan baĢarıdan hemen sonra iĢgörene ödenmesidir. Diğer önemli nokta ise 

sağlanan baĢarı veya getirilen öneri ile verilen ödül arasında bir orantının 

bulunmasıdır.
171
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2.1.7.2. Psiko-Sosyal Araçlar 

ÇalıĢanların yüksek performans göstermesinde, iĢgörenlerin kendilerini rahat 

ve huzurlu hissedecekleri bir ortamda çalıĢmaları önem taĢımaktadır. Bu noktada 

yöneticiler psiko-sosyal içerikli özendirme araçlarını kullanarak iĢgörenlere tercih 

edecekleri bir çalıĢma ortamı sunabilirler. 

2.1.7.2.1.  ÇalıĢmada Bağımsızlık 

ĠĢgörenlerin büyük çoğunluğu benlik duygusunu doyurmak ya da kiĢisel 

geliĢme gücünü artırmak amacıyla bağımsız çalıĢma, inisiyatif kullanma 

gereksinmesine önem verirler. Bir kiĢi özgürlük içinde geliĢtiği zaman kendisini 

grubun bir üyesi, bir Ģeyler yapma gücünde ve grup içinde değeri olan bir eleman 

olarak hisseder.
172

 

 ÇalıĢana iĢyerinde sınırsız bir özgürlük verilmesi sonucu; bağımsız çalıĢma ve 

inisiyatif kullanma hakkı doğar bu durumda iĢ performansını artırır. Böyle bir 

çalıĢma ortamında kiĢisel yetenekler, yaratıcı ve yapıcı güç ortaya kolaylıkla 

çıkarılabilir.
173

 

2.1.7.2.2.  Sosyal Katılma 

ÇalıĢanlar iĢletmeye girmelerinden itibaren çeĢitli sosyal yapıların arasına 

katılmaya çalıĢırlar. ĠĢletmeler kiĢiler arası iliĢkilerin yürütüldüğü informal gruplarla 

doludur. Bu gruplar bilinçsiz, plansız kendiliğinden oluĢurlar. Ortaya çıkıĢlarının tek 

nedeni bazı temel sosyal ihtiyaçlara cevap vermektedir. Bu gruplar ile kiĢiye bağlılık 

duygusu kazandırılmaktadır. Ayrıca informal grupların kiĢilerin davranıĢ ve 

duyguları üzerinde etkileri büyüktür. Bu ise kiĢilerin tatmin ve verimliliğinin 

belirlenmesinde en önemli unsurdur.
174

 

Yöneticilerin birçoğu çalıĢanların ön planda ekonomik gereksinmelere yer 

verdiğini düĢünerek sosyal katılımın yararına pek inanmazlar. Oysa çalıĢanların 

çeĢitli gruplara katılma gereksinimi, sosyal olduğu kadar doğal bir olgudur ve 
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örgütsel amaçların gerçekleĢtirilmesinde yararlıdır. Yöneticiler bunun bilincine 

varmıĢ olarak, sosyal iliĢkilerin engellenmesi değil, geliĢtirilmesi yönünde uğraĢ 

vermelidirler. Bu amaçla çeĢitli fırsatlardan ve araçlardan yararlanarak, çalıĢanlar 

arası iliĢkilerin kurulmasına ve geliĢtirilmesine yardımcı olmalıdırlar.
175

 

2.1.7.2.3.  Değer ve Statü 

Statü, bir kimseye toplumdaki diğer Ģahısların atfettiği değerlerle ilgili bir 

kavramdır. Statü, daha çok saygı ile birlikte bulunur. ÇalıĢılan mevki ne olursa olsun, 

yapılan iĢin takdir edildiğini görme, kalifiye bir iĢçi olarak kabul edilme hemen her 

kiĢi için derin bir tatmin duygusu yaratır. Statünün kazanılmasında iĢverenin davranıĢ 

ve tutumlarının da rolü büyüktür. ĠĢgörenlerin yapmıĢ oldukları iĢ ile ilgili olarak 

maddi ve manevi tatminlerin elde edilmesi ve devamlılık göstermesi iĢverenlerle 

yöneticilerin elindedir. Astlar patronların saygı ve sevgisini kazanabilmek için, 

önemli çaba ve fedakârlıklar gösterirler. Bunun karĢılığını somut bir Ģekilde gören 

personel daha gayretli olarak çalıĢmalarını sürdürecektir.
176

 

2.1.7.2.4.   Çevreye Uyum 

Ġçine kapanık, kendi dünyasında yaĢamak isteyen bireyler uzun vadede 

iĢletmeye olduğu kadar kendilerine de yararlı olmazlar. ĠĢgören, yeni katıldığı 

çevrenin gereklerine, geleneklerine, kurallarına en kısa zamanda alıĢmalı ve 

üzerindeki yabancılık duygusunu atmalıdır. ġurası bir gerçektir ki, her grup yeni 

gelen kiĢiye karĢı her zaman istekli davranmaz, belirli süre ona yabancı gözüyle 

bakar ve bazen de baskı uygular. Yönetici, yeni gelen ya da yer değiĢtiren iĢgörenlere 

her konuda yardımcı olmalı, gerekli ve yeterli bilgileri vermeli, çalıĢma arkadaĢları 

ile en kısa zamanda kaynaĢmasını sağlamalı ve böylelikle grup dıĢında kalmasını 

önleyici önlemleri bilinçli ve düzenli biçimde uygulamalıdır.
177
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2.1.7.2.5.  Öneri Sistemi 

Motivasyonda iĢgörenleri özendiren önemli araçlardan biri de öneri 

sistemidir. ĠĢgören yöneticilerine sunacağı önerilerle onların takdir ve beğenisini 

kazanacağını ve sunduğu önerilerin iyi karĢılanmasının da kendisine saygınlık 

getireceğini düĢünür. Öneri sistemi organizasyonun demokratik bir ortam içerisinde 

olmasını ve iĢgörenin kurumla bütünleĢmesini sağlayacaktır.
178

 

Öneri sistemi aynı zamanda iĢletmede demokratik yönetime geçiĢin en 

belirgin göstergelerinden biridir. ĠĢletmede çalıĢan kesim düĢünce ve önerilerini 

açıkça ve özgürce ortaya koyabiliyorsa bu öneriler ciddiye alınarak yararlı görülenler 

uygulamaya konulursa, o iĢletmede çalıĢanlar ile yönetenler arasında iyi bir diyalog 

var demektir. Öneri sistemi iĢgörenlerin iĢletmeye sahiplik duygusunu arttırarak 

kendi kurumun da daha iyiye gitme isteğini kamçılar. Bu sistemin sakıncalı yönü ise, 

gereksiz önerilerle üst basamakların zamanını harcamak olduğu söylenebilir.
179

 

2.1.7.2.6.  Sosyal UğraĢlar 

Organizasyon içerisinde düzenlenecek gezi, yarıĢmalar, sosyal faaliyetler, 

kutlamalar vb. faaliyetler iĢgörenin performansını artırmasında önemli yer tutar. 

2.1.7.2.7.  Kariyer GeliĢtirme 

Kariyer, bir insanın hayatı boyunca iĢi ile ilgili çabaları ifade eder. ÇalıĢanlar 

belli bir alanda kendini geliĢtirmek ve baĢkalarından farklılaĢmak zorundadırlar. Bu 

içsel güçle birey bir taraftan kendi iĢ çevresinde güçlenerek daha fazla katma değer 

sağlarken diğer taraftan da doyum sağlayarak güçlü bir motivasyona kavuĢur. 

Kariyer geliĢtirme aracılığıyla özgüveni artan birey kiĢisel baĢarısının getirdiği 

avantajlarla, ortaya çıkan yeni fırsatları baĢlangıçta iĢletmeye aktarırken sonradan 

sosyal prim olarak kendi kiĢiliğine yansıtır.
180
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2.1.7.2.8.  ĠletiĢim 

Örgütün sürekliliğinin sağlanması açısından önemli bir yere sahip olan 

iletiĢim kanalları, hem bilgi aktarımı hem de çalıĢanlar arasındaki iliĢkilerin 

geliĢtirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu amaçların gerçekleĢtirilmesi ise üç farklı 

iletiĢim kanalı ile sağlanmaktadır; yukarıdan aĢağıya, aĢağıdan yukarıya ve yatay. 

Söz konusu iletiĢim kanallarının açık tutulması örgütün her aĢamasında çalıĢan için 

motive edici niteliktedir. Örgütle ilgili konularda bilgi sahibi olmak, üstleriyle 

iĢlerini ilgilendiren konularda özgürce tartıĢabilmek, öneriler getirebilmek 

çalıĢanlarda kendilerine değer verildiği hissini arttırmaktadır. Bununla birlikte 

çalıĢanların yöneticilerinin yanı sıra diğer çalıĢanlar ile de iyi iliĢkiler içerisine 

girmesi bu kanallar sayesinde olmaktadır. Örgüt içerisinde iyi ve insancıl iliĢkilerin 

oluĢması iletiĢim kanallarının ne kadar etkin çalıĢtığının göstergesi olarak kabul 

edilmektedir. Bu tarz bir ortamın yaratılması çalıĢanı etkin hareket etme konusunda 

özendirici nitelik taĢıyacaktır. Bu kanalların örgüt amaçlarına uygun düĢecek Ģekilde 

kullanılmasını sağlamak yöneticiler açısından özellikle önemlidir; çünkü ağlarının 

etkin olması yöneticinin; çalıĢanların görevlerini daha iyi düzenlenmesine ve 

denetlenmesine olanak sağlamaktadır.
181

 

2.1.7.3. Örgütsel ve Yönetsel Araçlar 

ĠĢ görenleri motive etmede kullanılan özendirici araçlardan biri de örgütsel ve 

yönetsel araçlardır. Örgütsel ve yönetsel araçlar aĢağıda kısaca açıklanmaktadır. 

2.1.7.3.1.  Amaç Birliği 

ĠĢletme ile çalıĢanların amaçlarının bir noktada buluĢması, her iki tarafın da 

aynı amaca yönelmesi örgütsel birliği sağlayacaktır. Amaç birliği kendiliğinden 

oluĢamayacağından bu birliği sağlama görevi yöneticilere aittir. Yönetici verimli ve 

dürüst çalıĢmanın iĢletme çıkarlarına olduğu kadar kendi çıkarlarına da dönük bir 

hareket olduğu konusunda astlarını ikna edebilirse; çalıĢan, örgüt amaçlarına katkıda 
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bulunmakla kendi amaçlarına hizmet ettiği bilincine varabilir.
182

 Böylece 

iĢgörenlerin motive edici bir süreç gerçekleĢmiĢ olur. 

2.1.7.3.2.  Yetki Devri 

Yetki, örgütlerde bireylerin davranıĢlarını ve kaynakların kullanımını 

etkileyen ve denetleyen yasal bir güçtür. Yetkinin kullanılma Ģeklinin kiĢinin 

motivasyonunu ve performansını etkilediği bilinen bir gerçektir.
183

 Üstlere ait görev 

ve sorumlulukların bir kısmının astlara devredilmesi anlamına gelen yetki devri, 

çalıĢanların tanınma ve saygı görme ihtiyaçlarını tatmin edecek önemli motivasyon 

araçlarındandır. Bu yöntem bireyin kendine güvenini artırmakla birlikte örgüte olan 

bağlılığını da güçlendirmektedir. Kendisine yetki devredilen çalıĢan, örgüt tarafından 

kendisine değer verildiğini düĢünerek baĢarılı olmak için daha çok motive 

olacaktır.
184

 

2.1.7.3.3.  Eğitim ve Yükselme 

Aralarındaki yakın iliĢki nedeniyle eğitim ve yükselme birlikte 

değerlendirilmelidir. Bir ihtiyaç olan eğitimin amacı; mesleki ve teknolojik 

geliĢmeleri yakından izleme, bilgi kapasitesini artırma, yeni yöntemleri öğrenme, 

mesleki geliĢmelerin gerektirdiği bilimsel ve teknik konularda yetiĢme ve bütün 

bunların sonucu olarak kiĢisel yetenekleri geliĢtirmektir. Yükselmede güdülen amaç 

ise, yeni yetenek ve bilgilerin kazanılması yoluyla daha üst ve iyi görevlere doğru 

tırmanmaktır. Eğitim çoğu zaman yükselmenin aracıdır. Diğer bir ifadeyle eğitim, 

çalıĢanı mesleğe hazırlarken yükselme onu üst basamaklara yöneltir.
185

  

Eğitim çalıĢanların geliĢimine ve onların eksik yönlerinin tamamlanmasına 

hizmet etmektedir. Bu nedenle, çalıĢan kendisine sunulan eğitim faaliyetlerini olumlu 

algılayacak ve motivasyonu artacaktır. Terfi ya da kariyer olarak da ifade edilen ve 

son yıllarda, çalıĢanları ücretten daha fazla motive eden bir faktör olarak görülen 
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yükselme ise, çalıĢanın baĢarısına paralel olarak örgütün bireye sunduğu bir ödül 

olarak ele alınabilir.
186

 

2.1.7.3.4.  Kararlara Katılma 

Bugün üzerinde en çok konuĢulan motivasyon tekniği “katılmalı yönetimdir”. 

Bu sayede çalıĢanlar, kendilerini ilgilendiren kararlarda etkin rol oynayabilmektedir. 

Katılmanın temelinde, kiĢilerin kararlara katıldıklarında verilen kararı 

benimseyecekleri ve destekleyecekleri gerçeği yatmaktadır.
187

 

Yöneticiler, astlarını ilgilendiren kararların alınmasında, onların istek ve 

düĢüncelerini dikkate almalı ve bu düĢüncelerden faydalanma yollarını aramalıdırlar. 

Ortak fikirlerin hayata geçirilmesi daha kolaydır ve ortaya çıkan “biz” fikri güçlü bir 

motivasyon aracıdır.
188

 

Alınan kararların sağlıklı olması kadar, demokratik bir nitelik taĢıması ve 

hepsinden önemlisi çalıĢanlar tarafından desteklenmesi gereklidir. Bu nedenle, belirli 

çalıĢan temsilcilerinin görüĢ ve düĢüncelerinin alınmasına dayanan “danıĢmalı 

katılma” yerine daha demokratik ve gerçekçi olan “kararlara katılma” sistemi 

uygulandığı takdirde çalıĢanlar için daha inandırıcı ve motive edici olacaktır.
189
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

PERFORMANS YÖNETĠMĠNĠN MOTĠVASYONEL ETKĠSĠ 

ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA 

3.1. PERFORMANS YÖNETĠMĠNĠN MOTĠVASYONEL ETKĠSĠ 

ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA 

Bu bölüm araĢtırmanın amacı ve önemi, hipotezleri, varsayımları ve 

sınırlılıkları, yöntemi, evren ve örneklemi, araĢtırmada kullanılan veri toplama 

aracının geçerlik ve güvenilirlik çalıĢmaları, ölçme aracının uygulanması, verilerin 

toplanması, analizlerin ve yorumlanmasından oluĢmaktadır. 

3.1.1. AraĢtırmanın Amacı 

ĠĢ hayatında meydana gelen yüksek hızla değiĢime karĢı organizasyonların 

sahip olduğu en önemli kaynak sahip oldukları iĢgörenlerdir. ġirketler iĢgörenlerinin 

motivasyonunu yüksek tutmayı ve onları Ģirketlerin hedefleri doğrultusunda faaliyet 

göstermelerini sağlamaya çalıĢmaktadırlar. Bunun için de çalıĢanları verimli bir 

Ģekilde çalıĢmaya itecek, sorumluluk almalarını sağlayacak, problemleri çözmeleri 

için harekete geçirecek ve baĢarılarını ödüllendirecek bir ortam sunmak 

zorundadırlar. 

Performans Yönetim Sistemi, çalıĢanlara baĢarılarını ve baĢarısızlıklarını 

değerlendirmelerini sağlayacak biçimde geribildirim alma Ģansı verir. Düzenli 

iletiĢim dönem sonunda sürpriz yaĢanmamasını sağlar. ÇalıĢan, neyi, neden 

yapacağını bilirse, güven kazanır ve karar alabilir hale gelir. Son olarak da, 

performans problemi olmasa bile, performansı geliĢtirme fırsatı yakalanır. Tüm bu 

faydaların doğal bir sonucu olarak da motivasyon sağlanmıĢ olur. 

Motivasyon konusu ise esas itibariyle, kiĢilerin bekleyiĢ ve ihtiyaçları, 

amaçları, davranıĢları, kendilerini performansları hakkında bilgi verilmesi 

(geribildirim) konuları ile ilgilidir. Performans yönetim sisteminin motivasyon 
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üzerindeki etkilerinin olumlu olması açısından sürecin etkin yürütülmesi büyük önem 

taĢımaktadır. Süreç içerisinde yapılacak değerlendirme aracılığıyla çalıĢanın takdir 

edilmesi ve motivasyonunun artırılması, bu sürecin doğal bir sonucudur.    

Performans yönetim sistemi ile motivasyon arasındaki iliĢkinin belirlenmesi 

için yapılan teorik araĢtırmaya ilave olarak bu araĢtırma ile, ele alınan Ģirkette 

performans yönetim sisteminin motivasyon üzerinde herhangi bir etkisinin olup 

olmadığını varsa bu iliĢkinin hangi yönde olduğu, Ģirket üzerinde yapılan anket 

neticesinde ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. 

3.1.2. AraĢtırmanın Hipotezleri 

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda araĢtırmanın hipotezi “Performans 

Yönetim Sistemi ile Motivasyon arasında bir iliĢki vardır ve bu iliĢki pozitif 

yönlüdür.” olarak belirlenmiĢtir. 

Belirlenen hipoteze bağlı tespit edilen alt hipotezler aĢağıda sunulmuĢtur. 

 Performans Yönetim Sistemi algısı, çalıĢanların demografik özelliklerine 

göre farklılaĢmaktadır. 

 ĠĢyerindeki motivasyon düzeyi, çalıĢanların demografik özelliklerine göre 

farklılaĢmaktadır. 

 Performans yönetim sistemi firmadaki yönetim tarzına olumlu etki eder. 

 Performans yönetim sistemi personelin kendini geliĢtirmesine ve öğrenen 

örgüte doğru gidilmesine olumlu etki eder. 

 Performans yönetim sistemi ücretlendirilmenin adil yapılması ve 

personelin ödüllendirilmesini daha etkin olarak yapılmasına olumlu etki 

eder. 

 Performans yönetim sistemi personel arasındaki takım çalıĢması üzerine 

olumlu etki yapar. 
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3.1.3. AraĢtırmanın Varsayımları ve Sınırlılıkları 

Anketlerin uygulanması sırasında Ģirket personelinin, performans yönetimi ile 

motivasyonun iliĢkisini değerlendirebilme becerisine sahip oldukları varsayılmıĢtır. 

Diğer taraftan araĢtırmada mevcut zaman yetersizliği, Ģirketin iĢ yapısı itibariyle 

dağınık bir Ģebeke ağına sahip olmaları sınırlılıklar olarak değerlendirilmektedir. 

Toplanan sayısal verilerin güvenilirlilik ve geçerliliği, veri toplamada kullanılan anket 

tekniğinin özellikleriyle sınırlıdır. 

3.1.4. AraĢtırmanın Örneklemi 

AraĢtırmanın evreni Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Adıyaman, 

Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, 

KahramanmaraĢ, Kars, Malatya, ġanlıurfa ve Van illerinde toplam 15 Ģubeyle 

faaliyet gösteren özel bir bankanın, yönetici pozisyonunda çalıĢan 75 personelinden 

oluĢmaktadır. AraĢtırmada kullanılan anket, söz konusu 75 kiĢiye gönderilmiĢ olup, 

Nisan 2012 ayı itibarıyla ankete cevap veren 64 kiĢi araĢtırmanın örneklemini 

oluĢturmaktadır. 

3.1.5. AraĢtırmanın Yöntemi 

Bu bölümde araĢtırmanın modeli, veri toplama araçları ve verilerin 

istatistiksel analizi açıklanmıĢtır. 

3.1.5.1. AraĢtırmanın Modeli 

AraĢtırmada ölçme aracı olarak geliĢtirilen bir anket kullanılmıĢtır. Anketin 

hazırlanması sırasında konuyla ilgili alan araĢtırması yapılmıĢ ve konu hakkında 

geçmiĢ dönemlerde kullanılan anketlerden yararlanılmıĢtır. 

AraĢtırmanın modeli genel tarama modelleri içerisinde; değiĢkenlerin tek tek, 

tür ya da, miktar olarak oluĢumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan tekil arama 

modeli ve iki ve daha çok sayıdaki değiĢken arasında birlikte değiĢim varlığını 

ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan iliĢkisel tarama modelini içermektedir. 

AraĢtırmanın modeli seçilirken en doğru çözümlemeyi sunacak model seçilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 



75 

 

3.1.5.2.  Veri Toplama Araçları 

3.1.5.2.1. Performans Yönetim Sistemi Ölçeği Faktör Yapısı 

Performans yönetim sistemi ölçeğindeki 19 maddenin genel güvenirliği 

α=0,944 olarak bulunmuĢtur. Yapılan KMO ve Barlett analizi sonucunda KMO 

değerinin 0,912 olarak Barlett değerinin ise 0,05 den küçük olduğu ve faktör 

analizinin yapılabilir olduğu görülmüĢtür. Faktör analizi sonucunda toplam varyansı 

%58,13 olan 4 faktör oluĢmuĢtur. 

Tablo 3.1. Performans Yönetim Sistemi Ölçeği Faktör Yapısı 

Boyutlar Maddeler Faktör 

yükü 

Varyans 

Oranı 

Cronbach's 

Alpha 

Hedef 

belirleme  

ĠĢyerinde firmanın amaçları doğrultusunda hedefler belirlenirken 

çalıĢanların görüĢleri de alınarak birlikte karar verilir. 

0,728 18,805 0,798 

ĠĢyerinde firmanın hedefleri tüm çalıĢanlarca açık ve ulaĢılabilir olarak 

görülmektedir. 

0,724 

ĠĢyerinin hedeflerinde, yıl içinde ekonomik nedenler, firmanın içinde 

bulunduğu durum, ülke ekonomisi v.b. nedenlerle tekrar incelenerek 

ayarlamalar yapılır. 

0,686 

ĠĢyerinin hedefler belirlenirken çalıĢanların yapacağı her iĢ için gerekli 

yeterlilikler belirlenmekte ve baĢarının nasıl ölçüleceği açıklanmaktadır. 

0,669 

Organizasyonun stratejik planları (vizyon, misyon) çalıĢanlar tarafından 

bilinmekte ve benimsenmektedir. 

0,650 

Planlama / 

yönlendirme 

ÇalıĢanlar, kendilerine geribildirim sağlandığında, performanslarını 

geliĢtirme ve sürdürme üzerine olan önerileri kabul etmeye 

yönlendirilirler. 

0,844 15,197 0,837 

ĠĢyerinde yöneticiler çalıĢanlarla devamlı ilgilenir ve performansları 

hakkında ne düĢündüklerini bildirir. 

0,713 

Performans değerlendirme görüĢmelerinde geliĢmesi gereken yönlerim 

yöneticim tarafından yapıcı bir Ģekilde bana aktarılır. 

0,708 

Yöneticim bireysel geliĢim hedeflerim doğrultusunda almak istediğim rol 

ve sorumluluklar için ihtiyaç duyacağım eğitim/geliĢim programlarını 

belirlemede ve uygulamada hassas ve takipçi davranır. 

0,640 

Performans 

değerlendirme 

ĠĢyerinde yapılan performans değerlendirmeye tüm yöneticilerle çalıĢanlar 

birlikte katılır. 

0,775 12,770 0,795 

ÇalıĢanlar değerlendirilirken genel izlenimlere göre değil ulaĢtığı hedefler, 

sonuçlar ve performanslara göre değerlendirilir. 

0,721 

ÇalıĢanlara performans değerlendirmesi uygulanırken aralarında herhangi 

bir ayrım yapılmaz. 

0,615 
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Boyutlar Maddeler Faktör 

yükü 

Varyans 

Oranı 

Cronbach's 

Alpha 

Performans değerlendirmesi sırasında müĢteriden gelen geri bildirimler de 

dikkate alınmaktadır. 

0,539 

Değerlendirme esnasında, değerlendirilenlerin çeĢitli nitelik ve 

davranıĢlarına iliĢkin tanımlayıcı ifadelerin bulunduğu bir 

listeden/kaynaktan yararlanılmalıdır. 

0,468 

GeliĢim 

planlaması 

ĠĢyerinde performans değerlendirmesi yapıldıktan sonra, fiili sonuçlarla 

standartların karĢılaĢtırılması sonucu ortaya çıkan sorunlara önleyici 

tedbirler alınmaktadır. 

0,756 11,358 0,878 

Performans değerlendirme sonucu baĢarıda ücret artıĢı, ödüllendirme vb. 

sonuçlar verilmektedir. 

0,713 

Değerlendirme sonunda performansın nasıl geliĢtirileceği konusunda ve 

buna bağlı olarak görevlerde yeni düzenlemeler getirilir. 

0,512 

Performans değerlendirme sonucuna uygun olarak hangi çalıĢan için ne 

zaman, hangi konuda, ne ölçüde eğitime ihtiyaç olduğu çıkarılır ve eğitim 

programına tabi tutulur. 

0,612 

Değerlendirme sonuçları çalıĢana iletilir ve tüm çalıĢanların geliĢmesi için 

yapılan çalıĢanlardan da destek alır ve uygulanabilir niteliktedir. 

0,532 

Toplam Varyans: % 58,130 

 

“Hedef Belirleme” faktörünü oluĢturan 5 maddenin güvenirliği α=0,798 

olarak bulunmuĢtur. Faktör analizi yapıldığında % 18,81 varyans oranı elde 

edilmiĢtir. 

“Planlama / Yönelendirme” faktörünü oluĢturan 4 maddenin güvenirliği 

α=0,837 olarak bulunmuĢtur. Faktör analizi yapıldığında % 15,20 varyans oranı elde 

edilmiĢtir. 

“Performans Değerlendirme” faktörünü oluĢturan 5 maddenin güvenirliği 

α=0,795 olarak bulunmuĢtur. Faktör analizi yapıldığında % 12,77 varyans oranı elde 

edilmiĢtir. 

“Gelişim Planlaması” faktörünü oluĢturan 5 maddenin güvenirliği α=0,878 

olarak bulunmuĢtur. Faktör analizi yapıldığında % 11,36 varyans oranı elde 

edilmiĢtir. 
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3.1.5.2.2. Motivasyon Ölçeği Faktör Yapısı 

Motivasyon ölçeğindeki 20 maddenin genel güvenirliği α=0,956 olarak 

bulunmuĢtur. Yapılan KMO ve Barlett analizi sonucunda KMO değerinin 0,884 

olarak Barlett değerinin ise 0,05 den küçük olduğu ve faktör analizinin yapılabilir 

olduğu görülmüĢtür. Faktör analizi sonucunda toplam varyansı % 61,88 olan 5 faktör 

oluĢmuĢtur. 

Tablo 3.2. Motivasyon Ölçeği Faktör Yapısı 

Boyutlar Maddeler Faktör 

yükü 

Varyan

s Oranı 

Cronbach's 

Alpha 

Yönetim 

tarzı 

ĠĢyerindeki yönetim biçimi çalıĢanları ellerinden gelenin en 

iyisini yapmaya teĢvik eder. 

0,832 16,125 0,853 

ĠĢyerinde yönetim biçimi çalıĢanlara eĢit fırsatlar tanır. 0,790 

ĠĢyerinde çalıĢanlar iĢi etkileyen kararlara yeterince katılır. 0,745 

ĠĢyerinde çalıĢanlar iĢini iyi yapmak için yeterli yetkiye 

sahiptir. 

0,741 

Kendini 

geliĢtirme 

ĠĢyerinde yöneticiler çalıĢanların yeteneklerini geliĢtirmelerine 

yardım ederler. 

0,717 14,35 0,876 

ĠĢyerinde verilen eğitimler iĢi daha iyi yapmaya yardımcı olur. 0,630 

ĠĢyerinde yapılan toplantılarda çalıĢanlara istedikleri anda söz 

hakkı tanınır ve çalıĢanlar fikirlerini rahatça ifade edebilir. 

0,623 

ĠĢyerinde çalıĢanların vereceği yeni fikirler dikkate alınıp 

değerlendirilir. 

0,520 

Ücret ve 

ödüllendir

me 

ÇalıĢanlar yaptıkları iĢ karĢılığında adil bir ücretle 

ücretlendirilirler. 

0,766 12,183 0,922 

ĠĢyerinde yüksek performans gösteren çalıĢanlar ikramiye, 

teĢvik, prim vb. ekonomik ödüllerle ödüllendirilirler. 

0,616 

ĠĢyerinde iyi olan her performans hak ettiği değerde 

ödüllendirilir. Ödüllendirme kiĢiye göre değil iĢe göre yapılır 

ve çalıĢan beklediğini alır. 

0,565 

ĠĢyerinde çalıĢanların fikirlerine değer verilir ve yapılan iyi 

iĢler için çalıĢanlar onurlandırılır. 

0,461 

Güvenlik ĠĢyerinde çalıĢanların iĢ güvencesi konusunda bir sıkıntısı 

yoktur. 

0,786 10,548 0,810 

ĠĢyerinde çalıĢanların sağlık, kaza vb. konularda sorunlarını 

çözecek sistemler mevcuttur. 

0,729 

ĠĢyerinde çalıĢanlara güven duyulmaktadır. 0,724 

ĠĢyerinde fiziksel koĢullar çalıĢmayı olumlu yönde etkileyecek 

Ģekilde ayarlanmıĢtır. 

0,563 

Takım 

çalıĢması 

ĠĢyerinde çalıĢanlar kendi bölümünde birlikte çalıĢtığı insanlar 

ile iĢbirliği içerisinde iĢlerini yaparlar. 

0,638 8,678 0,849 

ĠĢyerindeki departmanlar arasında verimli bir iletiĢim 

bulunmaktadır. 

0,626 

ĠĢyerinde yöneticiler, çalıĢanlara karĢı arkadaĢça ve 

yardımsever bir tutum içerisindedir. 

0,608 

ĠĢyerinde çalıĢanlar, çabaları neticesi yaptıkları iĢten tatmin 

olurlar. 

0,548 

Toplam Varyans: % 61,884 

 



78 

 

“Yönetim tarzı” faktörünü oluĢturan 4 maddenin güvenirliği α=0,853 olarak 

bulunmuĢtur. Faktör analizi yapıldığında % 16,13 varyans oranı elde edilmiĢtir. 

“Kendini geliştirme” faktörünü oluĢturan 4 maddenin güvenirliği α=0,876 

olarak bulunmuĢtur. Faktör analizi yapıldığında % 14,35 varyans oranı elde 

edilmiĢtir. 

“Ücret ve ödüllendirme” faktörünü oluĢturan 4 maddenin güvenirliği α=0,922 

olarak bulunmuĢtur. Faktör analizi yapıldığında % 12,18 varyans oranı elde 

edilmiĢtir. 

“Güvenlik” faktörünü oluĢturan 4 maddenin güvenirliği α=0,810 olarak 

bulunmuĢtur. Faktör analizi yapıldığında % 10,55 varyans oranı elde edilmiĢtir. 

“Takım çalışması” faktörünü oluĢturan 4 maddenin güvenirliği α=0,849 

olarak bulunmuĢtur. Faktör analizi yapıldığında % 8,68 varyans oranı elde edilmiĢtir. 

3.1.5.3. Verilerin Ġstatistiksel Analizi 

AraĢtırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

for Windows 17.0 programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. Veriler değerlendirilirken 

tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) 

kullanılmıĢtır. Hipotez testleri olarak Non-Parametrik testlerden Kruskal Wallis H-

Testi, Mann Whitney U testi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıĢtır. Elde 

edilen bulgular %95 güven aralığında 0,05 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıĢtır.  

3.1.6. Bulgular 

Bu bölümde, araĢtırma probleminin çözümü için, araĢtırmaya katılan 

çalıĢanlardan ölçekler yoluyla toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen 

bulgular yer almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak açıklama ve yorumlar 

yapılmıĢtır. 
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3.1.6.1. Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular 

Örneklem grubunun yaĢlara göre dağılımı Tablo 3.3. ve ġekil 3.1.’de 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.3. Örneklem Grubunun YaĢlarına Göre Dağılımı 

YaĢ  Frekans Yüzde (%) 

27-32 yaĢ 13 20,3 

33-38 yaĢ 21 32,8 

39-44 yaĢ 15 23,4 

45 yaĢ ve üstü 15 23,4 

Toplam 64 100 

 

ġekil 3.1. Örneklem Grubunun YaĢlarına Göre Dağılımı 

 

Buna göre araĢtırmaya katılanların 13'ü (% 20,3) 27-32 yaĢ, 21'i (% 32,8) 33-

38 yaĢ, 15'i (% 23,4) 39-44 yaĢ, 15'i (% 23,4) 45 ve üstü yaĢ aralığındadır.  

Örneklem grubunun cinsiyetlerine göre dağılımı Tablo 3.4. ve ġekil 3.2.'de 

incelenmiĢtir. 

    Tablo 3.4. Örneklem Grubunun Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet  Frekans Yüzde (%) 

Kadın 4 6,3 

Erkek 60 93,8 

Toplam 64 100 
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    ġekil 3.2. Örneklem Grubunun Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

 

 

Buna göre araĢtırmaya katılanların 4'ü (% 6,3) kadın, 60'ı (% 93,8) erkektir. 

Örneklem grubunun medeni durumlarına göre dağılımı Tablo 3.5. ve ġekil 

3.3.'te incelenmiĢtir. 

    Tablo 3.5. Örneklem Grubunun Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

Medeni Durumu  Frekans Yüzde (%) 

Evli 45 70,3 

Bekar 19 29,7 

Toplam 64 100 

 

    ġekil 3.3. Örneklem Grubunun Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

 

Buna göre araĢtırmaya katılanların 45'i (% 70,3) evli, 19'u (% 29,7) bekârdır.  
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Örneklem grubunun toplam çalıĢma süresine göre dağılımı Tablo 3.6. ve 

ġekil 3.4'te incelenmiĢtir. 

    Tablo 3.6. Örneklem Grubunun Toplam ÇalıĢma Süresine Göre Dağılımı 

 Toplam ÇalıĢma Süresi Frekans Yüzde (%) 

5 yıldan az 7 10,9 

5-10 yıl 16 25,0 

10 yıldan fazla 41 64,1 

Toplam 64 100 

 

ġekil 3.4. Örneklem Grubunun Toplam ÇalıĢma Süresine Göre Dağılımı 

 

Buna göre araĢtırmaya katılanların 7'sinin (% 10,9) 5 yıldan az, 16'sının (% 

25,0) 5-10 yıl, 41'inin (% 64,1) 10 yıldan fazla süre toplam süresi bulunmaktadır. 

 

Örneklem grubunun iĢyerindeki çalıĢma süresine göre dağılımı Tablo 3.7. ve 

ġekil 3.5.'te incelenmiĢtir. 

   Tablo 3.7. Örneklem Grubunun ĠĢyerindeki ÇalıĢma Süresine Göre 

Dağılımı 

ĠĢyerindeki ÇalıĢma Süresi  Frekans Yüzde (%) 

5 yıldan az 20 31,3 

5-10 yıl 31 48,4 

10 yıldan fazla 13 20,3 

Toplam 64 100 
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   ġekil 3.5. Örneklem Grubunun ĠĢyerindeki ÇalıĢma Süresine Göre Dağılımı 

 

Buna göre araĢtırmaya katılanların 20'sinin (% 31,3) 5 yıldan az, 31'inin (% 

48,4) 5-10 yıl, 13'ünün (% 20,3) 10 yıldan fazla süre Ģu anki iĢyerinde çalıĢma süresi 

bulunmaktadır. 

Örneklem grubunun eğitim durumuna göre dağılımı Tablo 3.8. ve ġekil 

3.6.’da incelenmiĢtir.  

    Tablo 3.8. Örneklem Grubunun Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

Eğitim Durumu  Frekans Yüzde (%) 

Lisans 50 78,1 

Lisans üstü 14 21,9 

Toplam 64 100 

 

    ġekil 3.6. Örneklem Grubunun Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

 

Buna göre araĢtırmaya katılanların 50'si (% 78,1) lisans, 14'ü (% 21,9) 

lisansüstü eğitim düzeyine sahiptir. 
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3.1.6.2. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Motivasyon ve Performans 

Yönetim Sistemi Düzeylerinin Ortalamaları 

 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların motivasyon düzeylerinin ortalamaları Tablo 

3.9. ve ġekil 3.7.’de incelenmiĢtir. 

Tablo 3.9. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Motivasyon Düzeylerinin Ortalamaları 

Motivasyon Düzeyleri  N Ort. S.s Min. Max. 

Yönetim tarzı 64 3,707 0,771 1,750 5,000 

Kendini geliĢtirme 64 3,816 0,829 1,750 5,000 

Ücret ve ödüllendirme 64 3,711 0,949 1,000 5,000 

Güvenlik 64 3,863 0,747 2,000 5,000 

Takım çalıĢması 64 3,781 0,722 1,750 5,000 

 

ġekil 3.7. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Motivasyon Düzeylerinin Ortalamaları

 
Ġnceleme neticesi; yönetim tarzı ortalaması 3,707 ± 0,771; kendini geliĢtirme 

ortalaması 3,816 ± 0,829; ücret ve ödüllendirme ortalaması 3,711 ± 0,949; güvenlik 

ortalaması 3,863 ± 0,747; takım çalıĢması ortalaması 3,781 ± 0,722 olarak 

bulunmuĢtur. Bu sonuçlara göre araĢtırmaya katılan çalıĢanların en fazla memnun 

oldukları motivasyon düzeyinin güvenlik olduğu, öte yandan en fazla geliĢtirilmesi 

gereken motivasyon düzeyinin de yönetim tarzı olduğu söylenebilecektir.     
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AraĢtırmaya katılan çalıĢanların performans yönetim sistemi düzeylerinin 

ortalamaları Tablo 3.10. ve ġekil 3.8.’de incelenmiĢtir. 

Tablo 3.10. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Performans Yönetim Sistemi 

Düzeylerinin Ortalamaları 

Performans Düzeyleri  N Ort. S.s Min. Max. 

Hedef belirleme 64 3,716 0,706 1,800 5,000 

Planlama / yönlendirme 64 3,633 0,863 1,250 5,000 

Performans değerlendirme 64 3,597 0,791 1,400 5,000 

GeliĢim planlaması 64 3,656 0,831 1,200 5,000 

 

ġekil 3.8. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Performans Yönetim Sistemi 

Düzeylerinin Ortalamaları

 
Ġnceleme neticesi; hedef belirleme ortalaması 3,716 ± 0,706; planlama / 

yönlendirme ortalaması 3,633 ± 0,863; performans değerlendirme ortalaması 3,597 ± 

0,791; geliĢim planlaması ortalaması 3,656 ± 0,831 olarak bulunmuĢtur. Bu 

sonuçlara göre araĢtırmaya katılan çalıĢanların en fazla memnun oldukları Peformans 

Yönetim Sistemi düzeyinin hedef belirleme olduğu, öte yandan en fazla geliĢtirilmesi 
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gereken Performans Yönetim Sistemi düzeyinin de performans değerlendirme 

olduğu söylenebilecektir. 

3.1.6.3. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Performans Yönetim Sistemi 

Düzeylerinin Demografik Özelliklere Göre FarklılaĢması 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların performans yönetim sistemi Düzeylerinin 

YaĢ DeğiĢkenine göre farklılaĢması Tablo 3.11.’de incelenmiĢtir. 

Tablo 3.11. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Performans Yönetim Sistemi 

Düzeylerinin YaĢ DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

PYS Düzeyleri  YaĢ N Ort Ss KW p 

Hedef belirleme 27-32 yaĢ 13 3,785 0,781 0,273 0,965 

33-38 yaĢ 21 3,686 0,766 

39-44 yaĢ 15 3,627 0,748 

45 yaĢ ve üstü 15 3,787 0,553 

Planlama / yönlendirme 27-32 yaĢ 13 3,692 0,596 0,497 0,920 

33-38 yaĢ 21 3,655 1,014 

39-44 yaĢ 15 3,700 0,846 

45 yaĢ ve üstü 15 3,483 0,909 

Performans değerlendirme 27-32 yaĢ 13 3,646 0,869 0,174 0,982 

33-38 yaĢ 21 3,590 0,750 

39-44 yaĢ 15 3,627 0,645 

45 yaĢ ve üstü 15 3,533 0,970 

GeliĢim planlaması 27-32 yaĢ 13 3,662 0,723 0,154 0,985 

33-38 yaĢ 21 3,733 0,811 

39-44 yaĢ 15 3,627 0,781 

45 yaĢ ve üstü 15 3,573 1,047 

 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların hedef belirleme puanı ortalamalarının yaĢ 

değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark 

anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=0,273; p=0,965>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların planlama/yönlendirme puanı ortalamalarının 

yaĢ değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=0,497; p=0,920>0,05). 
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AraĢtırmaya katılan çalıĢanların performans değerlendirme puanı 

ortalamalarının yaĢ değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=0,174; p=0,982>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların geliĢim planlaması puanı ortalamalarının yaĢ 

değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark 

anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=0,154; p=0,985>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların performans yönetim sistemi düzeylerinin 

cinsiyet değiĢkenine göre farklılaĢması Tablo 3.12.’de gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.12. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Performans Yönetim Sistemi 

Düzeylerinin Cinsiyet DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

PYS Düzeyleri  Cinsiyet N Ort Ss MW p 

Hedef belirleme Kadın 4 3,750 0,915 103,500 0,646 

Erkek 60 3,713 0,700 

Planlama / yönlendirme Kadın 4 3,938 0,625 90,000 0,403 

Erkek 60 3,613 0,876 

Performans değerlendirme Kadın 4 3,650 0,823 117,000 0,933 

Erkek 60 3,593 0,796 

GeliĢim planlaması Kadın 4 4,000 0,966 85,500 0,337 

Erkek 60 3,633 0,826 

 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların hedef belirleme puanları ortalamalarının 

cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann Whitney U=103,500; 

p=0,646>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların planlama/yönlendirme puanları 

ortalamalarının cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann 

Whitney U=90,000; p=0,403>0,05). 
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AraĢtırmaya katılan çalıĢanların performans değerlendirme puanları 

ortalamalarının cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann 

Whitney U=117,000; p=0,933>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların geliĢim planlaması puanları ortalamalarının 

cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann Whitney U=85,500; 

p=0,337>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların performans yönetim sistemi düzeylerinin 

medeni durumu değiĢkenine göre farklılaĢması Tablo 3.13.’te incelenmiĢtir. 

Tablo 3.13. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Performans Yönetim Sistemi 

Düzeylerinin Medeni Durumu DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

PYS Düzeyleri  Medeni Durum N Ort Ss MW p 

Hedef belirleme Evli 45 3,649 0,638 332,000 0,159 

Bekar 19 3,874 0,844 

Planlama / yönlendirme Evli 45 3,583 0,879 379,000 0,474 

Bekar 19 3,750 0,833 

Performans 

değerlendirme 

Evli 45 3,529 0,752 344,500 0,221 

Bekar 19 3,758 0,876 

GeliĢim planlaması Evli 45 3,613 0,847 385,000 0,531 

Bekar 19 3,758 0,807 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların hedef belirleme puanları ortalamalarının 

medeni durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann Whitney 

U=332,000; p=0,159>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların planlama / yönlendirme puanları 

ortalamalarının medeni durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 
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ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann 

Whitney U=379,000; p=0,474>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların performans değerlendirme puanları 

ortalamalarının medeni durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann 

Whitney U=344,500; p=0,221>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların geliĢim planlaması puanları ortalamalarının 

medeni durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann Whitney 

U=385,000; p=0,531>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların performans yönetim sistemi düzeylerinin 

toplam çalıĢma süresi değiĢkenine göre farklılaĢması Tablo 3.14.’te gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.14. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Performans Yönetim Sistemi 

Düzeylerinin Toplam ÇalıĢma Süresi DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

PYS Düzeyleri  Toplam ÇalıĢma Süresi N Ort Ss KW p 

Hedef belirleme 5 yıldan az 7 3,600 0,663 0,693 0,707 

5-10 yıl 16 3,625 0,949 

10 yıldan fazla 41 3,771 0,611 

Planlama / 

Yönlendirme 

5 yıldan az 7 3,393 0,659 1,700 0,427 

5-10 yıl 16 3,547 0,963 

10 yıldan fazla 41 3,707 0,860 

Performans 

değerlendirme 

5 yıldan az 7 3,343 0,998 0,640 0,726 

5-10 yıl 16 3,638 0,807 

10 yıldan fazla 41 3,624 0,761 

GeliĢim 

planlaması 

5 yıldan az 7 3,343 0,737 1,957 0,376 

5-10 yıl 16 3,625 0,762 

10 yıldan fazla 41 3,722 0,876 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların hedef belirleme puanı ortalamalarının toplam 

çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=0,693; p=0,707>0,05). 
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AraĢtırmaya katılan çalıĢanların planlama/yönlendirme puanı ortalamalarının 

toplam çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 

göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=1,700; 

p=0,427>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların performans değerlendirme puanı 

ortalamalarının toplam çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi 

sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. 

(KW=0,640; p=0,726>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların geliĢim planlaması puanı ortalamalarının 

toplam çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 

göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=1,957; 

p=0,376>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların performans yönetim sistemi düzeylerinin 

iĢyerindeki çalıĢma süresi değiĢkenine göre farklılaĢması Tablo 3.15’te incelenmiĢtir. 

Tablo 3.15. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Performans Yönetim Sistemi 

Düzeylerinin ĠĢyerindeki ÇalıĢma Süresi DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

PYS Düzeyleri  ĠĢyerindeki ÇalıĢma Süresi N Ort Ss KW p 

Hedef belirleme 5 yıldan az 20 3,630 0,923 0,026 0,987 

5-10 yıl 31 3,748 0,607 

10 yıldan fazla 13 3,769 0,576 

Planlama / 

yönlendirme 

5 yıldan az 20 3,550 0,849 0,734 0,693 

5-10 yıl 31 3,629 0,846 

10 yıldan fazla 13 3,769 0,971 

Performans 

değerlendirme 

5 yıldan az 20 3,590 0,874 2,117 0,347 

5-10 yıl 31 3,523 0,730 

10 yıldan fazla 13 3,785 0,831 

GeliĢim 

planlaması 

5 yıldan az 20 3,630 0,790 0,584 0,747 

5-10 yıl 31 3,639 0,806 

10 yıldan fazla 13 3,738 1,005 
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AraĢtırmaya katılan çalıĢanların hedef belirleme puanı ortalamalarının 

iĢyerindeki çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 

göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=0,026; 

p=0,987>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların planlama/yönlendirme puanı ortalamalarının 

iĢyerindeki çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 

göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=0,734; 

p=0,693>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların performans değerlendirme puanı 

ortalamalarının iĢyerindeki çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi 

sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. 

(KW=2,117; p=0,347>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların geliĢim planlaması puanı ortalamalarının 

iĢyerindeki çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 

göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=0,584; 

p=0,747>0,05). 
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AraĢtırmaya katılan çalıĢanların performans yönetim sistemi düzeylerinin 

eğitim durumu değiĢkenine göre farklılaĢması Tablo 3.16.’da incelenmiĢtir. 

Tablo 3.16. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Performans Yönetim Sistemi 

Düzeylerinin Eğitim Durumu DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

PYS Düzeyleri  Eğitim Durumu N Ort Ss MW p 

Hedef belirleme Lisans 50 3,764 0,721 276,500 0,230 

Lisans üstü 14 3,543 0,644 

Planlama / yönlendirme Lisans 50 3,675 0,885 283,000 0,274 

Lisans üstü 14 3,482 0,787 

Performans 

değerlendirme 

Lisans 50 3,660 0,853 242,000 0,078 

Lisans üstü 14 3,371 0,470 

GeliĢim planlaması Lisans 50 3,704 0,858 283,000 0,275 

Lisans üstü 14 3,486 0,730 

 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların hedef belirleme puanları ortalamalarının 

eğitim durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann Whitney 

U=276,500; p=0,230>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların planlama/yönlendirme puanları 

ortalamalarının eğitim durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann 

Whitney U=283,000; p=0,274>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların performans değerlendirme puanları 

ortalamalarının eğitim durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann 

Whitney U=242,000; p=0,078>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların geliĢim planlaması puanları ortalamalarının 

eğitim durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları 
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arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann Whitney 

U=283,000; p=0,275>0,05). 

3.1.6.4. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Motivasyon Düzeylerinin 

Demografik Özelliklere Göre FarklılaĢması 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların motivasyon düzeylerinin yaĢ değiĢkenine 

göre farklılaĢması Tablo 3.17.’de incelenmiĢtir. 

Tablo 3.17. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Motivasyon Düzeylerinin YaĢ 

DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

 Motivasyon Düzeyleri YaĢ N Ort Ss KW p 

Yönetim tarzı 27-32 yaĢ 13 3,692 0,701 1,125 0,771 

33-38 yaĢ 21 3,655 0,696 

39-44 yaĢ 15 3,733 0,842 

45 yaĢ ve üstü 15 3,767 0,918 

Kendini geliĢtirme 27-32 yaĢ 13 3,923 0,632 0,418 0,937 

33-38 yaĢ 21 3,690 0,958 

39-44 yaĢ 15 3,817 0,980 

45 yaĢ ve üstü 15 3,900 0,660 

Ücret ve ödüllendirme 27-32 yaĢ 13 3,538 0,918 1,270 0,736 

33-38 yaĢ 21 3,738 0,868 

39-44 yaĢ 15 3,733 1,054 

45 yaĢ ve üstü 15 3,800 1,053 

Güvenlik 27-32 yaĢ 13 4,000 0,530 1,395 0,707 

33-38 yaĢ 21 3,940 0,715 

39-44 yaĢ 15 3,633 0,930 

45 yaĢ ve üstü 15 3,867 0,767 

Takım çalıĢması 27-32 yaĢ 13 4,019 0,374 2,205 0,531 

33-38 yaĢ 21 3,702 0,732 

39-44 yaĢ 15 3,783 0,915 

45 yaĢ ve üstü 15 3,683 0,741 

 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların yönetim tarzı puanı ortalamalarının yaĢ 

değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark 

anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=1,125; p=0,771>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların kendini geliĢtirme puanı ortalamalarının yaĢ 

değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
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yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark 

anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=0,418; p=0,937>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların ücret ve ödüllendirme puanı ortalamalarının 

yaĢ değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=1,270; p=0,736>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların güvenlik puanı ortalamalarının yaĢ değiĢkeni 

açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı 

bulunmamıĢtır. (KW=1,395; p=0,707>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların takım çalıĢması puanı ortalamalarının yaĢ 

değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark 

anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=2,205; p=0,531>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların motivasyon düzeylerinin cinsiyet 

değiĢkenine göre farklılaĢması Tablo 3.18.’de incelenmiĢtir. 

Tablo 3.18. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Motivasyon Düzeylerinin Cinsiyet 

DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

Motivasyon Düzeyleri  Cinsiyet N Ort Ss MW p 

Yönetim tarzı Kadın 4 3,563 1,125 117,000 0,933 

Erkek 60 3,717 0,754 

Kendini geliĢtirme Kadın 4 3,625 1,010 106,500 0,706 

Erkek 60 3,829 0,824 

Ücret ve ödüllendirme Kadın 4 3,563 0,898 102,000 0,615 

Erkek 60 3,721 0,959 

Güvenlik Kadın 4 3,625 0,968 102,500 0,624 

Erkek 60 3,879 0,737 

Takım çalıĢması Kadın 4 3,500 1,173 112,500 0,833 

Erkek 60 3,800 0,693 

 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların yönetim tarzı puanları ortalamalarının 

cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
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amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann Whitney U=117,000; 

p=0,933>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların kendini geliĢtirme puanları ortalamalarının 

cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann Whitney U=106,500; 

p=0,706>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların ücret ve ödüllendirme puanları 

ortalamalarının cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann 

Whitney U=102,000; p=0,615>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların güvenlik puanları ortalamalarının cinsiyet 

değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann Whitney U=102,500; 

p=0,624>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların takım çalıĢması puanları ortalamalarının 

cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann Whitney U=112,500; 

p=0,833>0,05). 
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AraĢtırmaya katılan çalıĢanların motivasyon düzeylerinin medeni durumu 

değiĢkenine göre farklılaĢması Tablo 3.19.’da incelenmiĢtir. 

Tablo 3.19. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Motivasyon Düzeylerinin Medeni 

Durumu DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

Motivasyon Düzeyleri  Medeni Durumu N Ort Ss MW p 

Yönetim tarzı Evli 45 3,750 0,727 391,000 0,589 

Bekar 19 3,605 0,879 

Kendini geliĢtirme Evli 45 3,839 0,778 427,000 0,994 

Bekar 19 3,763 0,959 

Ücret ve ödüllendirme Evli 45 3,783 0,857 392,000 0,599 

Bekar 19 3,539 1,146 

Güvenlik Evli 45 3,872 0,700 418,000 0,888 

Bekar 19 3,842 0,867 

Takım çalıĢması Evli 45 3,672 0,703 289,000 0,040 

Bekar 19 4,039 0,718 

 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların yönetim tarzı puanları ortalamalarının 

medeni durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann Whitney 

U=391,000; p=0,589>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların kendini geliĢtirme puanları ortalamalarının 

medeni durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann Whitney 

U=427,000; p=0,994>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların ücret ve ödüllendirme puanları 

ortalamalarının medeni durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann 

Whitney U=392,000; p=0,599>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların güvenlik puanları ortalamalarının medeni 

durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
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amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann Whitney U=418,000; 

p=0,888>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların takım çalıĢması puanları ortalamalarının 

medeni durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur. (Mann Whitney U=289,00; 

p=0,040<0,05). Bekar çalıĢanların takım çalıĢması puanları (x=4,039), evli 

çalıĢanların takım çalıĢması puanlarından (x=3,672) yüksek bulunmuĢtur. 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların motivasyon düzeylerinin toplam çalıĢma 

süresi değiĢkenine göre farklılaĢması Tablo 3.20.’de incelenmiĢtir.   

Tablo 3.20. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Motivasyon Düzeylerinin Toplam 

ÇalıĢma Süresi DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

 Motivasyon Düzeyleri Toplam ÇalıĢma Süresi N Ort Ss KW p 

Yönetim tarzı 5 yıldan az 7 3,357 0,748 2,232 0,328 

5-10 yıl 16 3,703 0,714 

10 yıldan fazla 41 3,768 0,797 

Kendini geliĢtirme 5 yıldan az 7 3,643 0,705 3,069 0,216 

5-10 yıl 16 3,578 0,973 

10 yıldan fazla 41 3,939 0,780 

Ücret ve ödüllendirme 5 yıldan az 7 3,321 0,943 3,755 0,153 

5-10 yıl 16 3,547 0,954 

10 yıldan fazla 41 3,841 0,943 

Güvenlik 5 yıldan az 7 3,893 0,627 0,078 0,962 

5-10 yıl 16 3,859 0,632 

10 yıldan fazla 41 3,860 0,818 

Takım çalıĢması 5 yıldan az 7 3,964 0,488 0,523 0,770 

5-10 yıl 16 3,719 0,598 

10 yıldan fazla 41 3,774 0,802 

 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların yönetim tarzı puanı ortalamalarının toplam 

çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=2,232; p=0,328>0,05). 
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AraĢtırmaya katılan çalıĢanların kendini geliĢtirme puanı ortalamalarının 

toplam çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 

göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=3,069; 

p=0,216>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların ücret ve ödüllendirme puanı ortalamalarının 

toplam çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 

göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=3,755; 

p=0,153>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların güvenlik puanı ortalamalarının toplam 

çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=0,078; p=0,962>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların takım çalıĢması puanı ortalamalarının toplam 

çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=0,523; p=0,770>0,05). 
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AraĢtırmaya katılan çalıĢanların motivasyon düzeylerinin iĢyerindeki çalıĢma 

süresi değiĢkenine göre farklılaĢması Tablo 3.21.’de incelenmiĢtir. 

Tablo 3.21. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Motivasyon Düzeylerinin ĠĢyerindeki 

ÇalıĢma Süresi DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

 Motivasyon Düzeyleri ĠĢy. ÇalıĢma Süresi N Ort Ss KW p 

Yönetim tarzı 5 yıldan az 20 3,525 0,815 1,525 0,466 

5-10 yıl 31 3,782 0,700 

10 yıldan fazla 13 3,808 0,873 

Kendini geliĢtirme 5 yıldan az 20 3,625 0,898 3,167 0,205 

5-10 yıl 31 3,839 0,771 

10 yıldan fazla 13 4,058 0,849 

Ücret ve ödüllendirme 5 yıldan az 20 3,450 1,005 2,270 0,321 

5-10 yıl 31 3,871 0,785 

10 yıldan fazla 13 3,731 1,188 

Güvenlik 5 yıldan az 20 3,675 0,843 3,229 0,199 

5-10 yıl 31 3,871 0,625 

10 yıldan fazla 13 4,135 0,827 

Takım çalıĢması 5 yıldan az 20 3,750 0,903 3,487 0,175 

5-10 yıl 31 3,694 0,615 

10 yıldan fazla 13 4,038 0,636 

 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların yönetim tarzı puanı ortalamalarının 

iĢyerindeki çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 

göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=1,525; 

p=0,466>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların kendini geliĢtirme puanı ortalamalarının 

iĢyerindeki çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 

göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=3,167; 

p=0,205>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların ücret ve ödüllendirme puanı ortalamalarının 

iĢyerindeki çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 
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göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=2,270; 

p=0,321>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların güvenlik puanı ortalamalarının iĢyerindeki 

çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=3,229; p=0,199>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların takım çalıĢması puanı ortalamalarının 

iĢyerindeki çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 

göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. (KW=3,487; 

p=0,175>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların motivasyon düzeylerinin eğitim durumu 

değiĢkenine göre farklılaĢması Tablo 3.22.’de gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.22. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Motivasyon Düzeylerinin Eğitim 

Durumu DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

 Motivasyon Düzeyleri Eğitim Durumu N Ort Ss MW p 

Yönetim tarzı Lisans 50 3,745 0,791 297,000 0,387 

Lisans üstü 14 3,571 0,703 

Kendini geliĢtirme Lisans 50 3,915 0,801 223,000 0,037 

Lisans üstü 14 3,464 0,860 

Ücret ve ödüllendirme Lisans 50 3,750 0,918 319,500 0,618 

Lisans üstü 14 3,571 1,081 

Güvenlik Lisans 50 3,865 0,734 344,500 0,928 

Lisans üstü 14 3,857 0,819 

Takım çalıĢması Lisans 50 3,770 0,782 315,000 0,565 

Lisans üstü 14 3,821 0,464 

 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların yönetim tarzı puanları ortalamalarının eğitim 

durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann Whitney U=297,000; 

p=0,387>0,05). 



100 

 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların kendini geliĢtirme puanları ortalamalarının 

eğitim durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur. (Mann Whitney U=223,00; 

p=0,037<0,05). Lisans mezunu çalıĢanların kendini geliĢtirme puanları (x=3,915), 

lisansüstü mezunu çalıĢanların kendini geliĢtirme puanlarından (x=3,464) yüksek 

bulunmuĢtur. 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların ücret ve ödüllendirme puanları 

ortalamalarının eğitim durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann 

Whitney U=319,500; p=0,618>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların güvenlik puanları ortalamalarının eğitim 

durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann Whitney U=344,500; 

p=0,928>0,05). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların takım çalıĢması puanları ortalamalarının 

eğitim durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (Mann Whitney 

U=315,000; p=0,565>0,05). 

3.1.6.5. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Motivasyon ve Performans 

Yönetim Sistemi Düzeylerinin Aralarındaki ĠliĢkinin Korelasyon 

Analizi ile Ġncelenmesi 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların motivasyon ve performans yönetim sistemi 

düzeylerinin aralarındaki iliĢkinin korelasyon analizi ile incelenmesi, Tablo 3.23.’te 

gösterilmiĢtir. 

 



101 

 

Tablo 3.23. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların Motivasyon ve Performans Yönetim 

Sistemi Düzeylerinin Aralarındaki ĠliĢkinin Korelasyon Analizi ile Ġncelenmesi 

    Hedef 

belirleme 

Planlama / 

yönlendirme 

Performans 

değerlendirme 

GeliĢim 

planlaması 

Yönetim tarzı r 0,766 0,784 0,787 0,765 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 64 64 64 64 

Kendini 

geliĢtirme 

r 0,764 0,790 0,626 0,727 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 64 64 64 64 

Ücret ve 

ödüllendirme 

r 0,776 0,714 0,653 0,732 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 64 64 64 64 

Güvenlik r 0,730 0,711 0,588 0,659 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 64 64 64 64 

Takım 

çalıĢması 

r 0,681 0,694 0,686 0,707 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 64 64 64 64 

 

Tablo 3.23.’ten anlaĢılacağı üzere, hedef belirleme ile yönetim tarzı 

arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında %76,6 pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,766; p=0,000<0,05). 

Buna göre hedef belirleme puanı arttıkça yönetim tarzı puanı da artmaktadır. 

Planlama / yönlendirme ile yönetim tarzı arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere 

yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %78,4 pozitif yönde anlamlı 

iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,784; p=0,000<0,05). Buna göre planlama/yönlendirme puanı 

arttıkça yönetim tarzı puanı da artmaktadır. 

Performans değerlendirme ile yönetim tarzı arasındaki iliĢkiyi belirlemek 

üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %78,7 pozitif yönde 

anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,787; p=0,000<0,05). Buna göre performans 

değerlendirme puanı arttıkça yönetim tarzı puanı da artmaktadır. 

GeliĢim planlaması ile yönetim tarzı arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere 

yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %76,5 pozitif yönde anlamlı 
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iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,765; p=0,000<0,05). Buna göre geliĢim planlaması puanı 

arttıkça yönetim tarzı puanı da artmaktadır. 

Hedef belirleme ile kendini geliĢtirme arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere 

yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %76,4 pozitif yönde anlamlı 

iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,764; p=0,000<0,05). Buna göre hedef belirleme puanı 

arttıkça kendini geliĢtirme puanı da artmaktadır. 

Planlama/yönlendirme ile kendini geliĢtirme arasındaki iliĢkiyi belirlemek 

üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %79,0 pozitif yönde 

anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,790; p=0,000<0,05). Buna göre 

planlama/yönlendirme puanı arttıkça kendini geliĢtirme puanı da artmaktadır. 

Performans değerlendirme ile kendini geliĢtirme arasındaki iliĢkiyi belirlemek 

üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %62,6 pozitif yönde 

anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,626; p=0,000<0,05). Buna göre performans 

değerlendirme puanı arttıkça kendini geliĢtirme puanı da artmaktadır. 

GeliĢim planlaması ile kendini geliĢtirme arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere 

yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %72,7 pozitif yönde anlamlı 

iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,727; p=0,000<0,05). Buna göre geliĢim planlaması puanı 

arttıkça kendini geliĢtirme puanı da artmaktadır. 

Hedef belirleme ile ücret ve ödüllendirme arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere 

yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %77,6 pozitif yönde anlamlı 

iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,776; p=0,000<0,05). Buna göre hedef belirleme puanı 

arttıkça ücret ve ödüllendirme puanı da artmaktadır. 

Planlama/yönlendirme ile ücret ve ödüllendirme arasındaki iliĢkiyi belirlemek 

üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %71,4 pozitif yönde 

anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,714; p=0,000<0,05). Buna göre 

planlama/yönlendirme puanı arttıkça ücret ve ödüllendirme puanı da artmaktadır. 

Performans değerlendirme ile ücret ve ödüllendirme arasındaki iliĢkiyi 

belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %65,3 
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pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,653; p=0,000<0,05). Buna göre 

performans değerlendirme puanı arttıkça ücret ve ödüllendirme puanı da artmaktadır. 

GeliĢim planlaması ile ücret ve ödüllendirme arasındaki iliĢkiyi belirlemek 

üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %73,2 pozitif yönde 

anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,732; p=0,000<0,05). Buna göre geliĢim planlaması 

puanı arttıkça ücret ve ödüllendirme puanı da artmaktadır. 

Hedef belirleme ile güvenlik arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %73,0 pozitif yönde anlamlı iliĢki 

bulunmuĢtur. (r=0,730; p=0,000<0,05). Buna göre hedef belirleme puanı arttıkça 

güvenlik puanı da artmaktadır. 

Planlama / yönlendirme ile güvenlik arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere 

yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %71,1 pozitif yönde anlamlı 

iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,711; p=0,000<0,05). Buna göre planlama / yönlendirme 

puanı arttıkça güvenlik puanı da artmaktadır. 

Performans değerlendirme ile güvenlik arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere 

yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %58,8 pozitif yönde anlamlı 

iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,588; p=0,000<0,05). Buna göre performans değerlendirme 

puanı arttıkça güvenlik puanı da artmaktadır. 

GeliĢim planlaması ile güvenlik arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %65,9 pozitif yönde anlamlı iliĢki 

bulunmuĢtur. (r=0,659; p=0,000<0,05). Buna göre geliĢim planlaması puanı arttıkça 

güvenlik puanı da artmaktadır. 

Hedef belirleme ile takım çalıĢması arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere 

yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %68,1 pozitif yönde anlamlı 

iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,681; p=0,000<0,05). Buna göre hedef belirleme puanı 

arttıkça takım çalıĢması puanı da artmaktadır. 

Planlama / yönlendirme ile takım çalıĢması arasındaki iliĢkiyi belirlemek 

üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %69,4 pozitif yönde 
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anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,694; p=0,000<0,05). Buna göre planlama / 

yönlendirme puanı arttıkça takım çalıĢması puanı da artmaktadır. 

Performans değerlendirme ile takım çalıĢması arasındaki iliĢkiyi belirlemek 

üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %68,6 pozitif yönde 

anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,686; p=0,000<0,05). Buna göre performans 

değerlendirme puanı arttıkça takım çalıĢması puanı da artmaktadır. 

GeliĢim planlaması ile takım çalıĢması arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere 

yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %70,7 pozitif yönde anlamlı 

iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,707; p=0,000<0,05). Buna göre geliĢim planlaması puanı 

arttıkça takım çalıĢması puanı da artmaktadır. 

3.1.6.6. ÇalıĢanların Motivasyon Düzeylerinin Performans Yönetim 

Sistemi Düzeylerinden Etkilenme Durumunu Test Etmek Ġçin 

Yapılan Regresyon Modelleri 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların motivasyon düzeylerinin performans yönetim 

sistemi düzeylerinden etkilenme durumunu test etmek için yapılan regresyon 

modelleri Tablo 3.24.’te gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.24. Yönetim Tarzı Düzeyinin Performans Yönetim Sistemi Düzeylerinden 

Etkilenme Durumunu Test Etmek Ġçin Yapılan Regresyon Modeli 

Bağımlı 

değiĢken 

Bağımsız değiĢken ß t p F Model 

(p) 

R
2
 

Yönetim 

tarzı 

Sabit 0,271 0,963 0,340 42,618 0,000 0,725 

Hedef belirleme 0,322 2,724 0,008 

Planlama / 

yönlendirme 

0,225 1,915 0,060 

Performans 

değerlendirme 

0,355 3,221 0,002 

GeliĢim planlaması 0,039 0,296 0,768 

 

Yönetim tarzı düzeyinin performans yönetim sistemi düzeylerinden etkilenme 

durumunu test etmek için yapılan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır. 

(F=42,618; p=0,000<0,05). 
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Hedef belirleme düzeyi bir birim arttığında yönetim tarzı 0,322 birim 

artmaktadır (ß=0,322; t=2,724; p=0,008<0,05). Performans değerlendirme düzeyi bir 

birim arttığında yönetim tarzı 0,355 birim artmaktadır (ß=0,355; t=3,221; 

p=0,002<0,05). 

Planlama/yönlendirme, yönetim tarzı düzeyini istatistiksel olarak 

etkilememektedir (t=1,915; p=0,060>0,05). GeliĢim planlaması, yönetim tarzı 

düzeyini istatistiksel olarak etkilememektedir (t=0,296; p=0,768>0,05). 

Hedef belirleme, planlama/yönlendirme, performans değerlendirme, geliĢim 

planlaması değiĢkenleri, yönetim tarzı düzeyini 0,725 oranında açıklamaktadır 

(R
2
=0,725). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların kendini geliĢtirme düzeyinin performans 

yönetim sistemi düzeylerinden etkilenme durumunu test etmek için yapılan 

regresyon modeli Tablo 3.25.’te gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.25. Kendini GeliĢtirme Düzeyinin Performans Yönetim Sistemi 

Düzeylerinden Etkilenme Durumunu Test Etmek Ġçin Yapılan Regresyon Modeli 

Bağımlı 

değiĢken 

Bağımsız değiĢken ß t p F Model 

(p) 

R
2
 

Kendini 

geliĢtirme 

Sabit 0,411 1,236 0,221 32,764 0,000 0,669 

Hedef belirleme 0,438 3,133 0,003 

Planlama / 

yönlendirme 

0,445 3,198 0,002 

Performans 

değerlendirme 

-0,057 -0,436 0,665 

GeliĢim planlaması 0,100 0,652 0,517 

 

Kendini geliĢtirme düzeyinin performans yönetim sistemi düzeylerinden 

etkilenme durumunu test etmek için yapılan regresyon modeli istatistiksel olarak 

anlamlıdır. (F=32,764; p=0,000<0,05). 

Hedef belirleme düzeyi bir birim arttığında kendini geliĢtirme 0,438 birim 

artmaktadır (ß=0,438; t=3,133; p=0,003<0,05). Planlama/Yönlendirme düzeyi bir 

birim arttığında kendini geliĢtirme 0,445 birim artmaktadır (ß=0,445; t=3,198; 

p=0,002<0,05). 
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Performans değerlendirme, kendini geliĢtirme düzeyini istatistiksel olarak 

etkilememektedir (t=-0,436; p=0,665>0,05). GeliĢim planlaması, kendini geliĢtirme 

düzeyini istatistiksel olarak etkilememektedir (t=0,652; p=0,517>0,05). 

Hedef belirleme, planlama/Yönlendirme, performans değerlendirme, geliĢim 

planlaması değiĢkenleri, kendini geliĢtirme düzeyini 0,669 oranında açıklamaktadır 

(R
2
=0,669). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların ücret ve ödüllendirme düzeyinin performans 

yönetim sistemi düzeylerinden etkilenme durumunu test etmek için yapılan 

regresyon modeli Tablo 3.26.’da gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.26. Ücret ve Ödüllendirme Düzeyinin Performans Yönetim Sistemi 

Düzeylerinden Etkilenme Durumunu Test Etmek Ġçin Yapılan Regresyon Modeli 

Bağımlı 

değiĢken 

Bağımsız değiĢken ß t p F Model 

(p) 

R
2
 

Ücret ve 

ödüllendirme 

Sabit -

0,341 

-

0,854 

0,397 28,397 0,000 0,635 

Hedef belirleme 0,636 3,782 0,000 

Planlama/yönlendirme 0,133 0,793 0,431 

Performans 

değerlendirme 

0,079 0,502 0,617 

GeliĢim planlaması 0,253 1,369 0,176 

 

Ücret ve ödüllendirme düzeyinin performans yönetim sistemi düzeylerinden 

etkilenme durumunu test etmek için yapılan regresyon modeli istatistiksel olarak 

anlamlıdır. (F=28,397; p=0,000<0,05). 

Hedef belirleme düzeyi bir birim arttığında ücret ve ödüllendirme 0,636 birim 

artmaktadır (ß=0,636; t=3,782; p=0,000<0,05). 

Planlama/yönlendirme, ücret ve ödüllendirme düzeyini istatistiksel olarak 

etkilememektedir (t=0,793; p=0,431>0,05). Performans değerlendirme, ücret ve 

ödüllendirme düzeyini istatistiksel olarak etkilememektedir (t=0,502; p=0,617>0,05). 

GeliĢim planlaması, ücret ve ödüllendirme düzeyini istatistiksel olarak 

etkilememektedir (t=1,369; p=0,176>0,05). 
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Hedef belirleme, planlama/yönlendirme, performans değerlendirme, geliĢim 

planlaması değiĢkenleri, ücret ve ödüllendirme düzeyini 0,635 oranında 

açıklamaktadır (R
2
=0,635). 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların güvenlik düzeyinin performans yönetim 

sistemi düzeylerinden etkilenme durumunu test etmek için yapılan regresyon modeli 

Tablo 3.27.’de gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.27. Güvenlik Düzeyinin Performans Yönetim Sistemi Düzeylerinden 

Etkilenme Durumunu Test Etmek Ġçin Yapılan Regresyon Modeli 

Bağımlı 

değiĢken 

Bağımsız değiĢken ß t p F Model 

(p) 

R
2
 

Güvenlik Sabit 0,926 2,697 0,009 21,392 0,000 0,564 

Hedef belirleme 0,464 3,212 0,002 

Planlama / 

yönlendirme 

0,300 2,086 0,041 

Performans 

değerlendirme 

-0,000 -0,001 0,999 

GeliĢim planlaması 0,035 0,217 0,829 

 

Güvenlik düzeyinin performans yönetim sistemi düzeylerinden etkilenme 

durumunu test etmek için yapılan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır. 

(F=21,392; p=0,000<0,05). 

Hedef belirleme düzeyi bir birim arttığında güvenlik 0,464 birim artmaktadır 

(ß=0,464; t=3,212; p=0,002<0,05). Planlama/yönlendirme düzeyi bir birim arttığında 

güvenlik 0,300 birim artmaktadır (ß=0,300; t=2,086; p=0,041<0,05). 

Performans değerlendirme, güvenlik düzeyini istatistiksel olarak 

etkilememektedir (t=-0,001; p=0,999>0,05). GeliĢim planlaması, güvenlik düzeyini 

istatistiksel olarak etkilememektedir (t=0,217; p=0,829>0,05). 

Hedef belirleme, planlama/yönlendirme, performans değerlendirme, geliĢim 

planlaması değiĢkenleri, güvenlik düzeyini 0,564 oranında açıklamaktadır (r
2
=0,564). 
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AraĢtırmaya katılan çalıĢanların takım çalıĢması düzeyinin performans 

yönetim sistemi düzeylerinden etkilenme durumunu test etmek için yapılan 

regresyon modeli Tablo 3.28.’de gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.28. Takım ÇalıĢması Düzeyinin Performans Yönetim Sistemi Düzeylerinden 

Etkilenme Durumunu Test Etmek Ġçin Yapılan Regresyon Modeli 

Bağımlı 

değiĢken 

Bağımsız değiĢken ß t p F Model 

(p) 

R
2
 

Takım 

çalıĢması 

Sabit 0,940 2,807 0,007 20,710 0,000 0,556 

Hedef belirleme 0,253 1,792 0,078 

Planlama / yönlendirme 0,141 1,005 0,319 

Performans 

değerlendirme 

0,223 1,695 0,095 

GeliĢim planlaması 0,161 1,041 0,302 

 

Takım çalıĢması düzeyinin performans yönetim sistemi düzeylerinden 

etkilenme durumunu test etmek için yapılan regresyon modeli istatistiksel olarak 

anlamlıdır (F=20,710; p=0,000<0,05). 

Hedef belirleme, takım çalıĢması düzeyini istatistiksel olarak 

etkilememektedir (t=1,792; p=0,078>0,05). Planlama / yönlendirme, takım çalıĢması 

düzeyini istatistiksel olarak etkilememektedir (t=1,005; p=0,319>0,05). Performans 

değerlendirme, takım çalıĢması düzeyini istatistiksel olarak etkilememektedir 

(t=1,695; p=0,095>0,05). GeliĢim planlaması, takım çalıĢması düzeyini istatistiksel 

olarak etkilememektedir (t=1,041; p=0,302>0,05). 

Hedef belirleme, planlama/yönlendirme, performans değerlendirme, geliĢim 

planlaması değiĢkenleri, takım çalıĢması düzeyini 0,556 oranında açıklamaktadır 

(R
2
=0,556). 

 

 

 

 



109 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME  

Rekabetin yoğun Ģekilde yaĢandığı günümüz piyasa ortamında, artan 

maliyetler, teknolojinin getirdiği yenilikler, değiĢen piyasa koĢulları; kurumların 

yeniliklere ayak uydurmalarını, çağdaĢ çalıĢma tekniklerini uygulamalarını ve 

stratejik planlama yapmalarını zorunlu hale getirmektedir. Diğer bir ifadeyle 

iĢletmelerin ayakta kalabilmeleri kendilerini sürekli olarak geliĢtirme ve 

iyileĢtirmeleri ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle iĢletmeler açısından sahip 

oldukları insan kaynağı unsuru, organizasyonun yeniliklere adapte olabilme 

kabiliyetinde kritik unsur olarak görülmektedir. Organizasyonlarda çalıĢanlardan 

etkin bir Ģekilde yararlanmanın en önemli yollarından bir tanesi, etkili bir performans 

yönetim sisteminin uygulanmasıdır. 

Performans Yönetim Sistemi; yöneticinin çalıĢandan ne kadar verim aldığı, 

çalıĢanın olumlu ve olumsuz yönleri, çalıĢanı motive eden ve onun güven duygusunu 

pekiĢtiren, çalıĢana Ģirketin bir parçası olduğu hissini yaĢatan ve çalıĢtığının 

karĢılığını maddi ve manevi anlamda alacağı güvencesini veren bir sistemdir. 

Diğer bir ifadeyle Performans Yönetim Sistemi, organizasyon tarafından 

gerçekleĢtirilmesi için belirlenen hedeflere ulaĢmaya yönelik, çalıĢanların ortaya 

koyması gereken performansın, karĢılıklı olarak organizasyona yerleĢtirilmesi ve 

personelin belirlenen amaçlara ulaĢmak için göstereceği performansın yönetilmesi, 

değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve geliĢtirilmesi sürecidir. 

Yukarıdaki ifadeden Performans Yönetim Sisteminin temelde iki boyutu 

olduğu söylenebilecektir. Birincisi kurumsal amaç ve hedeflerin belirlendiği, süreç 

içerisinde amaçların gerçekleĢme sonuçlarının değerlendirilerek raporlandığı 

kurumsal performans yönetimidir. Diğer boyutu ise daha çok insan kaynakları 

yönetiminin konusunu oluĢturan ve bireylerin performansının değerlendirilmesini 

amaçlayan bireysel performans yönetimidir. 

Bir iĢletmede hem kurumsal performans yönetimi sayesinde belirlenen 

amaçlara ulaĢılması, hem de bireysel performans yönetimi sayesinde çalıĢanların 

performanslarının istenen seviyeyi yakalaması halinde, iki taraf açısından da 
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arzulanan durum gerçekleĢmiĢ olacaktır. Böyle bir ortamda çalıĢanlar ortaya 

koydukları performanslarının karĢılığını aldıklarını hissetmeleri halinde ise 

çalıĢanların motive olmaları kolaylaĢacaktır. Bu durum çalıĢanların 

performanslarının sürekli üst seviyede tutulabilmesine, yani çalıĢanların harekete 

geçirilmesine olanak sağlayacaktır. 

Ġnsanları harekete geçiren, motive eden kuvvetler genel olarak onların 

arzuları ve ihtiyaçlarıdır. Bu arzu ve ihtiyaçlar çok çeĢitli faktörlerin etkisiyle 

Ģekillenir. Söz konusu faktörler arasında, bireyin yetiĢtiği sosyo-kültürel ortam, 

genetik faktörler, kiĢilik özellikleri, ekonomik özgürlüğü gösterilebilir. Sonuç olarak 

birçok farklılık gösterse de, insanları her durumda motive edecek bir itici gücün 

varlığından söz edilebilir. 

Motivasyon kavramının anlamı genel olarak insanı harekete sevk eden, 

hareketin Ģiddet ve enerji düzeyini belirleyen, harekete belirli bir yön veren ve 

devamını sağlayan çeĢitli iç ve dıĢ sebepleri ve bunların iĢleyiĢ mekanizmalarını 

kapsamaktadır. BaĢka bir ifadeyle motive edilmiĢ bir davranıĢ amaca yönelik 

davranıĢtır. Motive edilmiĢ bir davranıĢtaki hareketler diğerlerine nazaran daha 

organize edilmiĢ, daha yönlendirilmiĢ bir Ģekilde oluĢurlar. Bu tür davranıĢların 

yapılıĢındaki canlılık, sarf edilen enerji, değiĢim ve dağılmaya karĢı dirençleri devam 

süreleri bu davranıĢların motive edilmiĢ olduklarını gösterir. 

Bu açıdan bakıldığında iĢletmeler açısından, çalıĢanlarının motive edilmesi 

son derece önemli görülmektedir. Zira çalıĢanın tatmini demek, onun yaptığı iĢi 

sevmesi ve böylelikle hem kendi hem de Ģirket için daha verimli olması demektir. 

ÇalıĢan tatmininde etkili olan faktörler arasında, çalıĢanların çıkarlarını gözetmek, 

adil davranmak, bir iĢi yerine getirebildiğini hissettirmek, sürekli tatmin ve yeni 

fikirlere saygı duymak Ģeklinde sıralanabilir. Bunların yanı sıra çalıĢanın maddi 

konularda da tatmin edilmesi kesinlikle ihmal edilmemesi gelen konuların baĢında 

geldiği söylenebilecektir. 

Sonuç itibarıyla Performans Yönetim Sistemi uygulanan Ģirketlerde, 

genellikle kurumsal hedeflere ulaĢılırken, çalıĢanların bireysel performanslarının da 

artırılması, bu sayede ortaya koyduğu performansın karĢılığında arzu ve ihtiyaçları 
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tatmin edilen çalıĢanlarında motivasyonlarının sağlanması amaçlandığı 

söylenebilecektir. 

AraĢtırma sonuçları incelendiğinde, çalıĢmamızın temelini oluĢturan 

“Performans Yönetim Sistemi ile motivasyon arasında iliĢki vardır ve bu iliĢki pozitif 

yönlüdür” ana hipotezinin doğru olduğu görülmüĢtür. 

Bununla birlikte çalıĢmamızın alt boyutları ile ilgili elde edilen verilerin 

istatistiksel analizi neticesinde aĢağıda belirtilen sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

1. ÇalıĢmaya katılanların Performans Yönetim Sistemi düzeyi, yaĢ 

gruplarına göre farklılık göstermemektedir. 

2. ÇalıĢmaya katılanların Performans Yönetim Sistemi düzeyi, cinsiyetlere 

göre farklılık göstermemektedir. 

3. ÇalıĢmaya katılanların Performans Yönetim Sistemi düzeyi, medeni 

durumlarına göre farklılık göstermemektedir. 

4. ÇalıĢmaya katılanların Performans Yönetim Sistemi düzeyi, toplam 

çalıĢma sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

5. ÇalıĢmaya katılanların Performans Yönetim Sistemi düzeyi, iĢyerindeki 

çalıĢma sürelerine göre farklılık göstermemektedir.     

6. ÇalıĢmaya katılanların Motivasyon düzeyi, yaĢ gruplarına göre farklılık 

göstermemektedir. 

7. ÇalıĢmaya katılanların Motivasyon düzeyi, cinsiyetlere göre farklılık 

göstermemektedir. 

8. ÇalıĢmaya katılanların Motivasyon düzeyi, medeni durumlara göre 

farklılık göstermektedir. Buna göre bekâr çalıĢanların, evli çalıĢanlara 

göre takım çalıĢması puanının daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. 

9. ÇalıĢmaya katılanların Motivasyon düzeyi, toplam çalıĢma süresine göre 

farklılık göstermemektedir. 

10. ÇalıĢmaya katılanların Motivasyon düzeyi, iĢyerindeki çalıĢma süresine 

göre farklılık göstermemektedir.  

11. ÇalıĢmaya katılanların Motivasyon düzeyi, eğitim düzeylerine göre 

farklılık göstermektedir. Buna göre lisans eğitimi mezunlarının, yüksek 
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lisans eğitimi mezunlarına göre kendilerini geliĢtirmeye daha açık 

oldukları görülmüĢtür. 

12. ÇalıĢmaya katılanların hedef belirleme ile yönetim tarzı arasında pozitif 

yönde anlamlı iliĢki olduğu buna göre, çalıĢanların hedef belirleme 

puanları arttıkça yönetim tarzı puanının da arttığı görülmüĢtür. 

13. ÇalıĢmaya katılanların Planlama/yönlendirme ile yönetim tarzı arasında 

pozitif yönde anlamlı iliĢki olduğu buna göre, çalıĢanların 

planlama/yönlendirme puanı arttıkça yönetim tarzı puanının da arttığı 

görülmüĢtür. 

14. ÇalıĢmaya katılanların performans değerlendirme ile yönetim tarzı 

arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki olduğu,  buna göre performans 

değerlendirme puanı arttıkça yönetim tarzı puanının da arttığı 

görülmüĢtür. 

15. ÇalıĢmaya katılanların geliĢim planlaması ile yönetim tarzı arasında 

pozitif yönde anlamlı iliĢki olduğu, buna göre geliĢim planlaması puanı 

arttıkça yönetim tarzı puanının da arttığı görülmüĢtür. 

16. ÇalıĢmaya katılanların hedef belirleme ile kendini geliĢtirme arasında 

pozitif yönde anlamlı iliĢki olduğu, buna göre hedef belirleme puanı 

arttıkça kendini geliĢtirme puanının da arttığı görülmüĢtür. 

17. ÇalıĢmaya katılanların planlama/yönlendirme ile kendini geliĢtirme 

arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki olduğu, buna göre 

planlama/yönlendirme puanı arttıkça kendini geliĢtirme puanının da arttığı 

görülmüĢtür. 

18. ÇalıĢmaya katılanların Performans değerlendirme ile kendini geliĢtirme 

arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki olduğu, buna göre performans 

değerlendirme puanı arttıkça kendini geliĢtirme puanının da arttığı 

görülmüĢtür. 

19. ÇalıĢmaya katılanların geliĢim planlaması ile kendini geliĢtirme arasında 

pozitif yönde anlamlı iliĢki olduğu, buna göre geliĢim planlaması puanı 

arttıkça kendini geliĢtirme puanının da arttığı görülmüĢtür. 
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20. ÇalıĢmaya katılanların hedef belirleme ile ücret ve ödüllendirme arasında 

pozitif yönde anlamlı iliĢki olduğu, buna göre hedef belirleme puanı 

arttıkça ücret ve ödüllendirme puanının da arttığı görülmüĢtür. 

21. ÇalıĢmaya katılanların planlama/yönlendirme ile ücret ve ödüllendirme 

arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki olduğu, buna göre 

planlama/yönlendirme puanı arttıkça ücret ve ödüllendirme puanının da 

arttığı görülmüĢtür. 

22. ÇalıĢmaya katılanların performans değerlendirme ile ücret ve 

ödüllendirme arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki olduğu, buna göre 

performans değerlendirme puanı arttıkça ücret ve ödüllendirme puanının 

da arttığı görülmüĢtür. 

23. ÇalıĢmaya katılanların geliĢim planlaması ile ücret ve ödüllendirme 

arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki olduğu, buna göre geliĢim planlaması 

puanı arttıkça ücret ve ödüllendirme puanının da arttığı görülmektedir. 

24. ÇalıĢmaya katılanların hedef belirleme ile güvenlik arasında pozitif yönde 

anlamlı iliĢki olduğu, buna göre hedef belirleme puanı arttıkça güvenlik 

puanının da arttığı görülmüĢtür. 

25. ÇalıĢmaya katılanların planlama/yönlendirme ile güvenlik arasında pozitif 

yönde anlamlı iliĢki olduğu, buna göre planlama/yönlendirme puanı 

arttıkça güvenlik puanının da arttığı görülmüĢtür. 

26. ÇalıĢmaya katılanların performans değerlendirme ile güvenlik arasında 

pozitif yönde anlamlı iliĢki olduğu, buna göre performans değerlendirme 

puanı arttıkça güvenlik puanının da arttığı görülmüĢtür. 

27. ÇalıĢmaya katılanların geliĢim planlaması ile güvenlik arasında pozitif 

yönde anlamlı iliĢki olduğu, buna göre geliĢim planlaması puanı arttıkça 

güvenlik puanının da arttığı görülmüĢtür. 

28. ÇalıĢmaya katılanların hedef belirleme ile takım çalıĢması arasında pozitif 

yönde anlamlı iliĢki olduğu, buna göre hedef belirleme puanı arttıkça 

takım çalıĢması puanının da arttığı görülmüĢtür. 

29. ÇalıĢmaya katılanların planlama/yönlendirme ile takım çalıĢması arasında 

pozitif yönde anlamlı iliĢki olduğu, buna göre planlama/yönlendirme 

puanı arttıkça takım çalıĢması puanının da arttığı görülmüĢtür. 
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30. ÇalıĢmaya katılanların performans değerlendirme ile takım çalıĢması 

arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki olduğu, buna göre performans 

değerlendirme puanı arttıkça takım çalıĢması puanının da arttığı 

görülmüĢtür. 

31. ÇalıĢmaya katılanların geliĢim planlaması ile takım çalıĢması arasında 

pozitif yönde anlamlı iliĢki olduğu, buna göre geliĢim planlaması puanı 

arttıkça takım çalıĢması puanının da arttığı görülmüĢtür. 

32. ÇalıĢmaya katılanların yönetim tarzı düzeylerinin, performans yönetim 

sistemi düzeylerinden pozitif yönlü etkilendiği görülmüĢtür.  

33. ÇalıĢmaya katılanların kendini geliĢtirme düzeylerinin, performans 

yönetim sistemi düzeylerinden pozitif yönlü etkilendiği görülmüĢtür.  

34. ÇalıĢmaya katılanların ücret ve ödüllendirme düzeylerinin performans 

yönetim sistemi düzeylerinden pozitif yönlü etkilendiği görülmüĢtür.  

35. ÇalıĢmaya katılanların güvenlik düzeylerinin performans yönetim sistemi 

düzeylerinden pozitif yönlü etkilendiği görülmüĢtür.  

36. Takım çalıĢması düzeylerinin performans yönetim sistemi düzeylerinden 

pozitif yönlü etkilendiği görülmüĢtür. 

Yukarıda sıralanan tespitler doğrultusunda, bekar çalıĢanların, evli olanlara 

göre takım çalıĢması puanlarının yüksek olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, takım 

çalıĢması oluĢturulmak suretiyle yapılacak iĢ planlamalarında, banka imkanlarının 

elverdiği ölçüde bekar çalıĢanların tercih edilmesinin faydalı olacağı söylenebilir. 

Aynı Ģekilde, lisans mezunlarının, lisansüstü mezunlarına göre kendilerini 

geliĢtirmeye daha açık olduklarının tespitinden hareketle, banka adına ilk defa 

yapılacak projelerde lisans mezunlarının daha fazla tercih edilmesinin faydalı olacağı 

düĢünülmektedir. 

Ayrıca anket sonuçlarının incelenmesi neticesinde performans yönetim 

sisteminin çalıĢanlar üzerinde pozitif yönlü motivasyonel etkisi olduğu 

görülmektedir. Buna ilaveten daha da özelleĢtirmek gerekirse, performans yönetim 

sisteminin alt boyutları olan hedef belirleme,  planlama/yönlendirme, performans 

değerlendirme ve geliĢim planlamasının, motivasyonun alt boyutları olan yönetim 
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tarzı, kendini geliĢtirme, ücret ve ödüllendirme, güvenlik ve takım çalıĢmasını pozitif 

yönlü etkilediği tespit edilmiĢtir. 

Anket sonuçlarının analizi neticesi elde edilen bulgular yöneticilere, 

çalıĢanların performanslarının artırılmasında kritik faktör olan motivasyonun 

sağlanmasına yönelik, atılması gereken adımlar hakkında da anlamlı sonuçlar ortaya 

koymaktadır. 

Bu bağlamda, bir iĢyerinde çalıĢanların motivasyonuna, organizasyonun 

hedefleri belirlenirken tüm kesimlerin görüĢünün dikkate alınmasının, çalıĢanların 

performanslarının objektif kriterlerle değerlendirilmesinin ve çalıĢanların 

performansları hakkında yönlendirme ve geliĢim planlaması yapılmasının olumlu 

katkı yaptığı söylenebilecektir. 

Bununla birlikte Performans Yönetim Sistemi’nin iĢyerinde objektif Ģekilde 

uygulanması halinde çalıĢanların, iĢyerindeki yönetim tarzından memnuniyet 

duyacakları, kendilerini geliĢtirmek için gayret gösterecekleri, iĢyerindeki ücret ve 

ödüllendirme sisteminin adil olduğuna inanacakları, kendilerini güvende 

hissedecekleri ve takım çalıĢmasına uygun Ģekilde çalıĢacakları düĢünülmektedir. 

Burada kritik bir noktanın da adalet duygusu olduğu unutulmamalıdır. Zira 

organizasyonlar tarafından uygulanan performans yönetim sisteminin herhangi bir 

aĢamasında, çalıĢanlar sistemin adil olduğu hususunda Ģüphe duyarlarsa, bu durumun 

çalıĢanları güvensizliğe iteceği gerçeği göz önünde tutulmalıdır. Ortaya çıkacak 

güvensizlik ortamında ise, çalıĢanların motivasyonlarının düĢeceği, bunun da 

performanslarını negatif yönde etkileyeceği, hem organizasyon hem de çalıĢanlar 

için olumsuz sonuçlar doğurabilecektir.   

 Sonuç olarak organizasyonlar açısından önemli görülen çalıĢanların 

performanslarını, ölçülebilir ve yönlendirilebilir kılmak amacıyla günümüzde birçok 

iĢyeri tarafından uygulanan Performans Yönetim Sisteminin, çalıĢanların 

motivasyonları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle objektif Ģekilde 

uygulanacak olan Performans Yönetim Sisteminin hem iĢletmeler hem de çalıĢanlar 

adına faydalı olacağı söylenebilecektir 
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EK : ANKET FORMU 

PERFORMANS YÖNETĠM SĠSTEMĠ ĠLE MOTĠVASYON ĠLĠġKĠSĠ 

ANKETĠ 

Sayın:………………………….., 

          “Performans Yönetim Sistemi ile Motivasyon İlişkisi” konulu araĢtırmaya 

bilimsel veri oluĢturmak için hazırlanan bu anketten elde edilen bilgiler tamamen 

akademik olarak kullanılacak ve hiçbir kimse ve/veya kuruluĢa verilmeyecektir. 

AraĢtırmanın amacına ulaĢması, sizin tarafsız, objektif ve içten cevaplarınıza bağlıdır. 

          Ankete ayıracağınız zaman ve göstereceğiniz özenden dolayı Ģimdiden teĢekkür 

ederim.  
                                                                                                     

                                                                                                          Mehmet ERĠġ 

 

KĠġĠSEL BĠLGĠLER 

1)    YaĢınız                               :…………………………….. 

2)    Cinsiyetiniz                        : ( )Kadın        ( )Erkek 

3)    Medeni Haliniz                  : ( )Evli           ( )Bekar         ( )BoĢanmıĢ 

4)    Toplam ÇalıĢma Süreniz  : ( ) 5 Yıldan Az    ( ) 5-10 Yıl    ( )10 Yıldan Fazla 

5)    ĠĢyerindeki ÇalıĢma Süreniz  : …………………………... 

6)    Eğitim Durumunuz             : ( ) Ġlköğretim    ( ) Lise     ( ) Lisans       ( ) Lisans 

Üstü 

 

AĢağıdaki ifadeleri değerlendirirken, belirtilen görüĢe kesinlikle 

katılmıyorsanız “Hiçbir Zaman”, çoğunlukla katılmıyorsanız “Çok Az”, bu konuda 

net bir fikriniz yoksa “Kararsızım”, çoğunlukla katılıyorsanız “Çoğu Zaman” ve 

tamamen katılıyorsanız “Her Zaman”ı iĢaretleyiniz. Lütfen her ifadeyi 

değerlendiriniz.  

No Ġfadeler 
Hiçbir 

Zaman 

Çok 

Az 
Kararsızım 

Çoğu 

Zaman 

Her 

Zaman 

A PERFORMANS YÖNETĠM SĠSTEMĠ      

 Hedef Belirleme      

7 

ĠĢyerinde firmanın amaçları doğrultusunda hedefler 

belirlenirken çalıĢanların görüĢleri de alınarak birlikte 

karar verilir. 

     

8 
ĠĢyerinde firmanın hedefleri tüm çalıĢanlarca açık ve 

ulaĢılabilir olarak görülmektedir. 
     

9 
ĠĢyerinin hedeflerinde, yıl içinde ekonomik nedenler, 

firmanın içinde bulunduğu durum, ülke ekonomisi v.b. 

nedenlerle tekrar incelenerek ayarlamalar yapılır. 

     

10 

ĠĢyerinin hedefler belirlenirken çalıĢanların yapacağı 

her iĢ için gerekli yeterlilikler belirlenmekte ve 

baĢarının nasıl ölçüleceği açıklanmaktadır. 
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11 
Organizasyonun stratejik planları (vizyon, misyon) 

çalıĢanlar tarafından bilinmekte ve benimsenmektedir.  
     

 Planlama/Yönlendirme      

12 

ÇalıĢanlar, kendilerine geribildirim sağlandığında, 

performanslarını geliĢtirme ve sürdürme üzerine olan 

önerileri kabul etmeye yönlendirilirler. 

     

13 
ĠĢyerinde yöneticiler çalıĢanlarla devamlı ilgilenir ve 

performansları hakkında ne düĢündüklerini bildirir. 
     

14 

Performans değerlendirme görüĢmelerinde geliĢmesi 

gereken yönlerim yöneticim tarafından yapıcı bir 

Ģekilde bana aktarılır. 

     

15 

Yöneticim bireysel geliĢim hedeflerim doğrultusunda 

almak istediğim rol ve sorumluluklar için ihtiyaç 

duyacağım eğitim/geliĢim programlarını belirlemede 

ve uygulamada hassas ve takipçi davranır. 

     

 Performans Değerlendirme      

16 
ĠĢyerinde yapılan performans değerlendirmeye tüm 

yöneticilerle çalıĢanlar birlikte katılır.  
     

17 

ÇalıĢanlar değerlendirilirken genel izlenimlere göre 

değil ulaĢtığı hedefler, sonuçlar ve performanslara göre 

değerlendirilir. 

     

18 
ÇalıĢanlara performans değerlendirmesi uygulanırken 

aralarında herhangi bir ayrım yapılmaz. 
     

19 
Performans değerlendirmesi sırasında müĢteriden gelen 

geri bildirimler de dikkate alınmaktadır. 
     

20 

Değerlendirme esnasında, değerlendirilenlerin çeĢitli 

nitelik ve davranıĢlarına iliĢkin tanımlayıcı ifadelerin 

bulunduğu bir listeden/kaynaktan yararlanılmalıdır. 

     

 GeliĢim Planlaması      

21 

ĠĢyerinde performans değerlendirmesi yapıldıktan 

sonra, fiili sonuçlarla standartların karĢılaĢtırılması 

sonucu ortaya çıkan sorunlara önleyici tedbirler 

alınmaktadır. 

     

22 
Performans değerlendirme sonucu baĢarıda ücret artıĢı, 

ödüllendirme vb. sonuçlar verilmektedir. 
     

23 

Değerlendirme sonunda performansın nasıl 

geliĢtirileceği konusunda ve buna bağlı olarak 

görevlerde yeni düzenlemeler getirilir. 

     

24 

Performans değerlendirme sonucuna uygun olarak 

hangi çalıĢan için ne zaman, hangi konuda, ne ölçüde 

eğitime ihtiyaç olduğu çıkarılır ve eğitim programına 

tabi tutulur. 

     

25 

Değerlendirme sonuçları çalıĢana iletilir ve tüm 

çalıĢanların geliĢmesi için yapılan çalıĢanlardan da 

destek alır ve uygulanabilir niteliktedir. 

     

B MOTĠVASYON      

 Yönetim Tarzı      

26 
ĠĢyerindeki yönetim biçimi çalıĢanları ellerinden 

gelenin en iyisini yapmaya teĢvik eder. 
     

27 ĠĢyerinde yönetim biçimi çalıĢanlara eĢit fırsatlar tanır.      

28 
ĠĢyerinde çalıĢanlar iĢi etkileyen kararlara yeterince 

katılır. 
     

29 
ĠĢyerinde çalıĢanlar iĢini iyi yapmak için yeterli yetkiye 

sahiptir. 
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 Kendini GeliĢtirme      

30 
ĠĢyerinde yöneticiler çalıĢanların yeteneklerini 

geliĢtirmelerine yardım ederler. 
     

31 
ĠĢyerinde verilen eğitimler iĢi daha iyi yapmaya 

yardımcı olur. 
     

32 

ĠĢyerinde yapılan toplantılarda çalıĢanlara istedikleri 

anda söz hakkı tanınır ve çalıĢanlar fikirlerini rahatça 

ifade edebilir. 

     

33 
ĠĢyerinde çalıĢanların vereceği yeni fikirler dikkate 

alınıp değerlendirilir.  
     

 Ücret ve Ödüllendirme      

34 
ÇalıĢanlar yaptıkları iĢ karĢılığında adil bir ücretle 

ücretlendirilirler. 
     

35 

ĠĢyerinde yüksek performans gösteren çalıĢanlar 

ikramiye, teĢvik, prim vb. ekonomik ödüllerle 

ödüllendirilirler. 

     

36 

ĠĢyerinde iyi olan her performans hak ettiği değerde 

ödüllendirilir. Ödüllendirme kiĢiye göre değil iĢe göre 

yapılır ve çalıĢan beklediğini alır. 

     

37 
ĠĢyerinde çalıĢanların fikirlerine değer verilir ve 

yapılan iyi iĢler için çalıĢanlar onurlandırılır. 
     

 Güvenlik      

38 
ĠĢyerinde çalıĢanların iĢ güvencesi konusunda bir 

sıkıntısı yoktur.  
     

39 
ĠĢyerinde çalıĢanların sağlık, kaza vb. konularda 

sorunlarını çözecek sistemler mevcuttur. 
     

40 ĠĢyerinde çalıĢanlara güven duyulmaktadır.      

41 
ĠĢyerinde fiziksel koĢullar çalıĢmayı olumlu yönde 

etkileyecek Ģekilde ayarlanmıĢtır. 
     

 Takım ÇalıĢması      

42 
ĠĢyerinde çalıĢanlar kendi bölümünde birlikte çalıĢtığı 

insanlar ile iĢbirliği içerisinde iĢlerini yaparlar. 
     

43 
ĠĢyerindeki departmanlar arasında verimli bir iletiĢim 

bulunmaktadır. 
     

44 
ĠĢyerinde yöneticiler, çalıĢanlara karĢı arkadaĢça ve 

yardımsever bir tutum içerisindedir. 
     

45 
ĠĢyerinde çalıĢanlar, çabaları neticesi yaptıkları iĢten 

tatmin olurlar. 
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