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GİRİŞ 
 İşletmelerin sosyo-ekonomik yaşamdaki önemleri gittikçe artmaktadır. Bu örgütlerin, 

yoğun rekabet ortamı içinde etkili bir biçimde yönetilmesi zorunludur. Bunun için en üst 

düzeydeki yöneticiden en alt kademedeki işgörene kadar tüm çalışanların belirli bir ölçütün 

(standardın) üzerinde başarı göstermeleri ve sürekli geliştirilmeleri gerekir. Bugün iş firmaları, 

küresel rekabetten yoğun bir şekilde etkilenmektedir. Ayakta kalmaları ve başarıları için 

örgütler, bu yeni çevrede rekabetçi durumlar n  sür› › dürmek zorundad r. Sürekli olarak rekabette ›

üstünlüğü sağlama, sadece insan kaynağının kesintisiz geliştirilmesiyle korunabilir. Örgütün 

başarısının devamı, üyelerinin üstün performans göstermelerine ve performanslarının 

değerlenmesine bağlıdır. 

 Gelecekte, sadece başarılı şirketler, insan kaynaklarının performansının iyileştirme 

yoluyla verimliliği arttırabilen şirketler olacaktır. Bu nedenle, işgücünün performansının sürekli 

olarak değerlemek ve performansı iyileştirmek firmalar için kaçınılmaz bir olgudur. Bu 

nedenlerle performans değerlemesi, örgütler için yaşamsal önem taşır. Örgütün değişikliklere 

ayak uydurabilmesi ve toplumsal işlevini yerine getirebilmesi, örgütte görev alan işgörenlerin 

bir bütün olarak genel amaçlara istenilen düzeyde katk da bulu› nabilmelerine ve onlar n sürekli ›

olarak değerlenip iyileştirilmelerine bağlıdır.  

 İş örgütleri için bu kadar öneme sahip performans değerlemesi, sistemli bir biçimde ilk 

olarak 1900’lü yılların başında ABD’de kamu hizmeti veren kurumlarda kullanılmaya 

başlanmıştır. Türkiye’nin performans değerlemesinin ilk olarak kamu kesiminde uygulanmaya 

başladığını, ancak işletmecilik konusunda bilimsel gelişmelerin sonucu olarak da özellikle son 

10–15 yıldan beri özel sektörde de performans değerlemesine ilginin artarak çağdaş performans 

değerleme yöntemlerinin kullanılmaya başlandığı görülmektedir.1  

 2000’li yıllara girerken organizasyonlarda gerçek verimliliğe ulaşmanın tek yolunun 

“İNSAN”dan daha etkin olarak faydalanabilme gerçeği olduğu ortaya çıkmıştır. İnsanoğlu 

teknolojideki baş döndürücü gelişmenin bir sonucu olarak üretkenliği aynı paralelde 

arttıramamıştır. Şu gerçek açık ve net bir şekilde ortadadır ki teknoloji eğer onu etkin olarak 

kullanan insan yoksa tek başına hiçbir şey ifade etmemektedir.2Yöneticiler sürdürülebilir bir 

rekabet avantaj  elde etmenin yolunun; iyi e› ğitilmiş, işletmeye bağl  ve motive edilmi› ş 

çal›şanlara sahip olmaktan geçtiğinin fark na varm› ›şlard r. Bu özelliklere sahip personel ›

kadrosu ancak iyi bir insan kaynaklar  yönetim sistemi ile › sağlanabilir. Bu noktada performans 
                                                        
1 Dursun BİNGÖL, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basın Yayım, 5.Baskı, İstanbul, 2003,s.272 
2 Ak n›  ARSLAN, 360 Derece Değerlendirme Bireysel Performanstan Kurumsal Performansa Geçişte 
Etkili Bir Araç, http://www.kalder.org.tr/preview_content.asp?contID=716&tempID=1&regID=2, Erişim 
Tarihi:01.09.2007 
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değerleme önemli bir insan kaynaklar  yönetim fonksiyonu olarak kar› ş m za ç kmaktad r. › › › ›

Çünkü performans değerleme personel seçimi, eğitim, kariyer planlamas  ve ücret gibi di› ğer 

insan kaynaklar  fonksiyonlar na geri besl› › eme imkân  sa› ğlamaktad r. Yani iyi bir insan›  

kaynaklar  yönetimi sistemi; objektif, tutarl  ve adil bir performans de› › ğerleme sistemine sahip 

olmakla mümkündür.3 

 İnsan kaynaklarıyla ilgili politikaları uygulayanlar çoğunlukla performans 

değerlendirmesinin insan kaynakları yönetimindeki en tartışmalı konulardan biri olduğunu 

söylerler. Bu konudaki tartışma, değerlendirmenin ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkindir. 

Performans değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının hiç tartışma konusu edilmemesi dikkat 

çekicidir. Performans değerlendirmesini vazgeçilmez kılan şey, bir kuruluşta işlerin iyi gidip 

gitmediğinin nesnel bir ölçüsü olarak, o kuruluşta çalışanların iş performansı üzerinde 

odaklanmas d r.› › 4 

 Bu çalışma dört bölümden oluşmuştur: 

 İlk bölümde performans kavram n n tan m , amac  ve faydalar  ile performans › › › › › ›

değerleme süreci ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

 İkinci bölümde günümüzde halen kullanılmakta olan performans değerleme yöntemleri 

örnek uygulama ve değerleme formlarıyla anlatılmış, her yöntemin diğer yöntemlere göre 

avantaj ve dezavantajları üzerinde durulmuştur. 

 Üçüncü bölümde 360 Derece Performans Değerleme yöntemi tanımı ve süreci ayrıntılı 

olarak anlatılmış, bu çağdaş yöntemin uygulanmasındaki önemli noktalar ile yöntemin olumlu 

ve olumsuz yönleri incelenmiştir. Ayrıca bu yöntemle diğer yöntemler arasındaki farklar 

üzerinde durularak, performans değerleme uygulamalarında karşılaşılan hatalar ve sorunlar 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

 Dördüncü bölümde daha önceki bölümlerde incelenen konular ışığ nda teorik bölüme ek ›

olarak 360 derece performans değerlemenin uygulanabilirliği üzerine bir alan araştırması 

yapılmış, elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla açıklanarak araştırma sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 

 

 

 

 
                                                        
3 Hakan TURGUT, Geleneksel Performans Değerleme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif:360 derece 
Performans Değerleme Yöntemi, Sayıştay Dergisi,Sayı:42, http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/dergi2.asp 
4 Margeret J PALMER, Performans Değerlendirmeleri, Rota Yayınları, 1993, İstanbul, s.7 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
PERFORMANS VE PERFORMANS DEĞERLEMENİN TANIMI, AMACI 

FAYDALARI VE SÜRECİN ANALİZİ 

1.1. PERFORMANSIN TANIMI 

Kişilerin işteki performanslarını ölçmek veya değerlemek, farklı düzeylerdeki 

performanslar arasında karşılaştırmalar yapmak, öncelikle açık bir tanımını gerektirir. Aynı 

okuldan mezun olan, aynı eğitimi alan, aynı yaştaki, aynı zamanda aynı mesleğe atanan kişilerin 

bir süre sonra yolları ayrılabilmekte ve birisi üst kademelere doğru çıkabilirken, diğeri yerinde 

sayabilmektedir. Bu farlılığa neden olan kişilerin performansıdır.5 

Performans, insanların yaşamlarında olsun, çalışma hayatında olsun gösterdiği bir şeyler 

başarma çabasıdır. Performans, her insanın sorumluluklarını geliştiren, hedeflerini ve amaçlar n  › ›

belirleyen ve vizyonlarını geliştiren bir faaliyettir.6 Performans, bir işi yapan bireyin, bir grubun 

ya da bir teşebbüsün o işle amaçlanan hedefe yönelik olarak nereye varabildiği, başka bir 

deyişle neyi sağlayabildiğinin nicel (miktar) ve nitel (kalite) olarak anlat m d r › › › şeklinde 

tan mlanabilir.› 7 

İşletmelerde, performansın kavramsal tanımı ve ölçümü ise, halen üzerinde görüş birliği 

oluşturulamayan, araştırmacıları zorlayan konulardan birisidir. Bir sisteminin performansı, 

belirli bir zaman dilimi sonucunda, o iş sisteminden elde edilen çıktı ya da çalışma sonucudur. 

Bu sonuç, isletme amaç ve hedeflerinin yerine getirilme derecesi olarak alg lanmal d r. Bu › › ›

kapsamda isletme performansı, isletme amaçlarının gerçekleştirilmesi için gösterilen çabaların 

değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir.8 

Kişi işine bir takım özellikler taşır. Kişi, bu özelliklerini kullanarak, kendisine verilen 

görevleri maksimum düzeyde yerine getirmeye çalışır. Kişi, işinde iyi bir performans gösterdiği 

takdirde, ekonomik ve sosyal yönden f rsatlar elde eder, ilerler, terfi yoluyla yükselir. Bir ›

örgütün tüm üyeleri, maksimum düzeyde görevlerini yerine getirdiğinde veya üstün performans 

gösterdiğinde de firmanın stratejik hedeflerine ulaşma şansı artar. 

Bir iş örgütünde bir personelin üstün performans göstermesi veya başarılı olması, çeşitli 

etmenlerin katkılarıyla oluşan bir karışımdır. Bu karışımın oluşumunda konuşma, yazma, 

                                                        
5 BİNGÖL,a.g.e.,s.273 
6 Cavide UYARGİL, İsletmelerde Performans Yönetim Sistemi, İstanbul Üniversitesi İsletme Fakültesi 
Yay nlar , No: 262,1994, s. 19.› ›  
7 P nar TINAZ, › Performans Değerleme Sistemlerinin Önemi ve Türkiye’deki Uygulamalar na › İlişkin 
Bir İnceleme, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Say : 5, Manis› a, 1999, s. 389. 
8 Muhittin SİMSEK, Mustafa NURSOY, Toplam Kalite Yönetiminde Performans Ölçme, İstanbul: Hayat 
Yay nlar , 2002,s.43› ›  
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anlama, fiziksel güç, sayısal, görüntüsel bellek, müzik, resim ve deneyim gibi kişisel yetenekleri 

ile kişinin bu yetenekleri ortaya koyma isteğinin yoğunluğu, işgörenin içinde çalıştığı fiziksel 

ortam ile örgütün içinde faaliyetini sürdürdüğü çevresel ve işletmenin iş ve çalışanlara yönelik 

politika ve felsefelerini yansıtan örgütsel koşullar rol oynamaktadır. 9 

1.2. PERFORMANS VE PERFORMANS DEĞERLEME  

 Bir işletmenin uzun vadedeki başar›sı, çalışanların›n ne kadar iyi performans 

gösterdiklerini ölçüm yeteneğiyle ve bu ölçüm sonucunda ulaşılan verileri, mevcut 

performans standartlar n›  › geliştirmeye yönelik olarak kullanmalar  › ile sağlan r. Bu noktada ›

karşım za ç› ›kan değerlendirme süreci, bireyin daha işe kabul aşamasında başlayan ve çalışma 

hayat› süresince de belli amaçlar doğrultusunda ve belli aral klarla düzenli olarak sürdürülen ›

faaliyetler bütününü ifade etmektedir. İşletmelerin faaliyet alanlar›, türü ve kapasiteleri ne 

olursa olsun, yönetici pozisyonunda görev yapan kişilerin en önemli sorumluluk alanlar›ndan 

birisi, işgören performans n› ›n değerlendirilmesi ve artırılmaya çalışılmasıd›r. Sağduyusu 

yüksek yöneticilerin marjinal ç›kt›lar› yüksek olmakta ve işletme performansında olumlu etki 

yaratmaktad rlar. Yöneticiler nas l de› › ğerlendirilmeli ve ödüllendirilmeli tartışması ise y›llard r ›

sürmektedir.10 

Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni 

nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. İşletme düzeyinde performans da bundan farklı 

bir anlam taşımamaktadır. Yönetimlerin performans anlayışları günümüze gelene kadar sürekli 

gelişen ve değişen bir süreç göstermektedir. Performans anlayışının değişim süreci içinde 

değişmeyen ve önemini yitirmeyen en eski ve ilk boyutu, ekonomik performans anlayışıdır. 

İkinci sırada yer alan boyut, verimliliktir. İşletmelerde performans anlayışının gelişim sürecinde 

gelinen son nokta “yeni rekabet” ve “geleceğin örgütü” olarak adland r lan yeni bir yöneti› › m 

anlayışıdır.11 

1.3.   PERFORMANS DEĞERLEMENİN TANIMI 

Çevre oldukça rekabetçi ve verimlilik artış oranları nispeten düşük olduğu 

dönemlerde, hemen hemen tüm örgütler verimliliği iyileştirmeyle ilgilenir. Örgütlerin 

verimliliği, sadece teknoloji ve sermayeye bağlı değildir. Bunlarla birlikte insan kaynakları da 

bu konuda aynı derecede önemlidir. Çünkü işgörenlerin yaptığı veya yapmadığı şeyler, bir 

                                                        
9  BİNGÖL,a.g.e.,s.273, 
10 Said KINGIR, Erkan TAŞKIRAN, Performans Değerlendirme Çal›şmalar na›  İlişkin İşgören Görüşlerinin 
Belirlenmesine Yönelik Bir Araşt rma› , Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.VIII ,S.1, 2006) 
11 Zuhal AKAL, İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, MPM Yay n , Yay n No. › › › 473, Ankara, 2002, s. 
1–7. 
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örgütün verimliliğini etkiler. Bu nedenle çalışanların davranışlarının, kendilerinden beklenen 

rolleri yerine getirip getirmediklerinin, özellikle iş performanslarının değerlenmesi 

zorunludur. 

Verimlilik ve dolayısıyla rekabet üstünlüğü sağlama açısından öneme sahip olan 

performans değerlemesi, işgören açısından da öneme sahiptir. Bir işgören, işe kabul edilip 

yerleştirildikten ve belirli bir iş için eğitildikten sonra, iş performansının beklenen ölçütlerine 

nasıl ulaşılacağını bilmek hakkına sahip olur. İşgörenin ilk amiri, ona bu konuda bilgi 

vermekle sorumludur. İlerleme umudu, çoğu işgören için önemlidir. Onlar, başarılarını 

iyileştirmek ve kendilerini daha iyi işlere hazırlamak için neler yapabileceklerine bilmek 

isterler. İşte bu durum, performans değerlemesi gereğini ortaya koymaktadır.12 

En genel hatlar yla performans de› ğerlendirme; günümüzde birçok işletmede 

kullan lmakta olan, i› şletmenin sağlad›ğ  ödülleri çal› ›şanlar n performans na ba› › ğlamak yoluyla 

işletmelerde adil ödül dağ t m  sa› › › ğlamay , çal› ›şanlar  yüksek performans göstermeye motive ›

etmeyi ve birey performansını arttırmayı sağlamaktır. Bir bütün olarak işletme performans 

değerleme sistemi,  işletmelerde ücret ve terfi kararlarında, insan kaynakları planlarının 

oluşturulmas nda, e› ğitim ihtiyac n n tespit edilmesinde ve personel seçim sistemlerinin › ›

geçerliliğinin ispat edilmesinde kullan lan önemli bir bil› gi kaynağ d r.› › 13 

 Başarı değerlendirme olarak da adlandırılan performans değerlendirme; bir işgörenin 

yapmakla yükümlü olduğu görevindeki etkinliği ve yeterliliği hakkında bilgi veren ve bu 

doğrultuda gösterdiği performansını ölçmeye imkân sağlayan bir süreç olarak tan mlanabilir. ›

Performans değerlendirmesi, birey ya da grubun iş ile ilgili güçlü ve zayıf yönlerini sistematik 

bir biçimde analiz etmek ve işletmenin belirlediği amaçlar doğrultusunda yönlendirmektir. Bir 

başka tanıma göre performans değerlendirme; bir yöneticinin, önceden belirlemiş standartlarla 

karşılaştırma ve ölçme yoluyla personelin iş başarımını değerlendirmesi sürecidir. Bu tanımda 

da ifade edildiği gibi performans değerlendirmesi doğrudan insan kaynakları işlevi ile 

ilişkilidir. Değerlendirme süreci sonunda, çalışanların geçmişteki performanslarına ilişkin 

veriler elde edilmektedir. Bu veriler, çalışanların performanslarının önceden belirlenmiş 

standartlara uygunluğunu ölçmede ve çalışanların geliştirilmeleri ile ilgili faaliyetlerde, 

çalışanların hedefleri ile işletmenin hedeflerinin uyumunun sağlanmasında yardımcı 

olmaktadır. Yukarıdaki tanımlamalar genel olarak değerlendirilirse performans 

değerlendirmenin, önceden saptanmış standartlarla karşılaştırma ve ölçme yoluyla 

                                                        
12 BİNGÖL,a.g.e.,s.276 
13 Berrin ERDOGAN, Performans Değerlemede Adalet Alg s n  Olu› › › şturan Faktörler, İstanbul 
Üniversitesi İsletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 2, İstanbul, Kasım 1998, s. 77. 
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işgörenlerin görevdeki başarılarını, etkinlik ve verimliliğini, yeniliklere uyum yeteneğini, 

tutum ve davranışlarını değerleyen, işletmeye katkılarını belirleyen bir süreçten oluşan 

kapsamlı bir kavram olduğu ifade edilebilir.14 

Performans değerlendirme çalışanları daha iyi tanımada bir araçtır.  Eğer çalışanları 

nelerin motive ettiğini belirlenebilirse, onlardaki gizli potansiyelleri keşfedebilir. Bu durum 

ise çalışanların beyni, yüreği, fiziği ile bütün yaratıcılığını işe yönelik ortaya koymasını 

sağlayacaktır. Öyle bir kariyer yönetim sistemi oluşturmalıd r›  ki; üstün performans gösteren, 

yaratıcılığı ile kabına sığamayanları tespit edebilmeli, kişisel beklentiler ile kurumsal 

hedefleri bir çizgide tutulabilmelidir. Hatta klasik anlamdaki organizasyon içindeki 

yükselmeleri bir tarafa bırakıp, çalışanların yaratıcı fikirlerine onların liderliğinde yeni 

kurulacak organizasyonlarda sponsor olunabilmelidir. Bu durum s n rs z yükselme › › › imkân› 

yaratabilecektir. Geleceğin organizasyonlarında artık “genel müdür” gibi bir üst sınır 

olmayacak, yükselmenin anlamı değişecektir. 15  

 Performans değerleme sistemlerinin çalışanlar tarafından benimsenmesi, rekabet 

üstünlüğü sağlamada önemli bir faktördür. Performans değerleme, insan kaynaklar  ›

yönetiminin diğer üç temel öğesi olan işgören seçimi, güdüleme ve eğitimden daha 

önemlidir. Çünkü diğer üç unsur, başarı değerlemesinden elde edilecek sonuçlara göre 

yönlendirilecektir.16 

Başarı değerlendirme pek çok işletmede firma amaçları fazla dikkate alınmadan, 

objektif kriterlere dayanmaks z n › › ve geniş perspektif düşünülmeyerek uygulanmaktadır. Yine 

birçok işletmede ise başarı değerlendirme yapılmamakta veya gereken önem verilmemektedir. 

Oysa iş gereklerine uygun olarak hazırlanmış kriterleri içeren teknikler aracılığıyla yapılan 

başarı değerlendirmelerin birçok yararlarından bahsetmek mümkündür. Örneğin işletmeye 

işgörenler hakkında bilgi vermek, eğitim çalışmalarında kullanılabilecek bilgileri sunmak, ücret 

düzenlemeleri, terfiler vs. gibi uyulamaya dönük yararlar  › vard r.›  

Performans değerlemenin önemi iki yönden ele al nabilir. Bunlar› : 17 

1) Bireysel önemlilik; performans değerleme süreci ve sonuçlarının çalışanlar 

tarafından kavranmasıdır. Böylece çalışanlar kendilerinin hâlihaz rda›  sahip olduklar  ›

performans durumlar n , güçlü ve zay f yönlerini belirl› › › er ve işleri ile ilgili ihtiyaçlarını 
                                                        
14 KINGIR, TAŞKIRAN, a.g.e., C.VIII ,s.1, 
15 Ak n›  ARSLAN, 360 Derece Değerlendirme Bireysel Performanstan Kurumsal Performansa Geçişte 
Etkili Bir Araç, http://www.kalder.org.tr/preview_content.asp?contID=716&tempID=1&regID=2, Erişim 
Tarihi:01.09.2007 
16 Azmi YALÇIN, Farkl  › Performans Değerlendirme Sistemlerine İlişkin İşgören Tercihlerinin 
Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr, Erişim Tarihi:24.12.2007 
17 Cynthia D. FİSHER, Lyle F.SCHOENFELDT, James B.SHAW, Human Resource Management, Houghton 
Mifflin Company, Boston,1999, s.498–500 
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belirleyebilirler. Bu süreç sonunda çalışanlar kendi ürettikleri ile kendilerinden beklenilenleri 

karşılaştırma olanaklarını bulurlar. 

2) Yönetsel önemlilik; performans değerleme sonuçlarının yürütülen plan ve 

programlarla karşılaştırılması için kullanılmasıdır. Böylece yöneticiler çalışanların eğitim 

ihtiyaçlarını hesaplayabilir veya terfi, ücret artışı, ödüllendirme, işten çıkarma gibi konuların 

uygulanabilmesi için değerlendirme sonuçlarını kullanabilirler. 

“Mükemmel” performans değerlendirmesi biçimi ya da yöntemi diye bir şey yoktur. 

Performans değerlendirmesi, uygulandığı durumun özgül koşulları dikkate alınarak yapıldığında 

çok daha etkili olur. İdeal olan, yönetici ile çalışanların hangi işin yapılacağı, nasıl yapılacağı, 

arzu edilen sonuçlara nasıl ulaşılacağı ve nihayet, elde edilen performans ile birlikte 

kararlaştırılan hedeflerin birbirine ne ölçüde uyduğu konularında ortak bir anlayışa varmasıdır. 

Performans değerlendirmesi sürecinin samimi ve dürüst bir iletişime dayanmas  ›

gerektiği açıktır. Yönetim ihtiyaçlarını, görevlerini ve amaçlarını açıkça bildirmeli, çalışanlar da 

bir işin en iyi nasıl yapılacağına ilişkin kendi görüşlerini ortaya koymalıdır. Çalışanların 

saptanan hedefleri izleyebilmesi için, işlerin nasıl yapılacağı ve performans kriterleri yönetim 

tarafından açıkça ifade edilmelidir. Talimatlarda çalışanların kendi işlerinde performansı 

yükseltecek öğeleri ekleyip zararlı öğeleri ayıklayabilmeleri için açık kapı bırakılmalıdır.18 

1.4. PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN AMACI VE FAYDALARI 

Performans değerlendirmenin amacı; organizasyondaki çalışanların iyiden kötüye doğru 

sıralanması değil; örgütsel amaçların astlar tarafından öncelikle anlaşılma ve benimsenme 

derecesinin ortaya ç kar lmas  amaçlar n herkes tar› › › › af ndan asgari seviyede yerine getirilmesinin ›

temin edilmesi ve herkesin mutlu olduğu dinamik çalışma ortamının sürekli muhafaza 

edilmesidir. Amirden çalışanlara bakışın bir göstergesi olan klasik performans değerlendirme 

sistemleri günümüzde bu noktada iflas etmişlerdir. Çünkü performans değerlendirme 

sisteminden organizasyonun esas beklentisi gelecekteki kariyer planlamalar nda kimin nerede ›

olduğunun tespit edilmesinde bir araç olması değil, çalışanlar boyutunda sisteme önemli geri 

beslemeler vermesi; sistemi sürekli olarak geleceğe ve örgütsel vizyona yönlendirmesi, 

organizasyonu yarınlara taşımasıdır.19 

 Performans değerlendirme sistemleri, tamamlanmış bir hareketin, görevin ya da bir 

sürecin etkililiğini değerlendirmek için oluşturulmuştur. Bu sistemlerin amac , en uygun ›

                                                        
18 PALMER, a.g.e.,.s.7 
19 Ak n›  ARSLAN, 360 Derece Değerlendirme Bireysel Performanstan Kurumsal Performansa Geçişte 
Etkili Bir Araç, http://www.kalder.org.tr/preview_content.asp?contID=716&tempID=1&regID=2, Erişim 
Tarihi:01.09.2007 
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performansı desteklemek, verimsiz çalışan departmanların neler olduğunu tespit etmek ve 

gelişimini yansıtmaktır. Ayrıca, performans değerlendirme faaliyetleri, personeli motive 

edebilen mekanizmalardan biridir. Somut amaçlara sahip olanlar, olmayanlara oranla daha 

fazla performans göstermektedirler. 

Performans değerlendirmenin gereği ve yararlarının başında, sosyal bir varlık olan 

insanın çevresiyle olan ilişkilerinde kendisi ile ilgili bilgi edinmek, başkaları tarafından 

onaylanmak ve cesaretlendirilmek ihtiyaçlarının karşılanması yatar. Çalışanların işlerindeki 

performansları konusunda bilgilendirilmeye ve geri bildirim almaya ihtiyaçları vardır. İnsanın 

psikolojik ihtiyaçları arasında yer alan, davranışları hakkında bilgilenme dürtüsü, kişinin 

moralinin iyileşmesine ve kendine olan güveninin artmasına neden olarak kişisel gelişime 

olanak sağlar.20 

Personel değerlendirmesi, personelin örgüt için taşıdığı önemin niceliksel ve niteliksel 

yönleriyle belirli süreler içerisinde belirtilmesidir. Önem ve değerden anlaşılan, 

personelin işletme amaçlarının elde edilmesi yolunda dolaylı ve dolaysız katkılarıdır. Burada 

sorun, katkının niteliğini etkileyen bireysel özelliklerin ortaya ç kar lmas d r.› › › › 21 İşletmelerde 

performans değerlemenin amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 22. 

- Yöneticilerin işgörenlerin başarılarını ve potansiyel yeteneklerini değerlendirmede 

yard mc  olmak,› ›  

- Ücretler ve primlerin adaletli olarak dağıtımına yardımcı olmak, 

- Eğitim açıklarının ortaya konmasını sağlamak, 

- Yöneticilere elemanlar n  tan ma f rsat  vermek, böylece hangi eleman n› › › › › ›  

hangi bölümde çalıştırılacağına da yardımcı olmak, 

- İşlerin düzenlenmesine yardımcı olmak, 

- Yöneticilerin tutarlı, sağlıklı ve ön yargılardan arınmış kararlar vermelerine yard mc  › ›

olmak, 

- İşlerin düzenlenmesine yard mc  olmak,› ›  

- Çalışanların kendi başarılarını görmelerini ve bunun neticesinde çeşitli ç karlar ›

sağlayarak moral ve iş doyumlarını yükseltmek, 

- Elemanların terfi işlerinde yardımcı olmak, 

- Üstün yeteneklilerinin bulunmas na ve bunlar n hangi bece› › rilerinden 

                                                        
20 http://www.kobifinans.com.tr/tr/bilgi_merkezi/020703/13226, Erişim Tarihi:19.08. 2007, 
21 Bintuğ AYTEK, İşletme Yönetimi, Turhan Kitabevi, Ankara, 1978, s.213 
22 S. Metin CAMGÖZ, İ. Nurdan ALPERTEN, 360 Derece Performans Değerlendirme ve Geri 
Bildirim: Bir Üniversite Mediko-Sosyal Merkezi Birim Amirlerinin Yönetsel Yetkinliklerinin 
Değerlendirilmesi Üzerine Pilot Uygulama Örneği, Yönetim Ve Ekonomi Dergisi Y l:2006 Cilt:13 Say :2› ›  
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yararlanılacağı konusuna yardımcı olmak, 

- Alt kademelerde dürüst ve güvenilir bir yönetim olduğuna dair kanı uyandırmak.23 

- Kaynak kullanımı etkinliğini ortaya çıkartma konusunda organizasyona fayda 

sağlamak 

- Organizasyondaki vizyon ve misyon paylaş m n n seviyesi hakk nda bilgi vermek› › › ›  

- Ayn  yap  içindeki bireysel veya örgütsel alg lama farkl l klar n  tespit edilmesine › › › › › › ›

olanak sağlamaktır 

Performans değerlemesi, çalışanın konusundaki başarı veya hatasını bilmesini sağlar. 

Eğer bir yönetici organizasyonun veya işgörenin beklentilerini karşılamada başarısız ise, 

performans değerleme sürecini başlatmalıdır.  

Performans değerleme sürecinde şu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.24 

1. İletişimi etkili hale getirmek, 

2. İyi performansı desteklemek, 

3. Etkili ekip çalışması geliştirmek, 

4. Formlara odaklanmamak (Formun tamamlanması, imzalanması, tüm başlıkların 

doldurulduğundan emin olunması gibi işlemlere zaman harcamak.) 

5. Değerleme toplantısın› sosyal bir toplantı veya rutin bir iş gibi görmemek ve iyi 

haz rlanmak,›  

6. Savunmac  olmamak (Sübjektif yorumlar  önlemek için gerçek materyaller, data › ›

ve bilgi sunmak), 

7. Net olmayan aç klamalardan kaç nmak.› ›  

Genel olarak performans değerlendirme sisteminin çalışanlara, yöneticilere ve şirkete olan 

faydaları aşağ daki gibi özetlenebilir: › 25 

  Çalışanlara olan faydaları:  

 Üstlerinin, performansları hakkındaki düşüncesini bilmesini ve "fark edilme, 

tanınma" ihtiyacının karşılanmasını sağlar.  

 Performansları konusunda sorumluluk almaları yönünde çalışanları teşvik eder.  

 Performansları hakkında geribildirim almalarına ve üstleri ile iki yönlü iletişim 

kurmalar na olanak tan r. › ›  

                                                        
23 Ender EDİ, Stratejik Performans Değerleme Yönetim Dergisi, Y l:6, Say . 20 1995› › ,s. 14. 
24 Lonis FEUER, The Management Challange-Making the Most of Your Next Performance Appraisal, The 
Case Manager, Vol. 14, Iss. 5, September-October 2003., s. 22-24. 
25 Başak BAYAR, Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması, 
http://www.kobifinans.com.tr/tr/bilgi_merkezi/020703/79, Erişim Tarihi:15.08.2007 
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 Kendilerinden bekleneni bilmelerini sağlayarak, güçlerini doğru yöne kanalize 

etmelerine yard mc  olur.› ›  

 Kariyer gelişimlerine yardımcı olur.  

  Yöneticilere olan faydalar : ›  

 Astları ile ilişkilerini ve iletişimleri güçlendirir. 

 Ödüllendirilecek ve teşvik edilecek yüksek performanslı çalışanlar  tespit ›

etmelerini sağlar. 

 Koçluk ve yönlendirme yapılacak düşük performanslı çalışanlar  tespit ›

etmelerini sağlar. 

 Bireysel verimliliği artırır. 

 Takım çalışmasını güçlendirir. 

 Yöneticilerin kendi performanslarını değerlendirmelerine yardımcı olur.  

  Şirkete olan faydaları:  

 Kurumsal hedef ve amaçlar n ça› lışanlara duyurulmasını sağlar. 

 Yönetim bilgi sistemine bir kaynak teşkil eder. 

 İş yerinde güçlü ve sağlıklı ilişkilerin kurulmas na yard mc  olur.› › ›  

 Şirketin organizasyonel verimliliğini artırır. 

 Şirket hedeflerine ulaşma derecesinin, şirketin farklı birimleri (takımlar, 

departmanlar vb.) baz nda izlenebilmesini›  sağlar. 

 Terfi, nakil, ücret artışı ve insan kaynakları alanlarındaki diğer kararlar için bir 

alt yapı oluşturur. 

 Organizasyon genelinde eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlar. 

 İnsan kaynakları sistemlerinin denetimine yardımcı olur.  

Performans değerlendirmeleri, işgörenlerle işverenin önemli iş konularını 

tartışabilmeleri için fırsat sağlar. Bir organizasyonda çalışan bireylerin yetenekleri birbirinden 

farklıdır. İyi bir performans değerlendirmesi, bireysel farklılıkları göz önünde bulundurur ve 

performans  kesin bir biçimde ölçmek için öznel ve nesnel standartlar  bir arada kullan r.› › ›  

 Performans değerlendirmesi, iyi düzenlenmiş bir insan kaynakları yönetiminin önemli 

bir bileşenidir. Çalışanların performanslarına ilişkin kararlar insan kaynaklar  yönetimi ›

sisteminin diğer bölümlerini de etkiler. Ücret politikası, terfi, mesleki gelişim, görev tasarımı, 

işe alma kriterleri ve eğitim performans değerlendirmesinin etkilediği alanlardan birkaçıdır. 
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Performans değerlendirmesi yapmanın iki ana amac  vard r. Bu amaçlardan birincisi, › ›

iş performansı hakkında bilgi edinmektir. Bu bilgi yönetsel kararlar al n rken gerekli › ›

olacaktır. Ücret artışlarına (eğer organizasyon iyi işe iyi ücret sistemiyle çalışmıyorsa), 

ikramiyelere, eğitime, disipline, terfilere ve başka yönetsel etkinliklere ilişkin kararlar 

genellikle performans değerlendirmesinden elde edilen bilgilere dayanır. Bir organizasyonun 

yönetim kadrosu, performans değerlendirmesinden elde edilen bilgiler olmadan yönetsel 

kararlar veremez ve vermemelidir. İnsan kaynaklarına ilişkin diğer politikalarda olduğu gibi 

performans değerlendirmeleri de herhangi bir gruba karşı ayrımcılık yapılmasını engelleyen 

yasal standartlara uygun olarak düzenlenmelidir. 

Performans değerlendirmesi yapmanın diğer ana amacı, çalışanların iş tanımlarında ve 

iş analizlerinde saptanan standartlara ne ölçüde yaklaştığına ilişkin geri besleme sağlamaktır. 

Bu geri besleme çalışanlara olumlu bir yaklaşımla verildiği ve mesleki eğitimle desteklendiği 

takdirde çok yararl  olabil› ir. Çoğu insan bu türden yapıcı ve özgüvenini artırıcı geri besleme 

almaktan hoşlanır. Bu geri besleme aynı zamanda iş görenlerin organizasyon içindeki 

kariyerlerinin ne yönde ilerlediğini görebilmelerini sağlar. Örneğin, bir çalışanın daha büyük 

bir sorumluluk almaya hazır olduğunu ya da mevcut durumunu sürdürebilmesi için eğitime 

ihtiyacı olduğunu gösterir. Sonuç ne olursa olsun, iş görenlerin organizasyonun neresinde 

durduklarını görebilmelerini sağlar.26 

 Yüksek performans ekipleri, ortak bir vizyonu, amacı, hedefleri ve çalışma tarzını 

benimseyen, nitelikleri yönünden birbirini tamamlayan ve birbirine bağımlı insanlardan 

oluşan bir ekip türüdür. Bu ekipler üst yönetimden gelen bir emirle kurulamaz. Yüksek 

performans ekiplerinde kat l ml  bir yönetim söz › › › konusudur. Yüksek performans ekiplerini 

diğer ekip türlerinden ayırıcı özellikler şunlardır.27 

1. Üyelerin ekibe olan bağlılıkları yüksektir, 

2. Ekip örgütten güç al r ve örgüte güç verir,›  

3. Değişim ajanı olarak çalışırlar, 

4. Örgütün içinde ve dışında önemli etkileri vard r,›  

5. Lider yetiştirirler. 

Performans yönetim süreci esas olarak iki faaliyeti kapsar: 

 Geçmiş performansın hedeflerle mukayeseli olarak değerlendirilmesi, 

                                                        
26 PALMER, a.g.e., s.8–10 
27 İnan ÖZALP, A.Emre DEMİRCİ, İşletmelerde Bir Başarı Faktörü İnsan Kaynaklarını Güçlendirme 
Tekniği Olarak Yüksek Performans Ekipleri ve TOFAŞ/FIAT DOBLO Projesinde Yüksek Performans 
Ekipleri Uygulamas›, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon, 2003. 
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 Geleceğe yönelik potansiyel performansın belirlenmesi.  

 Günümüzde potansiyel performans n belirle› nmesi en az geçmiş performans kadar, 

hatta ondan daha da önemlidir.  Bu yaklaşım ile çalışanların gerçekleştirdiği performansın 

ötesinde, gerçekleştirebileceği performans hakkında da bilgi sahibi olma avantaj n  yakala› › n r.›  

Bir organizasyonda performans değerlendirme sistemi oluşturmasında ilk adım mevcut 

sistemin amaç ve hedeflerinin ne olacağını saptamaktır. Organizasyonda yap lacak gerçekçi ›

bir iş değerlendirmesi ve analizi, performans değerlendirme sisteminden neler beklenmesi 

gerektiğini de ortaya çıkaracakt r.›  

“Neden performans değerlendiririz?” Sorusuna aşağıdaki yanıtları verebilir: 28 

 Çalışanların yetkinlikleri (temel, yönetsel ve liderlik yetkinlikleri) konusunda fikir 

sahibi olmak, 

 Organizasyon içinde gerçekleştirmek istediklerinizin anlaşılma derecesini görebilmek, 

 Kaynakların kullanılma etkinliğini analitik olarak ortaya çıkarabilmek, 

 Gerçek olaylara dayanan kararlar verebilmek, 

 Organizasyona bir bütün olarak bakabilmek, 

 Organizasyondaki vizyon ve misyon paylaşımının seviyesini görebilmek, 

 Hedeflere ulaşmada süreçleri sorgulamak, 

 Çalışanların organizasyon içinde yarattıkları katma değeri mukayeseli olarak 

incelemek, 

 Bireysel ve örgütsel eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, 

 Organizasyonun gelişme eğilimini sürekli olarak yukarıda tutabilmek, 

 Belirgin davranışları motive edebilmek,  

 Ayn  yap  içindeki bireysel veya örgütsel alg lama farkl l klar n  tespit etmek,› › › › › › ›  

 Olumlu sonuçlar  tespit etmek ve kutlamak.›  

 

 

 

 

 

                                                        
28 Ak n›  ARSLAN, 360 Derece Değerlendirme Bireysel Performanstan Kurumsal Performansa Geçişte 
Etkili Bir Araç, http://www.kalder.org.tr/preview_content.asp?contID=716&tempID=1&regID=2, Erişim 
Tarihi:01.09.2007 
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1.5. PERFORMANS DEĞERLEME SİSTEMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 Yönetimin işgören değerlemesi sırasında, bu uygulamay  basar yla sürdürebilmek için › ›

bazı değerleme sorunlarına çözüm getirmesi gerekmektedir. Yönetimin çözmesi gereken 

sorunlar şunlardır. 29 

 Değerlemeyi kimin yapması gerektiği sorunu, 

 Değerlemeye işgörenin kendisinin mi, yoksa yaptığı is miktarın n m ,› ›  ya da her 

ikisinin birden mi konu olacağı sorunu, 

 Değerlemenin nesnelliği sorunu, 

 Değerlemeye konu olanların karşılaştırılmasının neye göre yapılacağı sorunu, 

 Değerlemenin işgörene olumsuz etkisinin olması sorunu, 

 Değerleme yapacak amirlerin, başarılı bir değerleme yapabilecekleri ast say s  sorunu,› ›  

 Değerlemenin hizmetlerin hangi zamanında yapılmasının daha uygun olacağı sorunu, 

 Aşırı olumluluk veya aşırı olumsuzluk olmas›. 

Dış ve iç çevresel faktörlerin birçoğu değerleme sürecini etkiler. Yasal bir tak m ›

sınırlamalar dışında, özellikle işçi sendikaları bir firmanın değerleme sürecini etkileyebilen 

önemli bir faktördür. Sendikalar, geleneksel olarak, terfiler ve ücretler artışları için ana kriter 

olarak k dem üzerinde durmaktad r. Yönetimin tek yanl› › › olarak tasarlamış olduğu bir 

performans değerleme sisteminin kullanıma sendikalar karşı çıkabilmektedir.  

 İç çevre içindeki faktörler de aynı zamanda performans değerleme sürecini 

etkileyebilir. Kuşkusuz bu faktörlerden en önemlisi stratejidir. Performans değerleme 

sistemleri firman n stratejisiyle uyumlu olmal d r. Bu çerçevede, sistem, stratejiyi aç k ve › › › ›

güçlü bir şekilde bireylere iletmeye yardımcı olmalı ve stratejiyi pekiştiren davranışlar 

üzerinde durmalıdır. Örneğin; stratejisi yüksek kalite düzeylerini ve satış sonrası müşteri 

hizmetlerini sağlamayı içeren bir imalat firması, satış personelinin satılan ürün değerine veya 

geliştirilen yeni müşteri sayısına göre performanslarını değerleme yoluna gider. Aynı 

zamanda bir örgüt stratejisi değiştirildiğinde, değişimin yapısını ve önemini işgörenlere iletme 

amacıyla performans değerlemesi kullanma çok etkili olabilir. 

 Bunların dışında, örgütün kullandığı teknoloji, iş organizasyonu ve iş türleri 

performans değerleme sisteminin niteliğini önemli derecede etkilemektedir. Örgüt kültürünün 

özelliği, sürecin işlemesine yardımcı olabilmesi veya bunu engelleyebilmesidir. Eğer bir örgüt 

bir iç girişimcilik kültürüne sahip ise veya böyle bir kültürü arzu ediyorsa, performans 

                                                        
29 Erdoğan GAVCAR, Zeki Atıl BULUT, Kemal ENGİN, Konaklama İsletmelerinde Uygulanan Performans 
Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanlar›, Yönetim ve Ekonomi Dergisi Y l:› 2006 Cilt:13 Say :2,›  
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değerlemesi iç girişimcilik çabalarına ağırlık vermelidir. Öte yandan bugünün dinamik 

örgütleri, takım çalışmasına ağırlık vermekte ve çeşitli amaçlarla takımlar oluşturmaktadır. Bu 

nedenle performans değerlemede sadece bireylerin katkıları üzerinde durulmamalı, takım 

esasına dayalı değerleme yapılarak takımın katkıları ölçülmelidir. Artık takım çalışmasının 

yaygın olarak kullanılmasından dolayı, değerleme sistemleri takım performansının ölçümü 

için de kullan labilir duruma getirilmelidir.› 30 

 Bir elemanın performans değerlendirmesini etkileyebilecek birçok faktör vard r. Bu ›

faktörler olumlu ya da olumsuz sonuçlar verebilir. Etkili bir performans değerlendirme 

sistemi, önyarg lar  ve hatalar  en aza indirecek yollar içerir.› › ›  

 Bu yolların birincisi, değerlendirmenin her faktörün belli bir iş etkinliğiyle ilgili 

olması, birkaç etkinliği bir arada ele almamasıdır. Bu, bir elemanın performansının adım adım 

değerlendirilmesini sağlar. 

 Olumsuz etkileri en aza indirmenin bir başka yolu da, “düşük-orta-ortan n üstünde” ›

gibi ölçme kategorilerini değerlendirmeye sokmamaktır. Bu kategoriler değerlendirmenin 

içermesi gereken çeşitliliği sağlayamaz. 

 Hataları ortadan kaldırmanın ya da azaltmanın yararlı bir yöntemi de, çalışanları somut 

örnekler bulacak kadar uzun bir süre ve düzenli olarak gözlemektir. Ayr ca, he› r yönetici az 

sayıdaki elemanın değerlendirilmesinden sorumlu olmalıdır. Yorgunluk ve bıkkınlık 

değerlendirmeyi olumsuz yönde etkiler. 

 İnsanların insanlara uyguladığı bir şey olduğundan, performans ölçümüne ilişkin 

sorunlar hiçbir zaman tümüyle ortadan kaldırılamaz. Ama standartlar ve işgörenlere verilecek 

bilgiler açık seçik bir şekilde ifade edildiği zaman, performans değerlendirmesi çok etkili bir 

araç haline gelebilir.31 

1.6. PERFORMANS DEĞERLEME SÜRECİ 

Performans değerleme kolay bir uygulama olmayıp, basit ve bir tek ölçüm tekniğine 

dayanan bir uygulama da değildir. Performans değerlemenin süreç olarak görünümü, üç 

safhadaki davranışların toplamı şeklindedir.32 

Öncelikle örgüt içinde performans standartlar n n belirlenmesi gerekir. Örgütün › › ve işin 

temel hedeflerine göre performans standartlarının geliştirilmeleri gerekir. Bu standartlar 

işgörenlerin performanslarını değerleme için birer kriter oluşturacaklardır. 

                                                        
30 BİNGÖL,a.g.e.,s.283 
31 PALMER,a.g.e.,s.36 
32 İlhan ERDOĞAN, İşletmelerde Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri, İ.Ü. İşletme Fak. Yay n , › ›
No:248, İstanbul, 1991,s. 170.  
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Örgütte uyulacak değerleme sisteminin seçilmesi ve örgütün yapısına uygun hale 

getirilmesi çalışmaları performans değerlemenin ikinci aşamasıdır. Bu aşamada hangi 

standardın nasıl belirleneceği, işgörenler için geliştirilecek yetenek ve özelliklerin neler 

olacağı kararlaştırılacaktır. 

Değerleme sonucu elde edilen bilgilerin kullanılması performans değerlemede 

son aşamadır. Elde edilen sonuçlar yardımıyla örgütün düzenlemesi, insan gücü planlar n n › ›

yapılması, ücret seviyesinin ve işgörenlerin terfi planlarının uygulanması mümkün olacaktır. 

Yine bu çalışmalar sırasında işgörenin geliştirilecek veya güçlendirilecek özellikleri de 

belirlenebilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Şekil 1.1. Başarı Değerleme Süreci 

 Kaynak: İlhan ERDOĞAN, İşletmelerde Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri, 

İ.Ü. İşletme Fak. Yayını, No:248, İstanbul, 1991,s. 170. 

Şekilde de görüldüğü gibi, örgütte işgörenin bireysel amaçları ile örgütsel amaçlar n n › ›

uyumlu olması gereklidir. Performans değerleme de öncelikle bu iki amaç grubunu 

değerlemeye yönelik bir sistemdir. Performans değerlemeden elde edilen sonuçlara göre 

örgüte ve işgörene ilişkin geri besleme sistemi çalışmaya başlayacak, sonuçta gerekli 

düzenlemeler yap lacakt r. Bu düzeltmeler ise örgütü › › başarıya, işgöreni de bireysel tatmine 

yaklaştıracaklardır. 

Şekilde belirtilen sürecin tamamını kapsayan kurum kültürünün göz ard  › edilmesi, 

değerlemenin sonuçlarının kullanım aşamasında eksikler doğurur. Bir araya geldiklerinde 

örgütün özünü oluşturan ve örgütten örgüte farklıklar gösteren kurum kültürü boyutları 

şunlardır:33 

                                                        
33 Z.Beril AKINCI, Kurum Kültürünün Tan m , Özellikleri ve Boyutlar› › ›, H.R. İnsan Kaynakları ve Yönetim 
Dergisi, Y l:›  1, Say . › 1, Nisan 1997, s. 34. 

Örgütün 
amaçlar› 

İşgörenin 
amaçlar› 

Örgüte ilişkin Geri Besleme 

İşgörene ilişkin Geri Besleme 

Performans Standartlar› 
İş Tanımları 
Örgüt Amaçlar› 

 

Performans 
Değerleme 
Yetenekleri 

Kullan m›  
İnsan Gücü Planlama 
Ücretlendirme 
Geliştirme Programları 
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Bireysel inisiyatif; çalışanların sahip oldukları sorumluluk ve bağımsızlık derecesi, 

kişisel teşebbüs fırsatlarıdır. 

Risk tolerans›; çalışanların girişkenliğe, yeniliklere açık olmaya ve risk almaya ne 

kadar teşvik edildikleridir. 

Yön; firman n›  işgörenlerine verdiği hedefler ve kendilerinden beklenen performans 

derecesidir. 

Bütünleşme; bölümlerin ne kadar bir arada ve koordineli bir çalışmaya teşvik 

edildikleridir. 

Yönetim desteği; örgüt içinde üstlerin astlarına sağladıkları açık iletişim, yard m ve ›

desteğin derecesi. 

Kontrol; örgütte geçerli olan kural ve yönetmeliklerin sayısıyla çalışanların 

davranışlarını takip ve kontrol etmek için yapılan doğrudan denetimin miktarıdır. 

Kimlik; üyelerin kendi çalışma grupları veya uzmanlık alanları yerine örgütte bir bütün 

olarak özdeşleşme dereceleridir. 

Ödül sistemi; kıdem süresi ya da adam tutma gibi değişkenlere bağlı olmadan, işgören 

performans kriterlerine dayanan ödüllerin (ücret artışı ve terfi gibi) derecesidir. 

Fikir ayr l klar na tan nan tolerans;› › › ›  işgören ve çalışma grupları arasındaki fikir 

ayr l klar› › ›ndan kaynaklanan çalışmaların ne kadarını tolere edildiğidir. 

İletişim modelleri; örgütsel iletişimin ne kadarının resmi otorite hiyerarşisiyle 

sınırlandırıldığının derecesidir. 

 Organizasyonda yap lacak gerçekçi bir i› ş değerlendirmesi ve analizi, performans 

değerleme sisteminden neler beklenmesi gerektiğini de ortaya ç karacakt r. Performans  › › ›

neden değerlendiririz sorusuna da verilecek yan t › şunlar olabilir: 34 

 Organizasyon içinde gerçekleştirilmek istenilenlerin anlaş lma›  derecesini 

görebilmek 

 Kaynaklar n › kullan lma etkinli› ğini analitik olarak ortaya ç karabilmek›  

 Gerçek olaylara dayanan kararlar verebilmek 

 Organizasyona bir bütün olarak bakabilmek 

 Organizasyondaki misyon ve vizyon paylaşımının seviyesini görebilmek 

 Bireysel ve örgütsel eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek 

 Organizasyonun gelişme indeksini sürekli olarak yukarıda tutabilmek 

 Ayn  yap  içindeki bireysel ve örgütsel alg lama farkl l klar n  tespit etmek› › › › › › › . 

                                                        
34 Hakan TURGUT, Geleneksel Performans Değerleme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif:360 derece 
Performans Değerleme Yöntemi, Sayıştay Dergisi,Sayı:42, http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/dergi2.asp 
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 Bireysel performansının değerlendirilmesinde davranışlara ya da sonuçlara yönelik 

olmak üzere alternatif değerleme teknikleri söz konusudur. Kritik küçük çaplı vaka 

analizleri, ikili karşılaştırmalar, davranışsal kontroller, sözlü mülakat denemeleri 

bunlardan bazılarıdır. Bu şekliyle her yöntemin uygulanabilir alanları veya uygulanabilir 

zaman dilimleri birbirinden farklıdır. Değerleyici açısından bu durum çoğu zaman bir 

avantaj oluşturmaktadır. Sosyal boyutu ağırlıklı olan bir kritere göre işletmelerde aşağıda 

ifade edilen şu ölçekler kapsamında insan kaynaklarının performans değerlemesi 

gerçekleştirmenin daha sağlıklı sonuçlar vereceği belirtilmektedir.35 

 Tam Değerleme: Tutum ve davranışlara ilişkin fiziksel ve sosyal kriterler ile 

yorumlar performans değerlendirme kapsamındadır. Potansiyel durumun güvenilir, istekli 

ve kabul edilebilir bir personel olma aç s ndan bilgi ve yorumlar  kapsay c  boyutta › › › › ›

olmas na dikkat edilir.›  

 Prensip Değerleme: Değerleyicinin yargıları, örgütsel bağlılık, uyum, güven, 

işbirliği, inisiyatif kullanabilme, iş bilgi ve becerisi, gibi çok sayıdaki değişken ile ilgili 

bilgi ve yorumlar  içermektedir.›  

 Dereceleme: Personel, performans potansiyeli açısından çok sayıda değişken 

çerçevesinde değerlendirilir. Bireyin iş gereklerini yerine getirmedeki başarı grafiği 

sonuçlara etkisi itibariyle değerlemeye tabi tutulur. 

 Geçerlilik Kriteri: İş gereklerine göre başarı ölçüsü kabul edilen performans 

düzeyi, iş tutum ve davranışının standardını gösterir. Bu standart geçerli kriter olarak 

kabul edilir. İş performansı ölçmeye dayanak teşkil eden bu yöntemler ile potansiyel 

performansın değerlendirilmesine çalışılmaktadır. Performans değerleme sisteminde aktif 

değerleyici olarak üst, ast, çalışma arkadaşları, bireyin kendisi ve organizasyon dışı uzman 

ya da kurumları saymak mümkündür. Bu değerleyiciler, sorumluluk ve yetkileri 

kapsam nda ilgil› i performans durumunu ölçütler kullanarak değerlendirilmektedirler. 

Bireysel performansı değerleme sistemi, işletme amaçlarının, bireysel niteliklerin ve 

performans standartlar n n fonksiyonel olarak tan mlanmas n  gerekli k lmaktad r.› › › › › › ›  

Performans değerlendirme sisteminin içinde ölçmenin yeri ve önemi tartışılamaz. 

Hedeflerinizi çok iyi tespit etmiş, çok iyi bir sistem kurduğunuzu iddia ediyor 

olabilirisiniz, ama eğer düşündüğünüz seviyeleri ölçemiyorsanız şimdiye kadar 

yapt klar n z n hiçbir faydas  olmayac› › › › › akt r. Ölçme belki de en önemli yönetim arac d r. › › ›

Basit olarak ele alındığında, ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Ne zaman, nerede, 
                                                        
35 Adnan AKIN, İşletmelerde İnsan Kaynakları Performansını Değerleme Sürecinde Coaching, C.Ü. 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Say  1, 2002›  
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nasıl, hangi araçlarla ölçüm yapılacağını, kriterlerin ne olacağını ve nasıl sorgulanacağını 

çok iyi tespit edebilmek gerekir. 36 

 Neyi ölçmeliyiz? 

 İyileştirmemiz gereken süreçler nelerdir? 

 Kaynaklar m z  öncelikle yönlendirmemiz gereken alanlar nelerdir?› › ›  

 Çalışanların motivasyon derecesi nedir? 

 Acaba daha iyiye gittik mi? 

 İyi bir performans değerlendirme sisteminde: 

 Yüksek kaliteli ölçüm sistemleri dizayn edilmeli ve muhafaza ediliyor olmal ,›  

 Sürekli performans iyileştirmesinin bir parçası olarak, gelişmiş ölçüm sistemleri iş 

stratejileri ile birleştirilmiş, anlaşılır ve kabul edilir olmalı, 

 Ölçme ve değerlendirmenin, yönetim sürecinin değişmez ve vazgeçilemez bir 

parçası olduğu benimsenmiş olmalıdır. 

 1.6.1. Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulmas›; Uygulamalarda 

yöntemlere göre farkl l k görülse de› ›  genel olarak izlenen adımlar aşağıdaki gibidir: 

 1.6.1.1. Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi; Değerlendirme kriterleri, 

şirketin stratejik ihtiyaçlarına cevap veren ve şirket hedeflerine ulaşılması amacına hizmet 

eden kriterler olmalıdır. Değerlendirme kriterleri belirlenirken iş analizi yapılarak, 

kriterlerin hangi bazda (kişi/takım/birim gibi) tanımlanacağına, takip edileceğine ve 

birbirlerine göre ağırlıklarının ne olacağına karar verilir. 

 1.6.1.2. Uygun Performans Değerlendirme Yönteminin Seçilmesi; Seçilen 

performans değerlendirme yöntemi, kurulmak istenen sistemin hedefine ulaşmasını 

sağlayacak olan bir yöntem olmalıdır. Kullanılacak olan değerlendirme yöntemi 

belirlendikten sonra, bu adımın bir parçası olarak, değerlendirmenin kim tarafından ve ne 

sıklıkta yapılacağına karar verilmelidir. 

 1.6.1.3. Geribildirim Sisteminin Kurulmas ;›  Geribildirim mekanizmas , ›

performans değerlendirmesi sisteminin, çalışanın performansını izleme ve geliştirme 

amacına ulaşılabilmesi için esastır. Dolayısıyla değerlendirme sistemi kurulurken, 

değerlendirici ile değerlendirilen kişinin hangi ortamda bir araya geleceği ve bu süreçte 

izlemesi gereken ad mlar, insan kaynaklar  departman  taraf ndan belirlenir.› › › ›  

                                                        
36 Ak n›  ARSLAN, 360 Derece Değerlendirme Bireysel Performanstan Kurumsal Performansa Geçişte 
Etkili Bir Araç, http://www.kalder.org.tr/preview_content.asp?contID=716&tempID=1&regID=2, Erişim 
Tarihi:01.09.2007 
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 1.6.1.4. Kurulan Sistemin İzlenmesi; Performans değerlendirme sistemi 

kurulduktan sonra, insan kaynaklar  departman  taraf ndan p› › › erformans değerlendirme 

sisteminin işleyişine ilişkin tüm prensipler dokümante edilmeli ve çalışanlara gerekli 

bilgilendirmeler yap lmal d r.› › › 37 

1.6.2. Performans Standartlar n n Belirlenmesi› ›  

Performans ölçümünün yap labilmesi için öncelikle neyin ölçülmesi › gerektiğinin, 

neyin başarı olarak adlandırılacağının belirlenmesi gereklidir. Performans n ölçümü için ›

değişik kriterlere ihtiyaç vardır. Ölçüm önce gerçekçi ve güvenilir olmalı, işe ilişkin kişilik 

özelliklerini gösterebilmelidir. Ayrıca kullanılacak değerleme biçimi işgören ve yöneten 

taraf ndan kabul edilen bir teknik olmal d r. › › › Standartlar, bir grup içerisinde yer alan 

işgörenlerden yetersiz olanların diğerlerinden ayırt edilmesini sağlamaya yönelik olacaklarından, 

bu standartlar n belirlenmeleri › aşamas nda ölçücülük ve ay rt edicilik özellikleri üzerinde › ›

özellikle durulmal d r. › › Zira tespit edilen performans standardının işe ve örgüte göre gerçekten 

başarısının göstergesi ve işgörenler arası performans karşılaştırmasının ölçüsü olması ancak bu 

şekilde sağlanabilir. 

İşletmelerin amaçlarına ulaşıp ulaşmadıklarının veya hangi ölçüde başarı sağlandığının 

belirlenmesi, bazı ölçü ve standartların varlığı ile anlaşılabilir. Standartlar, gerçek sonuçlar n ›

ölçülebilmesi için ortaya konmuş kıstaslardır.38 

 Analitik Hiyerarşi Süreci özellikle çok ölçütlü karar verme konusunda yaygın 

kullanım alanı bulmuş bir tekniktir. Çok sayıda seçeneği birden fazla kriter açısından 

değerlendirerek en iyi seçeneği bulur. İnsanoğlunun hiçbir şekilde kendisine öğretilmeyen 

fakat var oluşundan bu yana karar verme sorunu ile karşılaştığında içgüdüsel olarak 

benimsediği bir karar mekanizmasıdır. Bu yöntemle belirlenen kriterlerin ağırlıklandırılması 

başarıyla yapılabilir.39 

Performans standartlarının belirlenebilmesi için örgütün iş tanımlar n n çok › › iyi 

yapılmış olması gerekir. İşin genel sınırlarının çizilmesi, işgörenin işi tam yapmas  halinin ›

tanımlanması gerekir. Örgütteki her iş için iş tanımı neyin nasıl yapılacağının belirlenmesi veya 

yazılı hale getirilebilmesi şeklinde düşünülmez. 

Çalışanların performans standartları arasında farklılıklar bulunduğu düşünülerek bu 

farklılıkların belirlenmesi de performans standartlarının saptanması aşamasında önem 
                                                        
37 Başak BAYAR, Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması, 
http://www.kobifinans.com.tr/tr/bilgi_merkezi/020703/79, Erişim Tarihi:15.08.2007 
38 Ömer DİNÇER, Yahya Fidan, İşletme Yönetimine Giriş, Beta Yayınevi, İst., 1996, s.112  
39 M. Sağır ÖZDEMİR, Bir İşletmede Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Performans Değerleme Sistemi 
Tasar m› ›, http://www.mmo.org.tr/endustrimuhendisligi/2002_2/makaleperformans.htm, Erişim Tarihi:20.01.2008 
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kazanmaktadır. Bu amaçla işletmelerde “çok kaynaklı geri besleme” tekniğinden 

yararlan›lmaktadır. Çalışanların performans standartları arasındaki farklılıkları belirlemede 

kullanılan bu yöntemin unsurları; dağıtımcı adalet, prosedürsel adalet, kendini değerleme, 

yönetsel değerleme, denk çalışan değerlemesi ve ast değerlemesidir.40 

1. Dağıtımc  Adalet› : Değerlendirme sonuçlarının adaletli olması ile ilgilidir. Bir 

sonraki değerlendirme sürecine ilişkin standartlar belirlenirken, önceki değerleme 

sonuçlarının çalışan üzerindeki etkisinin göz önünde bulundurulmas n  ifade etmektedir. Bu › ›

konuda yapılan araştırma sonuçlarına göre, çalışanlar standarda eşit veya üzerinde not 

ald klar nda bunu adil bulurken, › › değerlendirilen performansı geliştirmek için gayret 

göstermezler. 

2. Prosedürsel Adalet: Değerlendirme sonuçlarının elde edilmesinde kullanılan 

yöntemlerin adaletli olmas yla ilgilidir.›  

3. Kendini Değerleme: Çalışanların kendini değerlendirmeleriyle elde edilen 

sonuçlar n çok güvenilir olmad klar  ve bu nedenle daha sonraki süreçte standartlar n › › › ›

belirlenmesine temel oluşturamayacağı eğilimi mevcuttur. 

4. Yönetsel değerleme: Yönetsel değerlemede kan ta dayal  yeterli dikkat,› ›  örgütlerin 

çalışanlara performans standartlarını açıklamasını gerektirir. 

5. Denk Çalışan Değerlemesi: Aynı statüde çalışanların yani meslektaşların 

değerlemeleri standartların belirlenmesinde kullanılırken şu hususlar göz önünde 

bulundurulmal d r› › : 

 a. Denk çalışanlar birbirleriyle karşılıklı ilişkiye sahiptir. 

 b. Ödüllendirme için birbirleriyle aşırı rekabet içindedirler. 

 c. Değerlendirme teknikleri konusunda daha az bilgi ve tecrübeye sahiptirler. 

6. Ast Değerlemesi: Standartlar n belirlenmesinde astlar taraf ndan yap lan › › ›

değerlemelerin geri besleme olarak kullanımında; astların isim yazmadan değerlendirme 

yapt klar nda daha rahat olduklar  dikkate al nmal d r.› › › › › ›  

 

 

1.6.3. Performans Değerleme ve Sonuçlarının Belirlenmesi 

Performans değerleme çalışmalarının ikinci safhası doğrudan analiz ve işgören 

                                                        
40 Fint H. DOUGLAS, The Role of Organizational Justice in Multi Source Appraisal : Theory-Based 
Applications and Directions for Resources, Human Resources Management Review, Vol. 9, Iss. 1, Spring 1999,  
s. 1–20. 
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aç s ndan yeterli› › -yetersizin saptandığı aşamadır. Örgüt öncelikle hangi yöntemi 

kullanacağına karar verir. Daha sonra bu yönteme göre haz rl klar n  yapar, › › › › gerekiyorsa örgüt 

içi duyurusunu tamamlar ve bir çalışma (değerleme) döneminin başında performans değerleme 

çalışmasını başlatır. 

Bu safhada birçok örgütte biçimsel ve biçimsel olmayan değerleme sistemi yan yana 

uygulanır. Her türde değerleme ihtiyacına karşı tetikte olan yönetici, işgörenleri daha iyi bilip 

anlamasına yarayacak her görüşme fırsatından yararlanacak ve doğru işlere, doğru işgörenleri 

yerleştirme görevi doğrultusunda her türlü imaya (ister kasıtlı olsun ister kasıtsız) dikkat 

edecektir. Bu tür bilgiler, genellikle düzenli olarak değil, en beklenmedik, yöneticinin bunlara 

en hazırlıksız olduğu anlarda gelir. Bu biçimsel olmayan “karşıdakini bilmek” yaklaşımı ile 

düzenli bir yöntemle uygulanan biçimsel değerleme arasında bir kombinasyon sağlanıp 

korunmal d r. › › Yöneticiler çok zaman işgörenlerinin başarılarını nasıl yükselteceklerinin 

görüşürler. Bu davranış onların alışkanlık şeklinde yaptıkları işlerdendir, günlük değerleme 

olarak görülür ve biçimsel değildir. Biçimsel performans değerleme ise belirlenen standartlara 

göre işgörenlerin başarılarını nasıl geliştireceklerini veya onların performanslar n n nas l › › ›

değerleneceği konusunda geliştirilmiş sistemli ve düzenli olarak yapılan çalışmalar 

topluluğudur.41 

Süreç olarak performans değerleme safhası biçimsel ve biçimsel olmayan değerlemenin 

her ikisini de birden kapsar. 

Davranışları sürekli olarak gözlemlemeye ve kayıt tutmaya dayalı, kişisel duygu ve 

önyarg lardan uzak ve daha objektiftir. Amir taraf ndan › › bu değerlemeler, biçimsel tarzda y lda ›

en az ndan › bir veya iki defa, biçimsel olmayan tarzda ise daha fazla say da yap lmal , sonuçlar › › ›

birlikte gözden geçirilerek tartışılmalı ve bir sonraki döneme geliştirilmesi gereken konu ve 

yöntemler belirlenmelidir. Zaman n k s tl  › › › › olmas , h› er zaman fırsat doğmaması gibi nedenlerle, 

performans değerleme biçimsel olmayan tarzda sağlıklı bir şekilde yapılamayabilir. Bu yüzden 

biçimsel ve sistematik değerlemeler yapılmalı ve sonuçları kişisel gelişme planlarına dâhil 

edilmelidir. 

Değerlemenin şekli ne olursa olsun temelde yap lan ayn d r; hedeflenen › › › beklentiler, 

mevcut performans ve hedeflere ulaşmak için gelişme ihtiyaçlarının belirlenmesidir. 

Performans değerlemede elde edilen bilgiler, iş dışı faktörlere bağlanmamalı, özellikle 

bir kişiye ve gruba karşı, onların yaşları, cinsiyetleri gibi özellikleri yüzünden önyarg l  › ›

                                                        
41 ERDOĞAN , a.g.e., s. 173. 
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ölçüme bağlı olmamalıdır.42 

1.6.4. Sonuçlar n Kullan m  Safhas› › › › 

Performans değerleme çalışmasının üçüncü aşaması, elde edilen bulguların işgören-iş 

uyumunu sağlayacak şekilde, örgütün ve işgörenlerin beklentilerini üst düzeyde tutacak bir 

yaklaşım içerisinde kullanıldığı veya kullanılma planının yapıldığı aşamadır. Bu aşama aynı 

zamanda performans değerleme çalışmalarının da sonudur. Bu aşamada alınan kararların, 

yap lan uygulamala› r n bir sonraki dönemde › elde edilecek sonuçları etkileyeceği kesindir. Bu 

nedenle performans değerleme çalışmalarının son aşaması, bir anlamda yeni dönemin ilk 

aşaması için hazırlık olma özelliği taşımaktadır. 

Değerleme dönemi sonunda yapılan analizler sonucunda elde edilen bireysel bilgiler, 

izlenen yönteme göre işlenerek, işgören-iş-örgüt uyumuna dönük olacak şekilde 

kişiselleştirilir. Bu aşamadan sonra performans değerlemesi çalışması sonuçlarının işletmede 

kullan m  nas l yap lacaksa o yönde yönetim önl› › › › emleri al n r. Öncelikle bilgiler belirlenen › ›

sisteme göre sağlıklı olarak kaydedilir. 

Performans değerleme sonuçları aşağıdaki yararları ve gerekleri karşılamak için 

kullan lmaktad r› › .43 

1. Performans değerleme kişi düzeyinde psikolojik bir ihtiyaç, kurum düzeyinde 

motivasyona yönelik bir ihtiyaçt r.›  

2. Kişilerin ve kurumun gelişmesinde performans değerleme sonuçlarının sağladığı 

bilgilendirmenin rolü büyüktür. 

3. Çalışanların daha yakından tanınmasına olanak hazırladığından karar yönetimine 

katk da bulunur.›  

4. Çalışanların kendilerini tanımlamalarına ve eksiklerini gidermelerine yardımcı 

olur. 

5. Kurum için gerekli olan eğitim programlarının düzenlenmesine özellikle eğitim 

ihtiyac n n belirlenmesine yard mc  olur.› › › ›  

6. Çalışanların hedeflerine ne kadar ulaştıkları kontrol edilmiş olur. Böylece kişi ve 

kurum düzeyinde bir kontrol sağlanmış olur. 

7. İşten ayrılacak kişilerin belirlenmesine katkıda bulunur. 

8. Çalışanlarda iş başarılarını görme ve böylece iş tatminine ulaşma sağlanmış olur. 

                                                        
42 A Handbook for Measuring Employee Performance, United States Office of Personnel Management, 
Revised, January, 2001 
43 Z. Seçil TAŞTAN, Performans Değerlendirmesi, www.insankaynaklari.com.Contentbody., Erişim Tarihi: 
03.03.2005, s. 2. 
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9. Çalışanlar, üstlerinin görev tanımları çerçevesindeki beklentilerini öğrenirler. 

10. İnsan kaynağının daha etkin, verimli ve yararlı kullanılmasını sağlayacak verilere 

ulaşılır. 

11. Kişiyi yeni atılımlar ve yeni arayışlar için hazırlar. Diğer yandan mevcut 

eksikliklerini görerek düzenlemeler yapmasını sağlar. 

1.6.5. Performans Değerleme Görüşmeleri 

İşgörenler genellikle işlerini iyi yapıp yapmadıklarını bilmek isterler. Gerçek 

performansın belirlenmiş olan iş standartlarıyla karşılaştırılmasına dayanan geri beslemenin 

işgörenlere sağlanması yöneticilerin görevleri arasındadır. 

İşgörenlere performansları hakkında bilgi verirken yönetici şu ana hedefleri daima göz 

önünde bulundurmal d r:› ›  

a. Performans hedefleri üzerinde uzlaşma sağlamak, 

b. Görüşülen işgörenin özellikle güçlü olduğu yönleri belirlemek, 

c. Düzeltilmeye ihtiyaç gösteren performans alanlar n  belirlemek,› ›  

d. Görüşülen işgören ile birlikte, performansın daha iyi hale gelmesi için plan yapmak. 

e. Gelecek değerleme döneminde o işgörenden nasıl bir performans beklendiğini 

ortaya koymak. 

Değerleme sonrası görüşmeleri yapacak kişiler iş programlarını yaparlar. Kiminle 

nasıl görüşeceklerini ve onlara hangi mesajları aktaracaklarını kararlaştırırlar. Bu 

görüşmelerde yöneticiler, işgörenlerin ne gibi davranışlarının düzeltilmesini veya 

değiştirilmesini isteyeceklerse ona göre haz rl k yaparlar. › › Görüşmelerin tamamlanmasını 

müteakip, işgörenlerinin performans değerleme görüşmeleri sonucundaki davranışlarını 

izlerler. 

Değerleme sonrası yapılacak görüşmeler esnasında işgörenlere yöneltilecek planlı ve 

seviyeli eleştiri, işgörenlerin performansını geliştirmede çok önemli bir yer tutar. Farmington 

Hills’de bir pazarlama şirketinin insan kaynakları müdürü olan Bridget Hiett, değerleme 

sonrası yapılacak görüşmenin önemini: “Eğer çalışanlarınızın geliştirilmesine ihtiyaç 

duyduklar  yönlerini bilemezseniz, onlar n › › gelişmelerini bekleyemezsiniz. Performansı 

engelleyen davranış açıkça ortaya konmadığı sürece değişmez. Belki de çalışanımız neyin 

yanlış olduğunu veya nasıl düzeltilebileceğini bilmiyordur. Teşhis; sonunda öğrenme, 

gelişme ve koçluk getirdiği için çok olumlu bir olgudur” sözleriyle ortaya koymaktad r.› 44 

Kötü iş performansını çalışanlar ile konuşmak onları motive ettiği gibi, problem 
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yaratabilecek durumları da azaltır. Performans artışı sebebiyle yap lacak bir › görüşme özel bir 

şekilde ve olayın hemen sonrasında yapılmalıdır. Çalışanların performans düşüşlerini 

tartışmak için yıllık performans değerleme dönemlerini beklemek gereklidir. Geribildirim 

sürekli olmal d r. Sorunlar  çok geç olmadan › › › ortaya koymak, çalışanlara hataları düzeltme 

şansı verir. 

Değiştirilmek istenen davranışlarda seçici olmak gerekir. Bir seferlik hatalar 

yerine, devamlılık gösteren sorunlara eğilmekte yarar vardır. Eleştiri için dolambaçlı yollar 

seçmek yerine düşünülenler doğrudan söylenmelidir. Övgülerin aras na › eleştiriler 

sıkıştırılmamalıdır. Bu durumda işgörenler övgülerle o denli mutlu olurlar ki, eleştirileri hiç 

dikkate almayabilirler veya tam tersi olabilir. 

Beklentiler net olarak ortaya konmal , bu beklentilerin yerine › getirilme gereği 

açıklanmalı, beklentilerle işgörenin hedefleri arasında paralellikler kurulmalı ve beklentiler ile 

performans aras ndaki farkl l klar belge halinde aç klanmal d r.› › › › › ›  

Yöneticiler, işgörenlerin performanslarında tespit edilecek performans düşüklüğünün 

derinine inerek sebeplerini araştırmalıdır. Amaç problemleri çözmek olduğuna göre, 

yöneticiler korkutucu yöntemler kullanmaktan kaç narak › işgörenlerle iyi ilişkiler 

kurulmalıdır. Bunu sağlayabilmek için işgörenlere eleştiriler yöneltildikten sonra görüşlerini 

belirtmek için f rsat tan nmal d r.› › › ›  

Performans değerleme görüşmelerinin iki farklı şekli vardır. Dolaysız yöntem ve 

dolaylı yöntem. Yönetici görüşmelere başlamadan önce toplanan bilgileri gözden geçirerek 

işgörenlerin gerçek performanslarını iş tanımları ve sorumluluklarıyla karşılaştırılmalıdır.45 

 1.6.5.1.  Performans Değerleme Görüşmelerinde Dolaysız Yöntem 

İşgörenlere önceden belirlenmiş sorunların yöneltildiği ya da açıklamaların yapıldığı 

resmi bir görüşme yöntemidir. Önceden belirlenmiş sorunlar ve aç klamalar › yaln zca önemli ›

performans konular n  kapsar.› ›  

Dolaysız yöntem doğası gereği, kişisel gelişmenin, özel ilgi alanlarının ve işle doğrudan 

doğruya ilgisi olmayan başka konuların tartışılmasına olanak vermez. Bununla birlikte h zl , › ›

özlü ve tarafsızdır. Yöntem çalışanları güçsüz ve çaresiz bir durumda bırakma eğilimindedir. 

İşgörenler herhangi bir katkıda bulunmadan, aç klama ya›  da savunma yapmadan, yaln zca ›

kendileri hakkındaki değerlendirmeleri dinlerler. Bunun sonucunda da yöneticinin 

değerlendirmelerinden çok veya az şey kazanırlar. Yöntem kişisel özellikleri dikkate 

almadığından, tek tek işgörenlerin gelişimleriyle ilgili programlar yapmaya yardımcı olmaz. 
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 1.6.5.2.  Performans Değerleme Görüşmelerinde Dolayl  Yöntem›  

Performans değerleme görüşmelerine daha çağdaş bir yaklaşımdır. İşgörenlerle 

üstleri arasında geçen, konuları önceden sınırlanmamış bir tartışmadır. Görüşmenin 

biçimsel olmayan ve yönlendirilmiş havası, işgörenlerin kendilerini daha rahat 

hissetmelerini sağlar. Dolaylı yöntem, yöneticinin önceden belirlediği bir gündeme 

bağımlı olmakla birlikte işgörenlerin katkılarına da açıktır. Dolaysız yöntemden farklı 

olarak, tartışmanın kontrolünü tek başına yöneticiye vermez. Görüşmenin havasını ve 

yönünü yönetici ve değerlenen işgören birlikte belirler. 

Performans değerleme görüşmeleri ile ilgili diğer bir sınıflandırma ise söyle ve sat, 

söyle ve dinle ve problem çözme yöntemleridir. Bu yöntemler incelenirse; 

Söyle ve sat yöntemi; işe yeni başlayanlar için geçerli bir yöntem olup yönetici 

tarafından doğrudan çalışanın performansının iyi ve kötü yönlerinin anlatılmasıdır. 

Söyle ve dinle yöntemi; yöneticinin çalışana geçmiş performansı ile ilgili kendi 

değerlemesini yapmaya fırsat vererek kişinin kendi performansının da dinlenmesidir. 

Problem çözme yöntemi; diğer yöntemlere göre daha zor olan bu yöntemde 

çalışanın öz değerleme yapması ile birlikte gelecek ve kurumla ilgili beklentileri 

öğrenilerek yönetici tarafından gereli konularda çalışana rehberlik yapılmasıdır.46 

 1.6.6. Performans Değerlemenin Belgelenmesi 

Performans değerleme görüşmeleri sırasında ve sonrasında değerlendirilmek üzere 

form hazırlanır. Bu formların bir bölümü yöneticiler bir bölümü ise çalışan tarafından 

doldurulur. Performans değerlendirme görüşmesinde kullanılan iyi bir formun, eğitim ve 

performans yükseltme planı ile ilgili anlaşmaya varılan noktaları da içermesi gerekir. 

Form değerlendirmeyi müteakip çalışan ve yönetici tarafından imzalanır ve bir nüshası 

şahsi dosyasına konulurken diğeri çalışana verilir. Böylece çalışan gelecek değerleme 

dönemi boyunca eğitim ve performans yükseltme planındaki yorum ve hedeflere zaman 

zaman göz atabilecek, kendinden beklenilenleri bilerek daha iyi bir öz değerleme yapma 

imkân na›  ulaşmış olabilecektir.47 

1.7. DEĞERLEYİCİLERİN BELİRLENMESİ 

 Performans değerleme sisteminde değerlendirmelerin kim veya kimler tarafından 

yapılacağı organizasyonun yönetim ve personel politikalarına bağlı olarak seçilecek 

değerlendirme tekniğine göre belirlenir. Ancak buradaki en önemli noktalardan birisi 
                                                        
46 Cynthia D.FISHER, Lyle F.SCHOENFELDT ve James B.SHAW, Human Resource Management,  
Houghton Mifflin Company, Boston, 1996, s.534 
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değerlendirmeleri yapacak kişi veya kişilerin, işgörenleri yeterli bir süre gözlemleme 

imkân n› › ve performansına ilişkin gerekli kanaati elde edebilmiş olmalarıdır. 

 Kimlerin değerlemeyi yapacağı sorusuna yanıtı elbette değerleme planının 

uygulayanlar verebilirler. Ancak değerleyicinin seçiminde etkili olan etmenlerinden 

başında, değerleyecekleri işgörenlerin işlerini bilmeleri, işletmeyi tanımaları, duygusal 

eğilimlere ve peşin yargılara kapılmadan işgörenin başarısını ellerindeki ölçütlere göre 

yans z, nes› nel olarak değerleme durumunda bulunmaları gelmektedir. Değerlemeyi 

yapacak kişiler sıralandırılırsa; 48 

 İşgörenin Bağlı Olduğu En Yakın Üst veya Amir: Geleneksel olarak en yayg n ›

uygulama, işgörenlerin ilk üst tarafından değerlenmesidir. Bu tür uygulamanın yararl  ›

yönü, birinci derecedeki amirin değerlemesi yapılacak olana yakın olması nedeniyle onu 

en iyi bir biçimde izleyebilecek durumda olmasıdır. Sakıncası ise, çok yakın ilişkide 

bulunmaları nedeniyle amirin kişisel ilişkilerin, öznel öğelerin etkisi altında kalabileceği 

korkusudur. Bu sakıncayı gidermek için değerlemeye diğer kişi veya gruplar da katılabilir. 

 İş Arkadaşları ve Astlar Tarafından Değerleme Yapılması: İşgörenlerin kendi 

düzeylerinde olan veya yakın ilişkide bulundukları iş arkadaşları ve astlar  taraf ndan › ›

yapılan değerlemeler çok az etkinlikle kullanılmaktadır. Ancak iş arkadaşları veya ast 

değerlemesinin kullanımında ana bir sorun, değerlemelerin kesinlikle örgüte değil, 

değerleyici için yararlı olacak başarı esasına göre yapılabilmesi tehlikesidir. Örneğin; 

astlar amirlerinden, amirler üstlerinden beklenilenden daha farklı bir davranış beklerler. 

Bu yüzden yönetim, arkadaş ve ast değerleme sonuçlarını yorumlamada ihtiyatlı olmalıdır. 

Ayr ca tak mlarda, tak m üyeleri birbirlerinin performa› › › nslarını daha doğru olarak 

değerleyebilirler. Çünkü takım üyeleri birbirlerini başka herhangi bir kimseden daha iyi 

tanırlar. Bununla birlikte, arkadaş değerlemesinde sağlıklı bir değerlemenin yapılması 

için, birbirlerini değerleyecek kişilerin sıkça karşılıklı etkileşim içerisinde bulunmaları, 

oldukça yakın bir şekilde birlikte çalışmaları gerekir. 

 İşgörenlerin Kendi-Kendilerini Değerlemeleri: Buna göre astlar n ve ›

yöneticilerin kendi kendilerini değerlemeleri söz konusudur. Bu, kişisel planlama yapmayı 

özendirir. Ancak kendi kendini değerleme, duyarlı bir performans değerlemesi programı 

çerçevesinde kullan lmaz.›  

 Bir Komite veya Grup Tarafından Değerleme: Bu yaklaşıma göre değerleme, 

birden fazla yönetici taraf ndan yap l r. › › › Değerleme işini ifa eden kişinin en yak n amir ›
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olmasına karşın, üst yöneticiler de değerlemeye katılırlar. Bu tür değerlemelerin çoğunun 

bağımsız olarak yapılmasına karşın, değerlemeler bazen bir grup veya komite tarafından 

yapılır. Değerleme konusunu bilen birkaç kişinin sadece üst tarafından tek başına elde 

edilenden daha fazla veri sağlayabilmeleri nedeniyle bu süreç tercih edilmektedir. Bu 

yaklaşımda özet olarak; grup üyeleri elde ettikleri veriler doğrultusunda konuyu tartışırlar 

ve ortak karara var rlar.›  

 Müşteri değerlemesi: Müşterinin tutum ve davranışı, bir firmanın başarı 

derecesini belirler. Bu nedenle baz  örgütler, bu önemli kaynaktan hem kendi ›

performansıyla, hem de doğrudan müşterilerle temasta bulunan çalışanlarıyla ilgili bilgiler 

elde etmenin önemli olduğuna inanırlar. Böyle bir yaklaşımın bir müşteri bağlılığını 

göstermesi, işgörenleri bundan sorumlu tutması ve değişimi hızlandırması nedenleriyle 

örgütler açısından önem arz etmektedir. Günümüzde müşteri memnuniyetine ilişkin 

amaçlar öneme sahip olduğundan, müşterilerin ilişkide bulundukları işgörenlerin özellikle 

tutum ve davranışları hakkındaki değerlemeleri dikkate alınmaktadır. Belirtilen 

yaklaşımların birkaçı birlikte kullanabileceği gibi sendika yetkilileri ile yöneticilerin 

işgörenleri ortaklaşa değerlemeleri, uygulamada görülmektedir. 

 1.8. DEĞERLEME DÖNEMİNİN TESPİT EDİLMESİ 

 Ölçütler ve değerlenecek nitelikler kadar önemli bir başka konu, değerlemenin 

hangi zaman aralıklarıyla yapılacağıdır. Değerlemenin belirli zaman aralıklarıyla ve hatta 

y lda bir defa yap lmas  › › › yaygın bir uygulamadır. Bunun yanında değerlemenin sabit bir 

zaman aralığıyla yapılmasından çok, belirli durumlara bağlandığı örnekler de söz 

konusudur. Buna göre, ya ücret artışlarının yapılacağı zamanlardan veya terfi ve nakil 

konusundaki kararlar n al n› › masından önce ya da kişinin amiri, görevi veya görevinin 

nitelikleri değiştiğinde değerleme yapılabilir.49 

 Organizasyonun performans değerlendirmesi için saptadığı zaman aralığı ne olursa 

olsun, bir yönetici kendi personelinin ihtiyaçlar ndan her zaman hab› erdar olmal d r. › ›

Çalışanların yaptıkları işe ilişkin duygularını etkileyen geçici koşullar ortaya çıkabilir. 

Böyle koşullarda, daha sık ama daha az biçimsel performans değerlendirmeleri 

çalışanların sıkıntılarını hafifletmede yardımcı olabilir. Örneğin bir iş, çalışanların 

kontrolü dışındaki bir sorun-iş hacminin artması ya da yeni bilgisayar sistemlerinin 

kullanılmaya başlaması gibi- yüzünden sıkışıklık içindeyse, sık sık yapılacak planlama ve 

gözden geçirmelere sağlanacak ek destek çok yararlı olacaktır. Bir değişiklik olduğunda, 
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yeni bir teknoloji uygulamaya sokulduğunda ya da yapılan iş stresli hale geldiğinde, 

çalışanlar performansları hakkında sık sık bilgi almayı genellikle çok yararlı bulur. Böyle 

durumlarda daha k sa ve daha az biçimsel bilgilendirm› e toplantıları çalışanlar için çok 

önemlidir. Yönetici, y lda bir ya da iki kere yap lacak daha biçimsel performans › ›

değerlendirmeleri sırasında, bu biçimsel olmayan toplantılar üzerine kısa yorumlar 

yapabilir.50 

 1.9. KÖTÜ BİR PERFORMANSIN ÖZELLİKLERİ VE DEĞERLEMEDE 

KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 

 İşini zaten iyi yapan bir elemanın performansını değerlendirmenin zayıf bir 

performansı değerlendirmekten daha zevkli olduğuna kuşku yoktur. Performansı asgari 

standartlarda hatta daha da alt nda olan bireylerle ilgilenmek› se, yöneticilere yeteneklerini 

sınamaları için fırsat verir. Kötü çalışan bir elemanın nasıl yönlendirileceğine karar 

vermek güçtür. Bu durumda işe sorunun nerede olduğunu araştırarak başlamak gerekir. Bu 

araştırma da oldukça güç olabilir. Yöneticilerden elemanlar n performanslar yla etkili bir › ›

şekilde ilgilenmeleri beklenir; ama onlara genellikle çalışanların bireysel sorunlarını 

analiz edebilmeleri için gereken eğitim verilmez. 

 Bu durumda yöneticilerin kötü çalışan elemanlarla başarılı bir şekilde ilgilenmesi 

nas l b› eklenebilir? Kötü performansın gösterdiği bazı özellikleri analiz edilerek ve 

yöneticilerin böylesi elemanlarla nasıl ilgilenmesi gerektiği ile ilgili karar verilmelidir. 

Zayıf performansla ilgilenmesi için, becerikliliğe ve anlayış gücüne dayanan baz  yönetim ›

teknikleri gereklidir. 

 Bir elemanın performansının yetersiz olduğuna karar vermeden önce bu 

performans  objektif olarak analiz etmek çok önemlidir. Sorun yöneticinin kendisinde de ›

olabilir. 

 Performans  kötü bir eleman, basitçe söylersek› , işini yerine getiremeyen bir 

elemandır. İşin yerine getirilmemesinin çeşitli bireysel nedenleri olabilir. Kötü bir 

performansı teşhis etmenin ilk adımı, elemanın çalışmasını olumsuz yönde etkileyen 

faktörleri ortaya ç karmakt r.› › 51 

Davranış Kalıpları 

 Genel olarak, çalışanlara performansları hakkında önerilerde bulunulduğunda ya da 

rehberlik edildiğinde performansları yükselir. Bu yapıldığı halde bir elemanın performansı 
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kabul edilebilir standartların altında kalıyorsa, yönetici o elemanda varlığını sürdüren 

davranış kalıbının ne olduğunu araştırmalıdır. Bu davranış kalıbı, soruna neyin neden 

olduğunu gösterebilir. Örneğin çalışma ortamı, bir süre geçtikten sonra elemanın 

tepkilerini bastırmayı başaramadığı kadar stresli olabilir. Bu durumda davranışları, 

performansını düşürecek şekilde değişecektir.  

Kişisel Sorunlar 

 Çalışanların performanslarını olumsuz yönde etkileyen kişisel sorunları ortaya 

çıkarmak da güçtür. Yönetici bu sorunlara dikkatle ve ihtiyatla yaklaşmalıdır. Kişisel 

sorunlar n o bireylerin ken› disiyle ait olduğunu hiç unutmamalıdır. Bu sorunların 

kendileriyle değil, sadece performans üzerindeki etkileriyle ilgilenmelidir. Bunu yapmak, 

çalışanları sorunlarının işlerini etkilemeye başladığı konusunda uyarır ve tedbir almaları 

için f rsat verir. Yö› neticinin buradaki rolü işteki performansla ilgilenmek ve elemanın 

sorununu halletme çabasına elinden geldiğince yardımcı olmaktır. Yönetici elemana 

psikolojik danışmanlık hizmeti almasını, yardım programlarına katılmasını ya da 

organizasyon dışında bir uzmana başvurmasın› önerebilir. 

 İnsanlar hayatlarındaki bütün sorunları kendileriyle birlikte işyerine getirirler. Hiç 

kimse çalışırken yalnızca bir öğretmen ya da yalnızca bir teknisyen değildir. Hayattaki 

diğer rolleri ve sorumlukları da bunlara eşlik eder. Dolayısıyla kişisel sorunlar 

elemanların iyi çalışmasını engelleyebilir.52 

 Organizasyonlarda kişilik çekişmeleri (personality clashes) sık görülen olaylardan 

birisidir. Kişilerin farklı amaç, değer yargısı, tutum, yetenek ve özelliklerde olmaları kişi-

lik çekişmelerinin, dolayısıyla çatışmaların önemli bir nedenidir. Bazen kişiler iş ve işyeri 

dışındaki nedenlerle de birbirleri ile çekişebilirler. Fakat bu durum onların 

organizasyondaki performanslar n  etkileyecektir.› › 53 

 Yöneticiler çalışanların kişisel sorunlarına, bu sorunların iş performansında yol 

açtığı düşüş ve performansı yükseltmek için yapılması gerekenler açısından yaklaşmalıdır. 

Eleman kendi sorununu tartışmak istemedikçe, yönetici performansı neyin düşürdüğünü 

bilmeyebilir. Bilse bile, bu sorunla uğraşmak yöneticinin işi değildir. Tartışmayı işteki 

performansın sınırları dışına çıkarmamak, elemanın hangi bakımlardan yetersiz kaldığını 

saptayabilmesini sağlar. Bundan sonra performansı yükseltmek için neler yapılması 

gerektiği araştırılır.54 
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Kişiler Arasındaki Anlaşmazlıklar 

 Bireyler arası çatışma karar verme sürecine iki ve ya daha fazla kişinin girmesi 

durumunda söz konusu olabilir. Bireylerin amaçlar n n izledikleri yöntemlerin ve sahip › ›

oldukları bilgi ve değer yargılarının farklı olması böyle bir çatışma potansiyel nedenleri 

aras ndad r.› ›  55 Astlar ve üstler arasında rol bekleyişlerine, amaçlara ve kişilik özelliklerine 

ilişkin çatışmalar kişilerarası çatışmalara örnek olarak verilebilir. Bir görüşe göre 

kişilerarası farklılıklar, rekabet ve çatışmanın başka türlerinin, kişilere olumlu yönde ve 

sosyal sisteme etkinlik aç s ndan yarar  dokunur.› › › 56 

 Örgütler, bireyin tek başına yapamadıkları işleri birden fazla kişi ile ancak 

yapabilecekse oluşturulur. Örgütlerde çatışmanın temel sebeplerinden biri de tak m ›

çalışmasıdır. Takım çalışmasının amacı, tek başına çalışan bir insandan, birçok insanın bir 

arada çalışmasıyla daha iyi sonuçlar alınabilmesidir. Fakat farklı karakterdeki birçok 

insanın bir araya gelmesi sürtüşmelere sebep olur.57 

 Çatışmalarını olumlu bir yola kanalize etmeleri için teşvik edilmeyen elemanların 

performansı düşer. Kendi başına bırakıldığında bu anlaşmazlıklar düşmanlığa dönüşebilir; 

bu da üretkenliği azaltır. Çatışmalar performansın düşmesine yol açtığında, yöneticinin 

duruma hemen müdahale etmesi gerekir. Aksi halde bu anlaşmazlıklar başa çıkılamayacak 

ölçüde büyüyebilir. İyi bir yönetici anlaşmazlıkları daha olumlu bir yöne kanalize etmenin 

yollarını öğrenmelidir. Örneğin, bazı durumlarda çatışmalar yumuşatılıp farklı ekipler 

arasındaki bir rekabet konusu haline getirilebilir; bu da üretkenliğin artmasına yol açar. 

Oysa aynı anlaşmazlığın olumsuz sonuçlar vermesi, ekip çalışmasını aksatması, 

çalışanların morallerinin düşmesine yol açması da olanaklıdır. 

 Çalışanlar arasındaki anlaşmazlıklar ekip ruhunu yükseltme yönünde ve ortak bir 

çabayla ele alınmalıdır. Anlaşmazlıklar çözüldüğü ya da verimli kanallara yönetildiği 

zaman, başta anlaşamayan taraflar bir şey başardıklarını ve güçlendiklerini hisseder. 

Bundan başka, anlaşmazlıkların üzerine elbirliğiyle gidildiğinde, anlaşamayan taraflara 

birbirleriyle ilişkiye girme fırsatı verilmiş olur. Güçlüklerle birlikte başa çıkma çabası 

tarafları birbirine yaklaştırır ve insanların birbirlerine destek oldukları olumlu bir ortamın 

yarat lmas› ›na katk da bulunur.›  

 
                                                        
55 Halil CAN, Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitapevi, Ankara, 2002, s.327 
56 Birol BUMİN, İşletmelerde Organizasyon Geliştirme ve Çatışma Yönetimi, Ankara, 1990,s.68 
57 Ali AKSOY, Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler, Editör: Mehmet TİKİCİ, Nobel Yay nlar , › ›
Ankara, 2005, s.358–359 
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Yetersiz İş Becerisi 

 Bazen elemanlar henüz haz r olmad klar  konumlara terfi ettirilir ya da kayd r l r. › › › › › ›

O konumda birinin bulunması gerektiğinden ya da performans değerlendirmesinin 

gerektiği gibi yapılmamış olması yüzünden, sahip olduklar  becerilere uygun olmayan ve ›

başka beceriler gerektiren görevleri üstlenebilirler. Bir elemanın becerileri iyice analiz 

edilmeden, onun belli bir konum için uygun olduğuna karar verildiğinde, işlerin aksaması 

büyük bir olas l kt r.› › ›  

 Ne yaz k ki, bu › gibi durumlarda performansın düşmesinden çoğunlukla eleman 

sorumlu görülür. Eleman ise muhtemelen yeni işinden memnundur ve büyük bir gayretle 

kendisini yeni koşullara uydurmaya çalışmaktadır. Ama iş yükünün altından 

kalkamadığını ya da işleri zamanında bitiremediğini gördükçe, düş kırıklığı kaç n lmazd r. › › ›

Bu, elemanı yeni işinden memnun olmadığını üstlerine bildirmeye teşvik eden bir durum 

değildir. Normal olarak, elemanı ya daha çok çalışmaya ya da işin ucunu tamamen 

b rakmaya sevk edecektir. Her iki duru› mda da, sonunda performansı düşük bir eleman 

olarak görülecektir. 58 

Rol Belirsizliği 

 Kişinin içinde bulunduğu rol kümesi, onun neler yapması ve neler yapmaması 

gerektiğini tanımlar ve kişi bu yönde inanç ve davranışlar geliştirir. Bireyin üstlendiği iki 

veya daha fazla rolün ayn  zamanda ortaya ç kmas , böylece bireyden z t isteklerde › › › ›

bulunulması, rol çatışmasına yol açabilir. Bireyin rolleri konusunda yeterli bilgisinin 

olmaması durumunda da, rol belirsizliği görülür. Eğer işin amaçları yeterince 

tan mlan› mamışsa, bir diğer ifade ile birey ne yapacağını bilemiyorsa çatışma kaçınılmaz 

olacakt r.› 59 

 İşindeki rolden memnun olmayan, rol belirsizliği yaşayan birey hem kendi içinde 

görevine karşı, hem de beraber çalıştığı insanlara karşı bir çatışma yaşayacaktır. Birey 

eğer yüksek bir güven duygusuna sahipse çatışmayı sadece içinde yaşayacaktır. Ancak 

güven zayıfsa bu çatışmayı diğer arkadaşları arasındaki ilişkilerine de yansıtacaktır.60 

 Muğlâk, çok genel, ya da yanlış hazırlanmış iş tanımları, çalışanların sorumlu 

oldukları görevleri anlamada güçlüklerle karşılaşmasına neden olur. Organizasyonlar, her 

                                                        
58 PALMER, a.g.e. s.111 
59 AKSOY, a.g.e.,s.358 
60 Simon T. TİDD, Heather H. MCLNTYRE, Raymond A. FRİEDMAN, The Importance Of Role Ambiguity 
And Trust In Conflict Perception:Unpacking The Task Conflict To Relationsh p Conflict Linkage› , The 
International Journal Of Conflict Management Vol. 15, No. 4, s. 375 
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işin kapsadığı görev ve sorumlulukları açık seçik ifade etmekle sorumludur. Dahası, işe 

yeni eleman alınırken yöneticilerin iş tanımını ayrıntılı bir şekilde açıklamalar  gerekir. ›

Elemanlara iş tanımını ve işten ne beklediklerini tartışma olanağı verilmelidir. 

Organizasyonun bu konuda yeterli hazırlığı yoksa çalışanlar hoşnutsuzluk ve tatminsizlik 

içinde bocalayıp durabilir. İşgörenler yeterli bilgi verildiğinde kendilerini daha fazla 

emniyette hisseder.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
61 PALMER, a.g.e.,s.114 
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İKİNCİ BÖLÜM 

PERFORMANS DEĞERLEME TEKNİKLERİ 

 2.1. PERFORMANS DEĞERLEME TEKNİKLERİ  

Çalışanların performans düzeylerini belirlemek için geliştirilmiş pek çok yöntem 

bulunmaktad r. Bunlardan baz lar› › ı performans değerlendirme kavramının ilk uygulama 

örneklerinde kullanılmaya başlanmış olan ve günümüzde de klasik olarak 

adlandırılabilecek olan yöntemlerdir. Diğerleri ise, klasik değerlendirme yöntemlerinin 

uygulamada ortaya çıkardığı sorunları çözmek ve daha objektif değerlendirmeler 

yapabilmek için geliştirilmiş modern/çağdaş yöntemler olarak adlandırılan yaklaşımları 

içermektedir.62 

 Performans değerlendirmesine ilişkin yöntemler, örgütlerin yapıs›na, yönetimin 

amacına işgörenin beklentilerine, çevreye, teknolojik faktörlere ve terfi planlar na göre ›

değişebilir. Bu yöntemler, genel olarak geleneksel ve çağdaş yöntemler olarak ikiye ayr l r. › ›

Geleneksel yöntemler, McGregor’un yetkeci (otoriter) yönetim ve denetim anlayışını yaratan 

X kuram›n›n geçerli olduğu yöntemlerdir. Geleneksel yöntemlerde mutlak amir anlayışı 

vard r. Dolay› ›s yla, yöntemin en kayda de› ğer eleştirisi amirin olası beceriksizliğidir. 

Geleneksel anlayışa göre, değerlendirme sadece bir saptama işidir. Çağdaş yöntemlerde ise 

işgören, Y kuram na göre de› ğerlendirilmektedir. Çağdaş performans değerlendirme 

yöntemlerinde, işgörenlerin değerlendirilmesinde kullanılacak olan veriler; astlarından,  

akranlarından ve müşterilerden olmak üzere çok boyutlu ve çok kaynakl  › bir yap dan elde ›

edilir. Geleneksel ve çağdaş performans değerlendirme yönetimlerinin tümüyle farkl  ›

olmad›klar› ve çağdaş yöntemlerin doğal olarak bu alandaki birikimlerden ve geleneksel 

yöntemlerden yararland›klar n›  › belirtmekte yarar vard r. › 63 

 1980’lerin ikinci yar s› ›nda ABD’de yürütülen bir araştırmaya göre, 500 kişiden az 

çalışanı olan firmalarda her 100 işletmenin 93’ünde performans değerlendirme program  ›

vardır. 500 kişiden daha fazla çalışanı olan şirketlerde bu oran daha da yükselmekte, her 100 

işletmenin 97’sinde performans değerlendirme uygulanmaktadır.64 Genel olarak ifade etmek 

gerekirse; bir organizasyonda performans değerlendirme sistemi oluşturmas›nda ilk ad m, ›

içinde bulunulacak sistemin amaç ve hedeflerinin ne olacağını saptamakt r. Organizasyonun ›

                                                        
62 Tuğray KAYNAK, İnsan Kaynakları Yönetimi, İst. Üni. İşl. Fak. Yayını, Yayın No. 276,  İst., 1998. s. 209 
63 KINGIR, TAŞKIRAN, a.g.e.,C.VIII s.1 
64 Haluk ERKUT, Performans Yeniden Gündemde, Mercek Dergisi, MESS Sendikas  Yay nlar  Ocak, 2004, › › ›
s.51. 
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s k› › bir analizi, performans değerlendirme sisteminden neler bekleneceğini de ortaya 

ç karacakt› ›r. Yönetici öncelikle süreç bütünlüğüne ve etkililiğine odaklanmal›d›r.  

 Performans değerlendirmesi, değerlendirme kriterlerinin ve standartlarının 

belirlenmesi, işgören performansın›n değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi, 

değerlendirmenin kaydedilmesi ve işgörene geri beslemenin yap›lmas› ad mlar n› › › içerir. 

Yöneticiler performans değerlendirmesini, işgörenin performansın  › değerlendirmede ve 

tanımlamada kullanmaktadır. Ayrıca geliştirilmesi gereken performans alanlar n›  › tan mlar. ›

İşgören ise bu bilgiyi, iş performansını değiştirmede kullanabilmektedir.65 

 Bir performans yönetim sisteminin çalışanlar tarafından benimsenmesinde en önemli 

koşul, performans yönetim sisteminin tasarımı aşamasında çalışanların devreye sokulmasıd r. ›

Çalışanların performans yönetim sistemlerinin tasarımı aşamasında katkıda bulunması, toplam 

kalite yönetiminin gündeme getirdiği müşteri odaklı bir yaklaşımdır. Çalışanlar, 

organizasyonların iç müşterileridir. Performans Yönetim (PY) sisteminin tasar m nda › ›

çalışanların katkılarının alınması, proaktif modellerin geliştirilmesini sağlayabilir. 

Geleneksel PY sistemlerinde işgörenler, geçmiş performanslarına göre iyi-kötü, başarılı 

başarısız diye ayrıma tabi tutulmakta; bu ay r ma göre ödül ya da ceza ile kendisine geri › ›

bildirimde bulunulmaktaydı. Fakat bu uygulama, toplam müşteri tatminini sağlamak için 

takım çalışmasının gerekli olduğu durumlarda çok etkili olamamıştır. Bu nedenle, 

geleneksel performans değerleme yöntemleri, toplam kalite yönetimi konusunda çalışan 

bilim adamları tarafından eleştirilmiştir. Performans değerlendirme konusunda geleneksel 

yaklaşımların değiştirilmesi gerektiğine dair üç neden vardır Bunlar; 66 

 İşgörenlerin performanslarında gözlenen değişmeler, onların kontrolü dışında 

sisteme bağlı faktörlerden kaynaklanabilir. (Örneğin; kaynakların ulaşılabilirliği, amirin 

liderlik/yöneticilik tarzı, İKY (insan kaynakları yönetimi) sisteminde -verilen eğitim gibi- 

meydana gelen değişmeler) 

 Çalışanın ortaya koyduğu performansa; kendisinin ve sistemin ne kadar etkili 

olduğunu belirlemek oldukça güçtür. 

 İşe ilişkin sorunlar ve artan müşteri talepleri, takım çalışmasını ve takım merkezli 

iş tasarımlarını gerektirmektedir. 

 Performans değerlendirme ölçekleri ya da formatlarına yönelik yoğun ilginin 

nedenlerinden bir tanesi de psikometri aç›s n› dan kaliteli, doğru ya da değerlendirme 

                                                        
65 KINGIR, TAŞKIRAN, a.g.e., C.VIII ,s.1, 
66 Azmi YALÇIN, Farklı Performans Değerlendirme Sistemlerine İlişkin İşgören Tercihlerinin 
Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr, Erişim Tarihi:24.12.2007 
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hatalarından arındırılmış performans değerlendirmeleri elde etme çabasıdır. Bu nedenle 

de, özellikle değerlendirme hataları üzerinde ciddi bir birikim oluşmuştur. Hale (halo) 

etkisi, cömertlik (leniency) etkisi, kat l k (severity) etkisi, ranj daralmas  (range › › ›

restriction) ve merkezde toplanma (central tendency) değerlendirmede yanlılık ya da 

"hata" olarak yorumlanan etkiler aras nda › yer almaktad r.›  Performans 

değerlendirmelerinin problemli (ya da hatalı) olduğunun düşünülmesine neden olan ve 

oldukça sıklıkla karşılaşılan üç durum incelenirse; 67 

 Birinci durum, değerlendirilen kişilerin %80 ile %90' n› n ortalaman n oldukça › ›

üzerinde olarak değerlendirilmesidir. Böyle bir durumda genellikle değerlendiricinin 

cömertlik "hatası" yaptığı düşünülmektedir. Kavramsal ve işlevsel olarak çok farklı 

tanımlamaları yapılmış olsa da, cömertlik hatası bir değerlendiricinin yaptığı 

değerlendirmelerin ortalamasının kullanılan ölçeğin orta noktasının oldukça üzerinde 

olması şeklinde ya da daha basitçe, bir değerlendiricinin yaptığı değerlendirmelerin, 

dağılımın olumlu ucunda yığılması şeklinde tanımlanmaktadır. Çok ender de olsa 

cömertlik etkisinin, tam tersi bir etki olan kat l k etkisi de gözlemlenmektedir. › ›  

 İkinci durum, bir grup içinde beklenen performans farklılıklarının 

değerlendirmemelere yansımamasıdır. Ranj daralması veya merkezde toplanma etkisi 

olarak tan mlanan bu durum, genellikle grup içi v› aryans n çok küçük olmas ndan › ›

kaynaklanmaktad r. ›  

 Üçüncü durum ise, bir kişi için farklı performans boyutları üzerinde yapılan 

değerlendirmelerin yüksek korelasyon göstermesi durumudur.  

Uygulamada birçok değerleme yöntemi bulunmaktadır ve bu yöntemler farkl  ›

kıstaslara göre değişik şekillerde sınıflandırılmaktadırlar.  

 2.2. GRAFİK DEĞERLEME YÖNTEMİ 

İşletmelerde başarı değerlemesinde kullanılacak en eski ve en basit tekniklerden 

birisi, grafik değerleme yöntemidir. Grafik değerleme tekniği bir iş grubunu oluşturan 

işgörenleri genel olarak analiz etmede kullanılabileceği gibi, her bir işgörenin belirli 

başarı faktörlerine göre incelenmesine olanak verecek şekilde düzenlenebilir.68 

Genellikle grafik değerleme tekniğinde ölçek, beş seçim noktasından oluşur ve bu 

noktaların anlamı şu şekilde düzenlenir. 

1. Çok yetersiz, 

                                                        
67 Duygu HEPAĞLAR ve M.Ömür KAYAN, http://www.kykonline.com/content/view/109/66/, Erişim 
Tarihi:09.12.2007 
68 İlhan ERDOĞANa.g.e., s.180. 
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2. Yetersiz, ortalaman n alt ,› ›  

3. Normal, ortalama, 

4. Yeterli, ortalaman n üstü,›  

5. Çok iyi. 

Grafik Değerleme Yönteminde, bir bölümde veya küçük bir işletmede çalışan 

elemanlar listede alt alta yazılır ve karşılarında yer alan beş değerleme tabloda işaretlenir. 

Böylelikle toplu olarak tek tabloda kişilerin bulundukları performans noktaları görülür ve 

diğerleriyle kolaylıkla karşılaştırılabilir.69  

Grafik dereceleme formlar  üzerinde yer alan ve uy› gun görülen özellikler 

işaretlenir. Bu yöntemin güvenirliliğini artırmak için amacıyla bazı eklemeler yapılabilir. 

Örneğin kullanılan niteliklerden ve yine kullanılan derecelerden ne anlaşıldığı konusunda 

aç klama ve örnekler verilebilir. Bu yöntemin sak n› › calar  ise; formlarda kullan lan › ›

sıfatların etkisinin değerlemeyi yapanlara göre değişmesi, amirlerin astlarını 

değerlendirirken merkezi eğilim denilen astların değerlendirilirken uçlara gitmekten 

kaç n lmas , orta yolun tercih edilmesi veya her amirin ken› › › di astlarının başarılı gösterme 

eğilimine girmesidir. Ayrıca amirler astlarını değerlendirirken, onların ya çok 

beğendikleri ya da olumsuz buldukları niteliklerinin etkisinde kalarak bütün diğer 

niteliklerini olumlu ya da olumsuz değerledikleri görülebilmektedir. Yöntemin 

getirebileceği diğer bir hata ise farklı gruplarda farklı yöneticiler tarafından yapılmış 

değerlemelerin birleşmesine gerek duyulduğunda, bir gruptaki en iyi iş görenin gerçekte 

başka bir gruptaki en zayıf olanın altında kalma olasılığıdır.70 

Tablo 2.1. incelendiğinde ise bir işyerinde çalışan işgörenler 5 değerli ölçeğe göre 

değerlendirildikleri görülmektedir. Bu ölçek genel performansı ölçmek için 

kullanılabileceği gibi daha önceden belirlenen özel (iletişim becerisi, sorumluluk duygusu, 

vb.) niteliklere göre değerlendirmek için de uygulanabilir. 

 

  

 

 

 

  

                                                        
69 Zeyyat SABUNCUOĞLU, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitapevi Yay nlar , Bursa,2000,1.Bask› › ›,s.166 
70 BİNGÖL, a.g.e., s.290-291 
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Tablo 2.1. Başarı Faktörlerine Göre Grafik Değerleme Ölçeği 

Değerlenen Özellik  

Bölüm  

Değerlemeyi Yapan Değerleme Tarihi 

 

İŞGÖRENİN ADI     ÖLÇEK 

SOYADI     

 
 ÇOK YETERSİZ          YETERSİZ               NORMAL                YETERLİ           ÇOK İYİ 

AHMET YENİCİ 

   

TURHAN UYAR          ÇOK YETERSİZ          YETERSİZ               NORMAL                YETERLİ           ÇOK İYİ 

 

RIZA DEĞERLİ               ÇOK YETERSİZ          YETERSİZ               NORMAL                YETERLİ           ÇOK İYİ 

 

TURGUT UÇURUR       ÇOK YETERSİZ          YETERSİZ               NORMAL                YETERLİ           ÇOK İYİ 

 

SALİH ÇATAR                 ÇOK YETERSİZ          YETERSİZ               NORMAL                YETERLİ           ÇOK İYİ 

 

MUSTAFA ELMAS        ÇOK YETERSİZ          YETERSİZ               NORMAL                YETERLİ           ÇOK İYİ 

 

CEMAL HOŞOĞLU       ÇOK YETERSİZ          YETERSİZ               NORMAL                YETERLİ           ÇOK İYİ 

 

KEMAL İNCESES             ÇOK YETERSİZ          YETERSİZ               NORMAL                YETERLİ           ÇOK İYİ 

 

Dikkat: Bu ölçeğe göre elemanlarınızı değerlerken, her elemanı ayrı ayrı düşününüz ve her bir kişi 

için uygun gördüğünüz noktayı işaretleyiniz. 

Kaynak: İlhan ERDOĞAN, İşletmelerde Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri, 

İ.Ü. İşletme Fak. Yayını, No:248, İstanbul, 1991.s.180 

 Bu değerlendirme yöntemi ile yönetici tüm çalışanları aynı form üzerinde görebilir ve 

işgörenleri çok yetersizden çok iyiye kadar performanslarını karşılaştırmalı olarak 

değerleyebilme imkân na›  sahip olur. 

 2.3. DERECELENDİRME VE PUANLAMA TEKNİĞİ 

Derecelendirme ölçekleri daha ziyade ilk kademe yöneticileri taraf ndan kolayl kla › ›



 38

uygulanabilir türdendir. Bu ölçekte grafik değerlemede olduğu gibi başarıyı belirleyen 

değişkenler açısından iş görenin belirli noktalarına göre değerlenmesi söz konusudur. Bu 

değerleme çoğu zaman bir sayısal değere indirgenir. Ölçek üzerinde iş görenin değerini 

belirlemede kullan lacak seçenek noktalar , “çok y› › etersiz”den, “çok iyi”ye kadar beş veya 

yedi basamak alt nda toplanabilir.› 71 

Bu yöntemin daha geliştirilmiş modelinde her kritere göre ayrılan beş dereceden 

biri seçilerek işaret yerine sayısal değer verilir. Daha sonra bu sayısal değerler toplanarak, 

toplu test yönteminde olduğu gibi, bu toplamların yorumu standart puanlar üzerinden 

yapılır. Puanlama esasına göre söz konusu derecelendirme yöntemi aşağıdaki form 

üzerinde izlenebilir.72 

Tablo 2.2.  Derecelendirme ve Puanlama Yöntemini Gösteren Form 

Tarih     : 

Personelin Ad   :›     Bağlı Olduğu Bölüm : 

Görevi     :    Kategorisi  : 

DERECELER     DEĞERLEYENLER  

KRİTERLER 1        2        3        4          5 1 NCİ AMİR 2 NCİ AMİR 

İş Bilgisi (25) 5       10      15      20        25   

Yaptığı İşin Kalitesi (20) 4        8       12      16        20   

Araştırma ve Yarat c l k› › ›  

 (15) 

3        6        9       12        15   

İşe İlgi ve Devaml l k› ›  

 (10) 

2        4        6        8         10   

Müşterilerle İlişki (10) 2        4        6        8         10   

Sorumluluk Alma (10) 2        4        6        8         10   

Üstlerle veya 

Arkadaşlarıyla İlişkiler 

(10) 

2        4        6        8         10   

TOPLAM PUAN    

ORTALAMA PUAN    

DEĞERLEYEN 

(1. AMİR) 

DEĞERLEYEN 

(2. AMİR) 

ONAYLAYAN 

GENEL MÜDÜR 

Kaynak: Zeyyat SABUNCUOĞLU, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitapevi Yayınları, 
                                                        
71İlhan ERDOĞAN , a.g.e., s. 183. 
72 SABUNCUOĞLU, a.g.e., s. 170-171. 
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Bursa,2000, s. 170. 

 Derlemenin objektif olmas  için birinci ve ikinci amirler ayr  ayr  puan verirler. › › ›

Bunlar n ortalamas  al nar› › › ak daha üst yöneticinin onay na sunulur. T› ablo 2.2’de 

görüldüğü gibi yedi kriterin toplam puanı 100’dür ve iş gören toplam puan üzerinden şu 

şekilde değerlendirilir: 

 

  0    -  20     Çok yetersiz  (I. derece) 

  21  -  40     Yetersiz  (II. derece)   

  41  -  60     Normal  (III. derece) 

  61  -  80     Yeterli  (IV. derece) 

  81  -  100    Çok iyi  (V. derece) 

 

Derecelendirme yönteminde de bir tak m sorunlar meydana gelebilir. Bunlardan bir ›

tanesi, listenin ortalarında bulunan işgörenin, diğer değerlenenlerden çok farkl  bir ›

performansa sahip olmayabileceğidir. Diğer problem ise, değerlenen gurubunun 

genişliğidir. Çünkü geniş grupları değerlemek, işgörene tam ya da yaklaşık değerini 

vermek, küçük grupları değerlemeye göre oldukça zordur.73 

 2.4. KRİTİK OLAY YÖNTEMİ 

Bu yöntem ilk kez ikinci dünya savaşında ABD Hava Kuvvetlerinde görev alan 

subayların başarı ya da başarısızlıklarına neden olan önemli olayların izlenmesi ve liste 

düzenlemesiyle uygulamaya konmuş, daha sonra endüstri alanında kullanılmıştır. Ayn› 

zamanda bir değerlemeci olan yöneticilerin kendilerine bağlı işgörenleri sürekli olarak yakından 

izlemeleri ve kritik nitelik taşıyan işler ya da olaylar karşısındaki davranış ve başarılarının 

kaydedilmesiyle yapılan bir değerleme yöntemidir. 74 

Bu yöntemin en iyi kullanım yeri, iş performansıyla doğrudan ilgili belli olayların 

dökümünün kolaylıkla yapılabileceği durumlardır. Organizasyondaki çeşitli iş alanları hakkında 

enformasyon toplayan bir yönetici, yeni iş sahalarında çalışan elemanlarla nasıl ilgileneceği 

konusunda bu yöntemden çok yararlanabilir. Değerlendirmede sübjektif ölçütlerin çok önemli 

bir rol oynadığı durumlarda da bu teknik yararlı olur. İşin nasıl yapıldığını öğrenme sürecindeki 

bir satış elemanı için yöneticinin ya da nezaretçinin bir müşteriye nasıl ilgilenmesi gerektiği 

konusundaki düşüncelerini bilmek çok yararlı olabilir. Başka bir subjektif değerlendirme 

                                                        
73 Ben HARPER, Managing for Performance, Rochester, 1983s. 493. 
74 SABUNCUOĞLU, a.g.e., s. 171. 
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yöntemiyle birlikte kullanıldığında, kritik olaylar yöntemi çok yararlı sonuçlar verir.75 

Tablo 2.3’de boya işçisi Mehmet Çalışkan’ın geçmişteki belirli bir dönemdeki 

olumlu ve olumsuz davranışların kaydedilmiş halini göstermektedir.76 

Tablo 2.3.  Kritik Olaylar Formu 

ABC İŞLETMESİ KRİTİK OLAYLAR FORMU 

Personelin ad›-soyad     :› Mehmet Çalışkan    Bölümü: Boya 

Değerleyenin adı-soyad :›  Atakan Özgür               Değerleme Süresi:1/9’dan 31/12 

Güvenlik Kontrolü 

Tarih Olumlu Personel Davranışı                           Tarih   Olumsuz Personel Davranışı 

10/12  İşten en son çıkarken, koridorun ışıklarını kapattı 

                      03/11 Hortumu yolun ortas nda › b rakt› › 

                      27/11 Yanıcı maddelerin saklandığı           

               depoda sigara içti 
15/10 Atölyede çıkan küçük ateşi söndürdü 

07/11 Kullanılmayan boya kutularının ağzını bantladı 
Kaynak: Hüseyin ÖZGEN, Azim ÖZTÜRK, Azmi YALÇIN, İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel 

Kitabevi, 2002, s.227 

Kritik olay yöntemiyle iş görenin değerlenmesinde, belirli bir dönem içinde onların 

tutum ve davranışlarının izlenmesi söz konusu olduğundan değerlemenin daha objektif 

olması sağlanır. Gözlemler sonucu elde edilen verilere göre olumsuz davranış ve olaylar 

ilgili iş görene iletilmekte ve böylece onun gelişmesine yardımcı olunmaktadır.77 

Günümüzde uygulama alanı çok geniş olmayan bu yöntemin çeşitli sakıncaları 

vard r.›  Bunlardan en önemlisi, kişinin amirini “sürekli olarak onu izleyip, kara kaplı 

defterine not alan birisi” olarak alg lay p, rahats z olmas d r. Ayr ca kritik olaylar n › › › › › › ›

kişilerin performanslarında ne oranda etkili olduğu belirlenemediğinden, kişiler arası 

performans farkl›lıklarını ortaya koymak da bu yöntemde kolay değildir.78 

 2.5.  SIRALAMA YÖNTEMİ 

Sıralama yönteminde grup üyeleri en iyiden en kötüye doğru belirli bir sıraya 

sokulurlar. Bunun için önce, grupta yer alan personelin isimleri gelişigüzel olarak bir 

kâğıdın sol tarafına yazılır. Sonra değerlendirici bu isimler içinden en başarılı gördüğünü 

                                                        
75 PALMER,a.g.e.,s.47 
76 Hüseyin ÖZGEN, Azim ÖZTÜRK, Azmi YALÇIN, İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Kitabevi,2002,s.227 
77 SABUNCUOĞLU, a.g.e., s. 172. 
78 KAYNAK,a.g.e.,s. 219. 
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kâğıdın başına, en başarısız gördüğünü ise kâğıdın sağ altına yazar.79 En çok başarılı ve en 

az başarılı işgörenlerin isimleri belirlendikten sonra çizelgenin ikinci sırasına saha az 

başarılı olanı, birincinin devamı olarak aşağı doğru ve daha başarısız olanları da en sondan 

itibaren yazarak çizelge doldurulur. Tablo 2.4’de örnek bir form gösterilmiştir.80 

Tablo 2.4.  S ralama Yöntemi›  

BÖLÜM I BÖLÜM II 

1. Ahmet Yılmaz (En çok başar l  olan)› ›  

2. …………………………………. 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

6. …………………………………. 

7. ………………………………… 

8. ………………………………………. 

9. ………………………………………. 

10. ………………………………………. 

11. ……………………………………….. 

12. ………………………………………. 

13. ………………………………………. 

14. Rıdvan İnan ( En az başarılı olan) 

Kaynak: Dursun BİNGÖL, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basın Yayım, 5.Baskı, İstanbul, 2003, 
s.292 

 

Değerlemenin daha ayırıcı olmas  için, isteniyorsa s ralama tek bir grup içinde › ›

yap lmak›  yerine değerlemeye alınacak işgörenler üçe bölünüp, “yetersiz olan üçte birlik 

grup, ortalama başarı faktörlerine sahip olan üçte birlik grup ve yeterli olan üçte birlik 

grup” olmak üzere s n fland r l rlar. › › › › › Daha sonra her grup içindeki işgörenler çok 

yeterliden çok yetersize doğru dizilebilir. Özellikle değerlenecek grup çok sayıda 

işgörenden oluşuyorsa bu yolun izlenmesi değerlemeyi daha tutarlı hale getirecektir. İyi 

bir değerleme için, ilk liste hazırlandıktan birkaç gün sonra yeniden bir listeleme 

yapmakta, ilk listeyi ikinci ile uyumlu hale getirmekte yarar olacakt r. Böylece hatalar en ›

alt düzeye indirilebilecektir.81 

Bu yöntemde işgören yetenek ve başarılarının belirli parçalara ayrılmaksızın 

değerlenmesi eleştirilere konu olmaktadır. Her işgörenin kendine özgü nitelikleri vard r. ›

Kişisel özellikler göz önüne alınmaksızın ve ayrıntılı bir analiz yapılmasızın değerlemeye 

gidilmesi halinde yetenekler belirsiz kalacak, açıklıkla tanımlanamayacak ve çeşitli 

yorumlara aç k bulunacakt r.› ›  Kaldı ki işgören sayısının çok olduğu bir bölümde 

yöneticinin çalışanları teker teker tanıması, değerlemesi ve s ralamaya tabi tutmas  › ›

                                                        
79 Ramazan GEYLAN, Personel Yönetimi, Met Bas m› -Yayım, Eskişehir, 1992, s. 180. 
80 BİNGÖL,a.g.e., s.292 
81 ERDOĞAN, a.g.e., s. 205. 
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gerçekten güç ve zaman alıca bir iştir.82 

 

 2.6. ÇİFTLERİ KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu teknikte yönetici ve değerleyici, kişileri “anahtar kişi” olarak saptanan bir 

personeldeki nitelikler açısından karşılaştırma yaparak değerlendirir.83 

Uygulanması kolay ve bütün çalışanlar aynı konularda değerlendirilen bir 

yöntemdir. Bir performans değerleme tekniği olarak karşılaştırma listelerinin kullanılması 

için en uygun durum, çalışanlara sınırlı alanlarda geri beslemenin yararlı olacağı 

durumdur.84 

Tablo 2.5. İkili Karşılaştırma Tablosu 

 

İş görenler 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1  + - - - - + + 

2 -  - - - - - - 

3 + +  + + - - + 

4 + + -  + + + + 

5 + + - -  - - - 

6 + + + - +  + + 

7 - + + - + -  + 

8 - + - - + - -  

Kaynak: Zeyyat  SABUNCUOĞLU, İnsan Kaynaklar  Yönetimi, Ezgi Kitapevi Yay nlar , › › ›

Bursa, 2000, s. 166. 

 Sol tarafta numaralandırılmış işgörenler ile yukarıda numaralandırılmış işgörenler 

ayrı ayrı karşılaştırılır ve tercih edilen işgörene (+) işareti konur. Yukarıdaki tablo 

incelendiğinde en fazla (+) işareti alan 2 numaralı işgören liste başı olur diğerleri 

(5,8,1,7,3,4,6) sırasıyla onu izler. Bu yöntemde işgören yetenek ve başarılarının belirli 

parçalara ayrılmaksızın değerlendirilmesi ile kişisel özellikler göz önüne alınmaksızın ve 

ayr nt l› › › bir analiz yapılmaksızın değerlemeye gidilmesiyle yetenekler belirsiz kılacak, 

açıklıkla tanımlanamayacaktır. Ayrıca değerlenen kişinin hangi ölçütlere göre 
                                                        
82 SABUNCUOĞLU, a.g.e., s. 166. 
83 Öznur YÜKSEL, İnsan Kaynakları Yönetimi, İkinci Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 1998 s. 174. 
84 PALMER, a.g.e., s.47 
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değerlendirildiğini bilmeyişi ve hangi yeteneklerinin geliştirilmesi gerektiğinin kendine 

bildirilmemesi yöntem aç s ndan önemli dezavantajlard r.› › › 85 

 

İkili karşılaştırma yönteminde değerlemeci “halo etkisi” ve son izlenim hatalarına 

düşebilir. Buna karşın diğer değerlemecinin hatalar  bu yöntemde elimine edilir› .86 

 2.7. KONTROL LİSTESİ YÖNTEMİ 

Performans değerlemede kontrol listesi yöntemi ile iş görenlerin tam olarak 

tanınmasından çok, bilinmek istenen iş davranışları analiz edilir. Diğer ifadeyle 

değerlendirme yapan kişi iş görenlerin çalışmaları hakkında bir yorumda bulunur.87 

Bu yöntemde analiz edilmek istenilen iş davranışları önem sırasına göre belirlenir. 

Hazırlanan kontrol listesi üzerinde, değerlenecek iş görenler kontrol edilip, her bir iş 

gören için puan analizi yapılır. Esasında kontrol listesi yöntemi, grafik değerleme 

yönteminin çok basit hale getirilmiş şekli olarak görülebilir. Bu yöntem, yönetici 

tarafından kolaylıkla ve süratle uygulanabilir. Ancak, değerleme sistemini hazırlayanlar, 

personel tarafından bilinmeyen ağırlıklarla listeyi zenginleştirmelidir. Bu ağırlık puanları 

işten işe değişiklik göstermelidir. Böylece ağırlıklı kontrol listesi sistemi yaratılmış olur.88 

Yanıtların geçerliliği araştırıldıktan sonra değerleme çizelgesi, işaretlenen tüm 

tanıtımsal deyimlerin ağırlık ortalaması alınarak puanlanır. Ağırlıklı puanların 

toplanmas yl› a işgören performans düzeyi bulunur. Bu yöntemin kolaylığı yanında bazı 

güçlükleri de bulunmaktadır. Sistemin kurulması ve ağırlıklandırılması önemli sorundur. 

Bunun yanı sıra uygun bir soru ve her iş kümesi için bir liste oluşturmak kolay değildir. 

Bu daha fazla zaman ve para harcanmas n  ve istatistikçiler ile psikologlar n istihdam › › ›

edilmelerini gerektirir. Tablo 2.6’da işgörenin çalışması ve davranışlarını belirlemek 

amacıyla bir seri sorunun bulunduğu bir liste kullanılmıştır. Sorular genellikle evet-hay r ›

biçiminde yan tlan r. › › 89 

 

 

 

 
                                                        
85 SABUNCUOĞLU, a.g.e., s. 166 
86 GEYLAN, a.g.e., s. 183. 
87 Ferhat SENATALAR, Personel Yönetimi ve Beşeri İlişkiler, İstanbul Üniversitesi Kitabevi, 2. Baskı, İst., 
1978., s. 210. 
88 ERDOĞAN, a.g.e., s. 197.  
89 BİNGÖL, a.g.e., s. 294-295. 



 44

Tablo 2.6.  Kontrol Listesi Örneği 

İş görenin Ad  Soyad   :› ›      Unvan :›  

Bölümü                        :     Departman :›   

Değerlemeyi Tarihi    :     Değerlemeyi Yapan: 

      

 ÖZELLİKLER                                                                                    Evet             Hay r›  

 

1. Gönüllü olarak iyi fikirler vermekte midir?                                  

2. İşe karşı dikkati çeken bir ilgi göstermiş midir? 

3. Tüm astlara eşit işlem yapılmış mıdır?  

4. Astlar n  genell› › ikle desteklemekte midir?  

5. Teçhizat iyi koşullarda korunmakta mıdır?  

6. Yeterince iyi bilgiye sahip mi? 

7. İş sözleşmesinin hükümlerine tamamıyla uymaya çalışıyor mu? 

8. Astlar  ona sayg  gösteriyor mu?› ›  

9. İşyeri genellikle temiz ve düz bir şekilde korunabiliyor mu? 

10. Belirli astlar için taraf tutuyor mu? 
Kaynak: Dursun BİNGÖL, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basın Yayım, 5.Baskı, İstanbul, 

2003,s.295. 

Kritik olay yönteminin daha geliştirilmiş bir modeli olarak bu yöntemde, bir grup 

işi tanımlamaya dönük olarak hazırlanan bir değerleme listesinin evet-hayır şeklinde çek 

edilmesiyle uygulanır. Değerlemeci bu listede yer alan çok sayıda hazır cümlelerden 

kişiye uygun olanları işaretler. İşaretlenen olumlu veya olumsuz cümleler daha sonra 

uzmanlar tarafından değerlemeye al n r.› › 90 Haz rlanan formdaki sorular örgüt yap s na › › ›

uygun olarak hazırlanmış ve sağlıklı bir şekilde ağırlıklı puanları tespit edilmişse başarılı 

sonuçlar al nabilecektir.›  

 2.8. ZORUNLU DAĞITIM YÖNTEMİ 

Bu yöntem istatistikteki normal dağılım eğrisinin özelliklerinden yararlan r. ›

Tekniğin esasını teşkil eden varsayım; bir organizasyonda çalışanların küçük bir grubunun 

çok başarılı, yine küçük bir grubun çok başarısız olacağı, diğerlerinin ise bu iki grup 

arasında kalacağıdır.91 

Zorunlu Dağıtım Yöntemi değerleyicilerin değerledikleri işgörenleri öznel 

                                                        
90 SABUNCUOĞLU, a.g.e., s. 179 
91 YÜKSEL, a.g.e., s. 174. 



 45

yargılarla değerleme ölçeğinin herhangi bir yerinde kümelendirmelerini ve bu nedenle 

ortaya çıkacak tutarsızlıkları önlemek amacıyla geliştirilmiş bulunmaktadır. Yöneticilere 

veya değerleyicilere, önceden belirlenmiş oranlara göre işgörenleri her bir boyut 

üzerindeki bölümlere yerleştirmeleri talimatı verilir. En yaygın dağılım kalıbına göre; ön 

koşul olarak işgörenlerin %10’u çok yetersiz grubunda, %20’si yetersiz grubu içerisinde, 

%40’ı orta başarı grubunda, %20’si iyi grubunda ve sonra gelen %10’u en iyi grup 

içerisinde yer alacaktır. Bu bağlamda bir işletmede değerlemesi yapılacak 10 işgören 

bulunuyorsa, bunların performans düzeylerine göre dizinlemesi Tablo 2.7’de görüldüğü 

gibi olacakt r.› 92 

Tablo 2.7.  Zorunlu Dağıtım Çizelgesi 

Çok Yetersiz 

%10’luk 

Grup 

Yetersiz 

%20’lik  

Grup 

Ortalama 

%40’l k Grup›  

 

İyi  

%20’lik Grup 

 

 Çok İyi 

%10’luk 

Grup 

Tunç S.Y lmaz›  

K.Ar› 

V.Benek 

V.Karc› 

K.Can 

M.Şimşek 

M.Y ld z› ›  

N.Sar› 

C.Şeker 

 Kaynak: Dursun BİNGÖL, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Bas n Yay m, 5.Bask , › › ›

İstanbul, 2003,s. 294. 

Bu yöntemin güvenirliğinin diğer birçok değerlendirme yönteminden yüksek olduğunu 

belirten yazarlar bulunmaktadır. Ayrıca zorunlu dağıtım yöntemi, birden fazla değerlendirme 

amirinin bulunduğu ve değerlenen kişi sayısının çok olduğu durumlarda tek tip sonuçlara 

ulaşılmasını sağlayan oldukça yararlı bir tekniktir. Bu olumlu görüşlerin yanı sıra, 

uygulamada yöntemin çeşitli sakıncalarını gözlemlemek de mümkündür. Öncelikle 

değerlendirilen bir grupta normal dağılım eğrisine uygun sonuçlar elde etmek oldukça 

güçtür.93 Ayrıca grup içerisindeki her bir kişinin statülerinin belirlenmesinde kullanılan 

yargılar kesin olarak tanımlanamaz ve geri bildirim çok kısıtlı olacağı mutlaka dikkate 

al nmal d r.› › ›  

 2.9. ZORUNLU SEÇİM YÖNTEMİ 

Yöneticilerin iş görenlere olması gerekenden daha fazla puanlar vermeleri sonucu 

yükseltileceklerin seçimi zorlaşmış, bu nedenle de yöneticilerin daha tarafsız değerleme 

                                                        
92 BİNGÖL, a.g.e., s. 293 
93 KAYNAK, a.g.e., s. 212. 
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yapmalar na › imkân verecek bir tekniğin geliştirilmesine çalışılmıştır. Bunun sonucunda 

zorunlu seçim yöntemi ortaya çıkmıştır. Bu yöntemde değerleyiciden değerleme formunda 

yer alan ve her birlik, ikilik, üçlük, dörtlük cümlelerden oluşan cümle gruplar ndan ›

kendince işgörene en iyi uyan cümleyi veya cümleleri seçmesi istenir. Cümleler, personel 

uzmanları tarafından değerlendiricinin hangi cümlelerin en etkin iş göreni tanımladığını 

kolaylıkla ayırt edemeyeceği ölçüde birbirine yakın şekilde hazırlanmaktadır. Cümlelerin 

yalnızca bir bölümü işteki başarıyı ya da başarısızlığı göstermektedir.94 

Bu yöntemde değerlemeci, personelin başarısını ortaya koyan her bir ifade 

kümesinden tek bir ifadeyi seçmek durumunda kal r. Her kümede yer alan ifade say s  iki › › ›

veya daha çok olabilir. Küme içinde yer alan ifadelerin tümü ya negatif ya da pozitif olur. 

Örneğin; 

1. Çabuk öğrenir…………………..Sıkı çalışır. 

2. Çok iyi iş çıkarır………..………Çalışması diğerlerine iyi örnek oluşturur. 

3. Sık sık işe gelmez………………Sürekli işe geç kalır. 

4. İşte çok hata yapar…….………..İşi yoğun bir dikkatle takip edemez. 

Yukar daki her ifadey› e, önemine göre, ağırlıklı bir puan verilir. Değerleme 

sonunda seçilen ifadelerin ağırlıklı puanları toplanarak personelin başarısı belirlenir.95 

Zorunlu tercih yöntemi, değerlemecilerden kaynaklanan yanlı değerleme hatalarını 

azaltmak amacıyla düşük maliyetli, kolay ve pratiktir. Bu yöntemin en olumsuz yönü, 

ifade gruplarında yer alan bazı ifadelerin doğrudan işin yapılmasıyla ilgili olmaması ve 

bazı durumlarda çalışanları kuşkuya düşürmesidir. Örneğin değerlemeci örnek formdaki 

“sıkı çalışır” ifadesini işaretlemişse, bundan, değerlemesi yapılan kişi, kendisinin kolayca 

öğrenemeyen kişi olduğu şeklinde bir özelliği olduğu sonucunu çıkararak kendisinin 

önemsenmediğini ve değer verilmediği yargısına varabilir. Bu durum, çalışanların 

motivasyon ve iş duyumların  olumsuz yönde etkilemektedir.› 96 

 2.10. PSİKOTEKNİK TEST YÖNTEMİ 

Büyük işletmelerin pek çoğunun personel bölümünde görev alan psikologların 

personel değerleme çalışmalarındaki katkısı, personelin gelecekteki potansiyel başarısını 

belirlemek olacakt r. Bu a› maçla psikologlar personel ile görüşmeler yaparak onlara bir 

takım psikolojik testler uygularlar ve onların bağlı oldukları yöneticiler ile görüşürler. Bu 

çalışmalardan elde ettikleri bilgileri değerleyerek, personelin zihinsel, duygusal ve 
                                                        
94 YÜKSEL, a.g.e., s. 170. 
95 GEYLAN, a.g.e., s. 177. 
96 ÖZGEN, ÖZTÜRK, YALÇIN, a.g.e., s.226 
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güdüsel özelliklerinin bir değerlemesini yaparlar. Yapılan bu çalışmalar personelin 

gelecekteki iş başarısının tahmininde kullanılır.97 

Bu değerlemeler, personelin kariyerinin şekillenmesini sağlayan yerleştirme ve 

gelişim kararlarını da etkilemektedir. Bu değerlemeler de genellikle derinlemesine 

mülakatlar, psikolojik testler, yöneticilerle görüşme ve diğer değerlendirme yollarıyla 

gerçekleşmektedir. Bu yöntem, yavaş ve pahalı olması nedeniyle, genellikle üst düzey 

yöneticiler ve yetenekli genç yöneticilerde uygulanmaktad r.› 98 

 2.11. AMAÇLARA GÖRE DEĞERLEME YÖNTEMİ 

İşletme yönetimi alanında çok uygun bir kullanım alanı bulan yönetim 

tekniklerinden birisi, “Amaçlara Göre Yönetim” olmuştur. Bu terim ilk defa 1954’de Peter 

Drucker tarafından kullanılmıştır. Amaçlara göre yönetim ile ilgili olarak şöyle bir tanım 

yap labilir: “› Amaçlara göre yönetim; bir organizasyonda üst ve astlar n amaçlar n  birlikte › › ›

belirledikleri, sorumluluk alanlarını ve ulaşacakları sonuçların gerçekleşip 

gerçekleşmediğini birlikte inceledikleri bir süreçtir”. 99 

Amaçlara göre yönetimin çalışanlar açısından hedefi, iş görenlerin görevlerinde 

kolaylık sağlamak veya istenilen sonuçlara ulaşmalarına olanak vermek için bireysel 

olarak cesaretlendirilmeleridir. Bu yöntemde örgütsel amaçlar ile bireysel amaçlar bir 

arada düşünülür ve örgütsel amaçlar, bireysel amaçlar haline getirilir.100 

Hedeflere göre değerleme yapabilmek için öncelikle firmanın uzun vadeli 

amaçlar n n belirlenmesi ve daha sonra organizasyonel, bölümsel ve bireysel amaçlar n › › ›

açığa kavuşması gerekir. Çalışanlar hangi amaçların daha önemli olduğunu bilmek 

isteyeceklerdir. Bu nedenle ilk kademe yöneticiler bu amaçlara iş tanımlarından elde 

edilen bilgiler doğrultusunda ağırlıklar vermelidirler. Tanımlanan çıktı düzeyine ulaşmak 

ve görevi tamamlamak için süre k s tlar  belirlenmelidir. Amaçlar n say sal olarak ifade › › › › ›

edilmesi ve işe ilişkin performans etkileyen anahtar alanlardan seçilmesi doğru olacaktır. 

Bu süreçte ise ana hatlar incelenirse; 101 

 a) Eylem Plan   ›  

 Özde eylem planı amaçlara nasıl ulaşılacağını gösteren bir haritadır. Eylem planları 

hedeflere ulaşmanın mekanizmasını ve içinde bulunulan duruma bir yön vermesi 

                                                        
97 GEYLAN, a.g.e. s. 184. 
98 ÖZGEN, ÖZTÜRK, YALÇIN, a.g.e., s.234 
99 Tamer KOÇEL, İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 9. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2003, s. 
143–144. 
100 ERDOĞAN, a.g.e. s. 200. 
101 SABUNCUOĞLU, a.g.e., s. 176 
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açısından önem taşır. 

 b) Öz Kontrol 

 Bu sistemin temel varsay mlar ndan biri de organizasyonel ve yönetsel destek › ›

verildiği takdirde çalışanların amaçlarına ulaşacaktır. Çünkü değerlenenlerin yöntemin 

özünden kaynaklanan yüksek motivasyona sahip olma durumlar  vard r› › . 

 c) Periyodik Gözden Geçirim 

 Bu periyodik gözden geçirim süreci çalışanın amaçlarına ulaşırken yaşadığı 

sorunlar n tar› tışabilmesi açısından önemlidir. Gözden geçirimde kullanılan zaman 

dilimleri firmadan firmaya farkl l k gösterirken genelde ayl k veya üç ayda bir yap lan › › › ›

eylemlerdir.  

 Amaçlara Göre Yönetim tekniğinin en uygun kullanım yeri, değerlendirmenin sık 

yapıldığı ve işin kalitesine özel bir dikkat göstermenin gerekli olduğu durumlardır. HGY 

çalışanların değerlendirme sürecine özgürce katılabildiği durumlarda da çok etkili olur. 

Bu özellikle üretimle doğrudan ilgili olmayan konularda geçerlidir. 

 AGY sistemi, çal›şanların gelecekteki performansları üzerinde odaklanır. 

Yöneticilere ve çalışanlara performansın iyileştirilmesi ve çalışanların gelişmesinin 

sağlanması için neler yapmak gerektiğini tartışma fırsatı verir. Performans hedeflerini 

tartışmak olumlu bir yaklaşım gerektirdiğinden, yönetici gerektiğinde bir yargıç gibi 

davranmadan çalışanlara önerilerde bulunabilir ve yol gösterebilir. Bu teknik ekip ruhuyla 

çalışmaya diğer tekniklerden daha uygundur. 

 AGY tekniğinin bir yararı, bütün çalışanları aynı kefeye koymak yerine her 

elemanı tek başına değerlendirmesidir. Başka planlama stratejileriyle de kolaylıkla da 

birleştirilebilir. Örneğin bir organizasyonun bütün faaliyetiyle daha yakından ilişkiye 

sokmakla kalmaz, organizasyondaki bütün etkinliklerin birbirleriyle ilişkili bir şekilde 

değerlendirilebilmesini de sağlar. 

 AGY tekniğinin de bazı dezavantajları vardır. Bu dezavantajların en 

önemlilerinden biri, elemanların hedeflerinin birbirleriyle ilişkili ve dolayısıyla 

birbirlerine bağımlı olmasıdır. Örneğin bir yöneticiyle bir çalışan belli performans 

hedefleri üzerinde anlaştıklarında, bu hedeflere ulaşılması organizasyonun başka 

üyelerinin de başarılı bir performans göstermesine bağlı olacaktır. Dolayısıyla çalışanların 

hedefleri birbirine bağımlıdır, bu da çalışanların performanslarını tek tek değerlendirmeyi 

güçleştirir. 
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   AGY`yi kimin hedeflerinin biçimlendireceği konusu kimi zaman çatışmalara yol 

açar. Hedefleri çalışanlar seçerse, organizasyonun perspektifi bir bütün olarak göz önünde 

bulundurulmal d r. Hed› › efleri yönetici seçtiğinde ise, tek tek çalışanların işbirliği yapması 

zorunludur. 

 AGY yöneticilerin önemli bir zamanlarını bu işe ayırmasını gerektirdiği gibi, 

iletişim, iş analizi ve örgütsel becerilerde gerektirir. AGY sürecinin etkili bir şekilde 

yürütülebilmesi için yöneticinin yeni beceriler kazanması ve bu konuda eğitim görmesi 

gerekebilir. Saptanan hedeflere ulaşılmasında organizasyon da çalışanları desteklemelidir. 

Hedeflere ulaşılamaması bazı durumlarda dış etkenlere bağlı olabileceğinden, çalışanlar n ›

hedeflere sadece kendi gayretleriyle ulaşmasının beklenmesi, performans 

değerlendirmesinin amacını bulandırır ve yararlılığını azaltır.102 

Amaçlara göre yönetimin bir değerleme tekniği olarak kullan lmas nda› ›  dikkat 

edilmesi gereken anahtar özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerin başlıcaları şöyle 

s ralanabilir› : 103 

1. Ast ve üst bir araya gelirler, bireyin temel görev ve sorumluluk alan  ›

hakkında fikir birliğine varırlar ve bunlar  listelerler.›  

2. Birey, üstüyle işbirliği içerisinde kişisel amaç ve hedeflerini belirler. 

3. Ast ve üst performans değerleme ölçütleri üzerinde fikir birliğine varırlar. 

4. Her yıl ast ve üst bir araya gelerek belirlenmiş amaçlara ulaşım derecesini 

değerlendirirler. 

5. Üst destekleyici rol üstlenir, yönlendiricilik ve danışmanl k yapar.›  

6. Değerlendirme sürecinde üst, yargılayıc  rolden çok personelin amaçlar› ›na 

ulaşması yönünde yardımcı rol üstlenir. 

7. Süreç, kişisel özellikler değil, sonuçlar üzerinde yoğunlaşır. 

Yöntemin Başlıca Yararlar  ise:›  

 Çalışan ve değerleyici değerleme sürecine beraber kat l rlar.› ›  

 Değerlemenin odağında çalışanın kişisel özellikleri değil spesifik amaçlar 

vard r.›  

 Geleneksel yöntemler performans sergilendikten sonra işleme konurlar. 

Oysa bu sistemde işlemler, performansın ortaya konmasından önce başlar, bu sayede 

çalışan istenen şekilde yönlendirilebilir. 
                                                        
102 PALMER, a.g.e., s.50-52 
103 SABUNCUOĞLU, a.g.e., s. 178. 
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 İşgörenin kişisel sorumluluk alanlarını ortaya koyar ve gerçek katkılarının 

ölçülmesini kolaylaştırır. 

 İşgörenin işine anlam kazandırılarak motivasyonu sağlanır ve başarı 

ihtiyac n  canland r r.› › › ›  

 Daha etkin denetim sağlar ve iletişimi geliştirir. 

 Ara basamak yöneticilerinin gelişimine yardımcı olabilir. 

 Beklenen performansın çalışanlarca daha iyi anlaşılmasına yardımcı 

olabilir.  

Amaç veya hedeflerin ölçülebilir ve karşılıklı etkileşimle katılımcı bir şekilde 

belirlenmiş olması, performans değerlemesindeki yanlı değerleme hatalarını da önemli 

ölçüde azaltmaktad r.› 104 Bu yöntem için oluşturulabilecek örnek bir form incelenirse; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
104 ÖZGEN, ÖZTÜRK, YALÇIN, a.g.e., s.233 



 51

Tablo 2.8.   Amaçlara Göre Performans Değerleme Formu 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU 
I-)KİŞİSEL BİLGİLER 

ADI-SOYADI ……………….. PERFORMANS DÖNEMİ VE YILI ……………./…………… 

BÖLÜMÜ ……………. İŞE GİRİŞ TARİHİ ………/………../………… 

ÜNVANI …………….. BU BÖLÜMDE İŞE BAŞLAMA TARİHİ ………/………../………… 

  SON TERFİ TARİHİ ………/………../………… 

 

II-) HEDEF DEĞERLENDİRME 

HEDEF GERÇEKLEŞEN 
GERÇEK. 

ORANI 

DEĞER 

PUANI 

İŞ ÜNİTESİ (SAYISAL) HEDEFİ 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………. 

……………

……………

……………

…………… 

………

………

………

………. 

PROJE HEDEFİ 

………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………….. 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

……………

……………

…………… 

………

………

……… 

BECERİ HEDEFİ    

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………. 

……………

……………

…………… 

………

………

……… 

 TOPLAM PUAN ………. 

 

HEDEF ONAYI HEDEF DEĞERLENDİRME PUANI (TOPLAM PUAN/ HEDEF SAYISI) ……

….. 

DEĞERLENDİRİLEN  (AST) DEĞERLENDİREN (ÜST) 

TARİH 

..…/.…./…… 

İMZA TARİH 

…../…../…… 

ADI- SOYADI/ÜNVANI 

…………………………. 

İMZA 

 Kaynak: Zeyyat SABUNCUOĞLU, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitapevi Yayınları, 

Bursa, 2000,s. 177 

 İşgörenler ile örgüt amaçlarının ortak noktada birleşimi ile önceden hazırlanan 

hedeflerin, belirlenen kriter ve süreler içerisinde gerçekleşme yüzdelerinin tespit edilerek 

puanlandırılması ile gerçek zamanlı ve başarılı bir performans değerlemesi 

yap labilecektir.›  
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 2.12. ÖZEL REHBERLİK 
 Özel rehberlik yaklaşımıyla değerleme sürecinde, işletmelerdeki insan 

kaynaklar nda performans s› orunlarına yol açan tutum ve davranışlarının iş gereklerindeki 

standartlara bağlı olarak, değerleme operasyonlarıyla analiz edilmesi sonucunda 

iyileştirilmesi/geliştirilmesi söz konusudur. İşletmelerde insan kaynaklarının çeşitli 

nedenlerle özel rehberlik yöntemine dayalı değerlemeye tabi tutulduğu görülmektedir. Bu 

tarz bir değerleme sürecinin kaynağında iş yaşantısına bağlı rehabilite olma talepleri 

bulunmaktadır. Kimi zaman iş yoğunluğu ve karmaşasının getirdiği yorgunluk, gerilim ve 

stres; kimi zaman mesleki gereklerin yerine getirilememesi; kimi zaman da iş yaşantısında 

değişikliklerinin getirdiği performans sorunları bir özel rehberlik değerleme sürecini 

başlatmaktadır. Bu yönüyle özel rehberlik tekniğiyle performans değerleme yöntemi ile 

standartlaştırılmış performans değerleme yöntemleri arasında bazı farklılıklar vardır. 

İşletmelerdeki olağan performans değerleme belli dönemlerde bireyin performansının 

gözden geçirilmesini içeren bir rutindir. Özel rehberlik tekniği ile değerleme ise aynı 

zamanda bir düzeltme, iyileştirme ve geliştirme sürecidir ve bir süreye bağlı olarak 

işlemez. 105 

 Bireysel performans değerleme sürecindeki başarı standartlarını açıklamak ve 

önceliklerle amaçları birlikte belirlemek için, özel rehberlik yaklaşımı bazı yapısal 

özelliklere gerek duymaktadır. Bu yapısal özellikler, işletmedeki hat kurmay ilişkileri, 

yatay-dikey iletişim şekli ve emir-komuta zinciridir. İşletmedeki insan kaynaklarını 

geliştirmeyi esas alan değerlendirme sürecinde kullanılabilen özel rehberlik kapsam ndaki›  

bazı özellikler şunlardır: 106 

 Deneyimlilik: Bireyin gelişmesinde sahip olunan iş deneyimi önemlidir. İşin 

başarıyla tamamlanması sürecinde deneyimden kaynaklanan geri besleme zaman ve enerji 

maliyetini azalt c  olmaktad r.› › ›  

 Zihinsel Etki: İşin yapısından kaynaklanan ya da çevresel kaynakl  olan zorluklar  › ›

aşabilecek zihinsel aktivite ve birikime sahip olma.  

 Prensipler: Farklı işlere ilişkin, farklı prensip veya kuralları uygulayabilme 

yeteneği. 

                                                        
105 Adnan AKIN, İşletmelerde İnsan Kaynakları Performansını Değerleme Sürecinde Coaching, C.Ü. 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, s.2, 2002 
106 AKIN, a.g.e., s.3 
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 İzleme: Çalışanların yeni bilgi ve becerileri uygulama performanslar yla ilgili ›

olarak takip edilmesidir. Kazan lan becerileri test etmek özel rehber aç s ndan bu bir › › ›

f rsatt r.› ›  

 Haz rlama› : Çalışanlar ve özel rehber öncelikle problemli iş tutum ve davranışını 

bütünüyle tartışırlar. Ayrıca, değerleme sürecine katılmayı planlayan çalışanların öğrenme 

yetenekleri kontrol edilir. 

 Öğretme: Yeni öğrenme ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak çalışanların 

yeterli bilgi ve becerilerle donanmaya istekli, haz r olma düzeyleri.›  

 Duyarl l k› › : Bir öğretmen duyarlılığına sahip olmay  içermektedir.›   

 Koçluk iki şekilde incelenebilir. Kurum içi koçluk, kurum içinde görev yapan 

yöneticilerin birlikte çalıştıkları kişileri, ekip arkadaşlarını geliştirme çabalarını içerir. 

Kurum dışından verilen koçlukta ise, kimi kez kurum kimi defa da bireyler taraf ndan ›

belirlenen ihtiyaç doğrultusunda, profesyonel koç olarak çalışan bir danışmandan talep 

edilen yönlendirmedir. Koçluk süreci inlendiğinde ise; ilk olarak yap lmas  gereken, › ›

sürecin nasıl yapılandırılacağına karar vermektir. Sistemli bir yaklaşım, odaklanmayı 

sağlar ve başarı şansını artırır. Aynı zamanda ortaya çıkacak bireysel ve kurumsal 

ihtiyaçlara cevap verecek esneklik sağlanmalıdır. Süreç beş basamaktan oluşur.107 

1. Sözleşme; İyi hazırlanmış bir anlaşma koçlukta başarının anahtarıdır ve hedefleri, 

yöntemleri ve sonuçları belirler. Çoğu kez başarısızlıklar eksik ve yetersiz anlaşmalardan 

kaynaklanır. İyi bir anlaşma, ilgili tüm tarafların nelerden sorumlu olduğunu tanımlar ve 

kaygı ve direnci engeller. Anlaşma şu konulara açıklık kazandırmal d r:› ›  

2. Gözlem ve değerlendirme; Koçluğa başlamadan önce koçluk alacak kişinin, iş 

tanımı, performans değerlendirmesi incelenir. Yeni kuşak beş-faktör kişilik envanterleri 

(Hogan Kişilik Ölçümü gibi), yönetici potansiyelini ortaya koyan Liderlik Pusulası, 360 

derece değerlendirmeler uygulanır ve gözlem yapılır. Bu aşama sonunda hedefler 

belirlenir ve taraflar arasında görüş birliği sağlanır.  

3. Yap c  yönlendirme› › ; Toplanan bilgi, koç taraf ndan geribildirim olarak aktar l r. › › ›

Bu aşamada gizliliğe özen göstermek ve koçluk alana güvence vermek önem taşır. 

Koçluk alanın, kendi güçlü ve zayıf yanlarıyla ilgili gerçekçi bir yaklaşıma sahip olma 

düzeyi belirleyici olur. Bazı yöneticiler kendilerine karşı aşırı iyimserdir ve 

geribildirimlere genellikle savunmac  tep› ki gösterirler. Koç olumsuz geribildirimi somut 

                                                        
107 Acar BALTAŞ, Yöneticilere Koçluk, http://www.baltas-baltas.com/web/makaleler/k_2.htm, Erişim Tarihi: 
20.12.2007 
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örneklere dayanarak paylaşmalı ve kişinin kendini tanımasını sağlamalıdır. Bazıları da 

kötümser olabilir; başarısızlıktan korkar ve kendilerini eleştirmeye yatkın olurlar. Koçun, 

kişinin güçlü yönlerini vurgulaması ve olumlu bir benlik algısını pekiştirmesi gerekir. 

4. Dirençle başa ç kmak› ; Koç, geribildirimlere direnç gösteren kişinin kızgınlığıyla, 

tepkileriyle, başa çıkmaya hazır olmalıdır. Genel olarak, gelişme ihtiyacı gösteren 

yanlar n n fark nda olmayan ki› › › şiler daha çok tepki gösterirler. Destekleyici bir yaklaşım, 

etkin dinleme ve direncin kaynağını ortaya çıkaran soru sorma ile bu durum aşılabilir. 

Deneyimli bir koç direnci kişisel almaz, kişinin duygularını anlamasına yardımcı olur. 

5. Raporlama, izleme ve değerlendirme; Koçluk alanın gösterdiği gelişmeyle ilgili 

olarak, sürece sahip çıkan sorumlu yöneticiye ya da İK bölümüne, raporlar verilir, 

ilerlemeler izlenir. Sürecin bitiminde 360 derece değerlendirme, görüşme ve gözlemlerle 

elde edilen sonuçlar değerlendirilir.  

 Tüm bu süreçlere rağmen koçluğun işe yaramayacağı durumlarda vardır. Kişinin 

koçluktan sonuç alabilmesi için:108 

1. Değişmeye ve yenilikleri denemeye istekli olması gerekir  

2. Sorun entelektüel ya da stratejik değil, davranışsal olmalıdır  

3. Sorun dürüstlük ve kişisel bütünlük sorunu olmamalıdır  

4. Kişiye çevresi tarafından destek verilmelidir.  

 Davranış değişikliği zorlu bir süreçtir. O nedenle bazı durumlarda koçluğun işe 

yaramayacağını bile bile bu zahmetli sürece girişmek boşuna bir çaba olabilir.  

Kişi "bir problemim var" ya da "geliştirmem gereken bir yönüm var" demiyorsa, zamanı 

boşa harcamamalıdır. Kişi şirket tarafından gözden çıkarılmışsa, gereksiz yere 

oyalanmamal d r› › . Kişinin zihinsel ya da teknik yeterliliği düşükse, koçluk çözüm olmaz. 

Davranışsal gelişim kötü bir doktordan iyi bir doktor, kötü bir mühendisten iyi bir 

mühendis yaratamaz. Kişinin stratejisi, misyonu ve yönü şirketle ters düşüyorsa, koçluk 

kurumsal sonuç vermez, aksine kişiyi daha da uzaklaştırır. Kişinin etik değerler ve 

tutarl l k sorunu› ›  varsa, koçluk bu sorunu çözemeyecektir. 

 

 

                                                        
108 Acar BALTAŞ, Yöneticilere Koçluk, http://www.baltas-baltas.com/web/makaleler/k_2.htm, Erişim 
Tarihi:20.12.2007 
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 Kurumlar koçluktan beklentileri ise İngiliz İstihdam Araştırmaları Enstitüsü 

tarafından yapılan bir araştırmaya göre, şöyle özetlenebilir: 109 

 Bir yöneticiyi daha üst bir pozisyona ya da farkl  bir role›  atarken duruma uyum 

sağlamasını kolaylaştırmak,  

 Yetenekli bir çalışanın kişisel gelişimini hızlandırmak ve onu yeni görevlere 

haz rlamak, ›  

 Bireylere ve ekiplere destek vererek kurumsal değişim projelerinin benimsenmesini 

ve uygulamaya konmasını kolaylaşt rmak ve h zland rmak, › › ›  

 Üst düzey bir yöneticinin sorunlarını paylaşacak, yol gösterecek bir rehberlik 

sunmak,  

 360 derece değerlendirme ya da geliştirme merkezleri gibi daha kapsamlı 

programlara kat lan deneyimli yöneticil› ere destekleyici yard m vermektir› . 

 İnsan kaynakları performansını değerleme sürecindeki özel rehberlik, strateji 

gereği, kademeli değişim ve gelişim aşamalarından oluşmaktadır. Değerlemenin bir 

parçası olan eğitsel-yönetsel aşamaları da içeren bu stratejiye bağlı olarak, süreç, 

çalışanların performans düzeylerine ilişkin özel bir değerlemeyi içermektedir. Bu 

çerçevede 3 aşamalı bir değerleme süreci vard r› : Tutum ve davranışları analiz, bireyleri 

değerleme ve performans sorunlarını çözme şeklindedir.  

 Genel olarak, özel rehberlik tekniğiyle performans değerlemenin işletme 

sahiplerine ve yöneticilerine şu katkıları sağladığı söylenebilir: 110  

 Kaliteli üretime yönelecek insan kaynaklar na sahip olma.›  

 İşletmeye bağlılık ve işletme kültürünü daha açık ve net kabullenme. 

 Personel devri ve devams zl k gibi olumsuzluklar  engellemektedir.› › ›  

 İşletmelerde insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar açısından 

düşük maliyetle gerçekleştirilebilecek bir yöntemdir. 

 

 

 

 

 

 
                                                        
109 Acar BALTAŞ, Yöneticilere Koçluk, http://www.baltas-baltas.com/web/makaleler/k_2.htm, Erişim 
Tarihi:20.12.2007 
110 AKIN, a.g.e., s.3 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEME 

 3.1. 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEME YÖNTEMİ  

Geleneksel performans değerleme yöntemlerinde çalışanlar sadece amirleri 

tarafından değerlendirilmektedir. Özellikle kalitatif konuların değerlendirilmesinde amirin 

değer yargıları, yetenek sınırlamaları gibi insani olgular işin içine girmekte ve 

değerlendirmenin güvenilirliği gölgelenebilmektedir. Bu sebeple iyi bir performans 

değerleme sistemi kurabilmek için insan unsurundan kaynaklanan ve değerlendirmenin 

güvenilirliğini sınırlayan unsurların en aza indirilmesi gerekmektedir.111 

Performans değerleme yaklaşımlarında sadece patronların astları değerleyebileceği 

savunulur. Oysa pratikte patron ve onun ad na hareket eden yöneticiler, bireyin ›

performansına ilişkin anahtar noktaları değerlemede tek yanlı kalabilirler. Bu sorunla başa 

ç kabilmek›  için bazı firmalar, bireyin performans değerlemesinde ortak olarak kabul 

edilen birçok kişinin katkısından yararlanmayı tercih etmeye başlamışlardır.112 

Günümüzün modern anlamdaki performans yönetimi sistemi, organizasyonun her 

kademesinden geri besleme almayı öngörmektedir. Bu temel yaklaşım 360 derece geri 

beslemeyi bir teknik olarak ön plana çıkarmıştır.113 

360 derece performans değerleme sisteminin amacı, orta ve üst yöneticilerin güçlü 

ve zayıf yönlerini objektif olarak belirlemek ve değerlenen kişilere profesyonel gelişim 

desteği sağlamaktır. Sistem temel olarak değerlenen bireyin üstü, astı, meslektaşı (eş 

düzey çalışanları) müşterisi ya da tedarikçisi konumundaki kişiler tarafından 

gözlemlenmesini ve bu gözlemlerden elde edilen verilerin birlikte değerlendirilmesini esas 

almaktadır. Adı geçen pozisyonlarda yer alan taraflar, aynı biçimde yapılandırılmış bir 

ölçümleme sürecinin ardından, kişinin performansın ilişkin verileri ortaya 

koymaktad rlar.› 114 

Bu amaca yönelik bir teknik olarak 360 derece performans değerleme yöntemi; bir 

çalışanın davranışları ve bu davranışların etkileri hakkında o çalışanın üstlerinden, çalışma 

arkadaşlarından, parçası olduğu proje takımlarının diğer üyelerinden, müşterilerden ve 

                                                        
111 Hakan TURGUT, Geleneksel Performans Değerleme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif:360 derece 
Performans Değerleme Yöntemi, Sayıştay Dergisi,Sayı:42, http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/dergi2.asp 
112 SABUNCUOĞLU, a.g.e., s. 162. 
113 M. LONDON,  R. W BEATTY,. (1993), 360- Degree Feedback As Competitive Advantage. Human 
Resource Management, 32, s.353–372. 
114 Zeyyat SABUNCUOĞLU, 360 Derece Performans Değerleme Sistemi, www.sosyalsiyaset.com, Erişim 
Tarihi: 15.06.2007 
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tedarikçilerden bilgi toplandığı bir sistemdir. Bu yöntemin temel amac ; performans ›

değerlemeye ilave olarak, kişiye farklı kaynaklar tarafından geri bildirim verilmesini 

mümkün kılarak, kişisel gelişimi sağlamaktır. 360 derece geri bildirim süreci, tüm 

bireylerin güçlü ve zay f yönlerini anlamalar na yard› › ›mc  olur› .115 Bu sürece bağlı olarak 

geri bildirim araçlarının seçimi, değerlendiricilerin seçimi, toplanan verilerin kullanımı ve 

sistemin daha büyük bir performans değerleme sistemine entegre edilmesi gibi konularda 

birçok görüş bulunmaktadır. Çalışanın performansının her türlü değerlendirici tarafından 

incelenmesi 360 derece performans değerleme sistemlerinin diğerlerine göre daha etkili 

sistemler olarak alg lanmas na neden olmaktad r.› › › 116 

360 Derece Performans Değerleme Sistemi çok yönlü olarak sürekli bir anlayışla 

sorgulamayı ve çalışanların performansı hakkındaki bilgiyi çalışan ile farkl  ili› şkilere 

sahip çok değişik kaynaklardan toplamay  amaçlamaktad r. Son y llarda › › › şirketlerde 

meydana gelen yap sal ve kültürel de› ğişmeler şirketleri 360 derece performans 

değerlemesi yöntemini kullanmaya yöneltmektedir. Özellikle 1980’lerin ortalar ndan ›

itibaren organizasyonlar n yap s nda önemli de› › › ğişiklikler meydana gelmiştir. Bunlar n ilki ›

yöneticilerin sorumluluğundaki çal›şanlar n say s nda meydana gelen art› › › ›şlard r. ›

Yöneticilerin emrindeki kişilerin say s  artt kça astlar  hakk nda bilgi edinme olanaklar  › › › › › ›

azalacakt r. › İkinci olarak, bilgi yoğun teknolojilere geçildikçe yöneticilerin bilgileri 

çal›şanlar  de› ğerlendirmede giderek artan oranda yetersiz kalmaktad r. Üçünc› üsü, matris 

ve proje tipi organizasyon yap lar na sahip i› › şletmelerde, çal›şanlar proje esnas nda birden ›

fazla yöneticiyle birlikte çal›şmakta insanlar sürekli olarak bir projeden diğerine yer 

değiştirmektedirler. Bu tip bir organizasyonda çal›şan kişilerin performans 

değerlendirmesinde tek bir yöneticinin görüşleri yetersiz kalmaktad r. Son olarak, ›

işletmelerde organizasyonlar hantal hiyerarşik yap lardan tak m çal› › ›şmalar na dayal  yal n › › ›

organizasyon yap lar na dönü› › şmektedir. Bu tür işletmelerde bireyin kendi performans  ›

içinde bulunduğu tak m n performans na ba› › › ğl d r. Bu nedenle performans de› › ğerlemesi 

yap l rken bireyin performans n  tak m n performans ndan ayr  olarak de› › › › › › › › ğerlendirme 

imkân› yoktur. Geleneksel performans değerleme yöntemleri grup değerlemesinde yetersiz 

kalmaktad r› .117 

                                                        
115 Aygül AYTAÇ, 360 Derece Performans Değerlendirme, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 
Y l:4, › Say . › 41, Temmuz, 2003, s. 1. 
116 360 Derece Performans Değerlendirme Sistemleri, www.makalem.com, Erişim Tarihi:19.11.2007 
117 Hakan TURGUT, Geleneksel Performans Değerleme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif: 360 Derece 
Performans Değerleme Yöntemi, Sayıştay Dergisi,Sayı:42, http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/dergi2.asp 
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360 derece performans değerlendirme, son yıllarda özellikle ABD ve Batı Avrupa 

ülkeleri ile Türkiye’de en çok üzerinde durulan uygulamalardan birisidir ve h zla ›

yay lmaktad r. Türkiye ile ilgili kesin rakamlar  bilinmemekle birlik› › › te, 1995 y l nda › ›

ABD’de şirketlerin yüzde 40’ı 360 derece değerlendirme yöntemini kullanırlarken, bu 

rakam 2000 yılında yüzde 65’e çıkmıştır. Söz konusu değerlendirmenin böylesine 

yaygınlık kazanmasının nedeni, kişiye iş hayatında kendisiyle ilgili başka hiçbir şekilde 

elde edemeyeceği nesnel ve samimi geribildirim vermesidir. Kişinin kendini başkalarının 

gözünde görmesinin yarattığı farkındalık, değişim için de önemli bir istek 

uyand rabilmektedir.› 118 

360 derece geribildirim kişiye iş hayatında kendisiyle ilgili başka hiçbir şekilde 

elde edemeyeceği nesnel ve samimi bir geribildirim verir.360 derece geribildirimden yarar 

sağlanabilmesi için üç koşul gerekir; 119 

1. Kurumda güven duygusunun egemen olmas ,›  

2. Geribildirim verecek kişilerin olgunluk düzeylerinin yüksek olmas  ve ›

iletişim tekniklerini bilmesi 

3. Geribildirim alan kişinin bumu bir gelişme fırsatı olarak görecek esneklik 

ve olgunlukta olmas d r.› ›  

Geribildirim raporlarının yararlı olması için kişiliğe dönük olmadan davranışa 

dönük ifadeler taşıması, genelleme değil özel durumları işaret etmesi ve abartılı olmaması 

gerekir. 

 360 Derece Geri Besleme Kaynaklar›: Birey bazında incelendiğinde, 

Yöneticiniz; Performansınızın onun beklentilerini ve işinizin gereklerini karşılama 

derecesi hakkında geri besleme sağlar. Emsalleriniz; Performans n z, organizasyonel › ›

hedefleri etkileme yeteneğiniz ve sizinle çalışmanın onların performansına etkileri 

hakk nda profesyonel ve teknik bilgi verir.›  Müşterileriniz; Performans n z n onlar n › › › ›

beklentilerini ne ölçüde karşıladığı ve müşterilerine sağladıkları ürün/hizmetin etkinliğine 

katkınız hakkında geri besleme verir. İç müşteriler organizasyon içerisinde faaliyet 

gösteren diğer çalışanlardır. Onlar sizin ürettiğiniz, ürünleri, verileri ve bilgileri alırlar. 

Dış müşteri ise organizasyonun ürün ve hizmetlerini satın alan kişilerdir. 360 derece geri 

beslemede müşteri kavramı genelde iç müşteri için kullanılır. Astlar n z› › ; Onlar› 

yönlendirme, koçluk sağlama, destek olma konularındaki etkinliğiniz, bu etkinliğinizi 

                                                        
118 Levent BAYRAM, Geleneksel Performans Değerlendirme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif:  
360 Derece Performans Değerlendirme, Sayıştay Dergisi, Sayı: 62 
119 Acar BALTAŞ, İK’nın Yeni Oyuncağı:360º Değerlendirme, Ocak 2003, Activeline Dergisi 
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nasıl arttırabileceğiniz ve güçlü ve zayıf taraflarınızın neler olduğu konularında geri 

besleme sağlarlar. Siz; Güçlü ve zayıf yanlarınız ile ilgili yaptığınız öz-değerlendirmeler. 

Çok say da bireyden,›  işi yapma şeklinizden doğrudan etkilenen insanlar, sizinle ya da 

sizin için çalışanlar ya da sizin onlar için çalıştığınız kişiler değerlendirildiğinde geri 

besleme elde etme süreci şekilde ifade edilmiştir.120 

 

Şekil 3.1.  360 Derece Geri Besleme 

Kaynak: http://www.kaliteofisi.com 

 360 derece değerlemenin, diğer değerleme tekniklerine göre karakterinde bir tak m ›

farkl l klar bulunmaktad r› › › .121 Bu farklılıklara bağlı olarak 360 derece performans 

değerleme yöntemi şu avantajlara sahiptir:122 

1. Kapsaml  ve ob› jektif geribildirim sağlar, 

2. Yönetim ekibinin etkinliğini ölçer, 

3. Çalışanın ya da belli bir takımın güçlü ve gelişmeye açık alanlarını belirler, 

4. Astların yöneticilere geri bildirim verebilmesine olanak sağlar, 

5. Organizasyonda gelişim kültürünün oluşmasına katkıda bulunur. 

6. Gelişim ve eğitim ihtiyaçlarını belirler ve gelişim planlamasına girdi sağlar. 

                                                        
120 360 Derece Geri Besleme, http://www.kaliteofisi.com/makale/makaleler.asp?makale, Erişim 
Tarihi:19.08.2007 
121 SABUNCUOĞLU, a.g.e., s. 170.  
122 AYTAÇ, a.g.e., s. 2. 
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 360 derece geri besleme etkinliği birbiri ile bağlantılı dört bileşene bağlıdır. Bu 

bileşenlerden ilki olan 360 derece geri besleme formunda kullan lan “Performans › Standartlar› 

ve Boyutları”nın nasıl belirlendiği ve bunların tüm süreç için önemi ile ilgilidir. İkinci bileşen, 

“Geri Beslemeden Alınan Performans Bilgisi” yapılan değerlendirmenin kalitesi ve geri 

beslemenin alıcılarına sağlanan bilgi hakkındadır. Üçüncü Bileşen “Davranış Çıktıları”nda 

geri besleme alıcılarının, değerlendirmeden elde ettikleri bilgileri nasıl algıladıkları ve nasıl 

kullandıkları ele alınır. Dördüncü bileşen “Performans Geri Besleme Bilgisi” 360 derece geri 

beslemenin, performans iyileştirme ve geliştirme çıktılarını inceler. 360 derece geri besleme 

dendiğinde her ne kadar akla yöneticiler gelse de süreç tüm çalışanlara uygulanacak 

niteliktedir.123 Şekil 3.2’de 360 derece geri beslemenin bileşenleri ve işleyiş süreci 

görülmektedir.  

 

 

 
Şekil 3.2.  360 Derece Geri Beslemenin Bileşenleri 

Kaynak: http://www.kaliteofisi.com 

Herhangi bir seviyedeki çalışana yönelik performansı belirlerken onun merkezinde 

kendisinin olduğu, 360 derece ilişkiler grubunun görüşü alınarak performans havuzu 

oluşturulur. Böylece performansa yönelik bakışı 360 dereceye çıkarmak amaçlanmaktadır. 

Organizasyonda bu yaklaşımla performans mimarisinin oluşturulmasının avantajlarını şu 

şekilde sıralamak mümkündür: 124 

 Çalışanların performansının iyileştirilmesine yönelik çok yönlü bir geri besleme 

sağlar, 
                                                        
123 360 Derece Deri Besleme, http://www.kaliteofisi.com/makale/makaleler.asp?makale,  Erişim 
Tarihi:19.08.2007 
124 AKIN ARSLAN, 360 Derece Değerlendirme Bireysel Performanstan Kurumsal Performansa Geçişte 
Etkili Bir Araç, http://www.kalder.org.tr/preview_content.asp?contID=716&tempID=1&regID=2, Erişim 
Tarihi:01.09.2007 
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 Çalışanlar ile müşteriler arasındaki iletişim seviyesi hakkında bilgi verir. 

 Örgüte kişisel ilişkilerin gelişmesi doğrultusunda zemin haz rlar,›  

 Çok sayıda değerlendiriciye imkân verir, bir kişin duygusallığı önlenir, 

 Çalışanların yaptıkları işin çevredekiler tarafından nasıl algılandığının görülmesini 

sağlar, 

 Amirler çalışanların kabiliyetleri ve yeterlilikleri hakkında daha geniş bilgi sahibi 

olurlar, 

 İşe göre çalışanın yerine, çalışana göre işin yaratılmasına hizmet ederler. 

360 derece değerlendirme yaklaşımı içinde kabul gören temel düşünce, 8 temel 

yetenek alan nda personelin performans n n çok yönlü olarak izlenmesidir. Bu alanl› › › ar:125 

 İletişim, 

 Liderlik, 

 Değişimlere Uyabilirlik, 

 İnsanlarla İlişkiler, 

 Görevin Yönetimi, 

 Üretim ve İş sonuçları, 

 Başkalarının Yetiştirilmesi, 

 Personelin Geliştirilmesi. 

3.2. 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEME SÜRECİ 

 Öncelikle, etkili iş performansı için gerekli olan becerileri ve davranışları sıralayan 

bir beceri modeli geliştirilmektedir. Beceri modeline dayalı olarak da bir performans 

anketi hazırlanmaktadır. Çalışan, kendisini değerlendirmesi için sekiz-oniki kişilik bir 

isim listesi önermektedir. Bu kişiler; astlar, çalışma arkadaşları, yöneticileri, müşteriler 

veya kendisi hakkında tutarlı performans geribildirimi verebilecek herhangi bir kişi 

olabilecektir. 

 Önerilen kişiler listesinden üst yönetici, o çalışan için performans anketini 

dolduracak alt›-on kişiyi seçmektedir. Seçilen bu kişiler, anket formlarını doldurmakta ve 

her bir beceri alanı için çalışanın performansını derecelendirmektedir. Bu aşamada çalışan 

da kendi performans n  derecelendiren bir formu doldurabilmektedir. Anket cevaplar  › › ›

                                                        
125 AKIN ARSLAN, 360 Derece Değerlendirme Bireysel Performanstan Kurumsal Performansa Geçişte 
Etkili Bir Araç, http://www.kalder.org.tr/preview_content.asp?contID=716&tempID=1&regID=2, Erişim 
Tarihi:01.09.2007 
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biraraya getirilmekte ve çalışan kendi performansı ile ilgili algılamaların özetini içeren, 

güçlü yönlerini ve geliştirme ihtiyaçlarını vurgulayan bir rapor almaktadır.126 

Tipik birçoklu geri bildirim sisteminin yap land r lmas , organizasyonel ihtiyaçlara › › › ›

göre baz› farklılıklar taşımakla birlikte aşağıdaki biçimde özetlenebilecek adımlar 

içermektedir: 127 

1. Öncelikle sistem amaçlar n n net biçimde belirlenmesi ve ilgili tarafla › ›

paylaşılması gerekmektedir. Sistemden elde edilen bilgiler en çok kariyer geliştirme ve 

eğitim faaliyetlerinin planlanmasında kullanılmaktadır. Sistemin sonuçları, çalışanların 

üstün ve zayıf yönlerini ortaya koymakta, böylelikle gelişmesi gereken davranış ve 

beceriler ile kariyer planına temel oluşturacak profil özelliklerinin netleşmesi mümkün 

olmaktad r.›  

2. İkinci olarak veri toplama araçlarını yapılandırmaktadır. Çoklu geri bildirim 

sisteminde farkl  kaynaklardan elde edilen verilerin analizi için uygum soru formlar  ve › ›

değerleme ölçekleri oluşturulması önem taşımaktadır. Değerlemenin güvenilirliğini 

arttırmak açısından ağırlıklı olarak niceliksel verilere yer verilmektedir.  

3. Ölçüm araçlarına yansıtılacak, yani değerlemeye tabi tutulacak 

davranışların neler olduğu ve bunların hangi boyutta değerlendirileceği bir diğer aşamayı 

oluşturmaktadır. Sistemin hangi davranışları ölçümleyeceğini, organizasyonel strateji ve 

insan kaynakları stratejisi ile ilişkilendirilmiş biçimde belirlenmesi gerekmektedir. 

4. Sonraki aşamada, değerlemecilerin kim olacağı tespit edilmektedir. 

Değerlenecek bireyinde görüşü alınarak, ilgili kişinin performansını doğrudan 

gözlemleme şansına sahip tarafların sisteme dâhil edilmesi gerekmektedir.  

5. Daha sonra değerlenen ve değerlemeci konumunda olan kişiler eğitime tabi 

tutulmakta, sistemin amaçları ve işleyiş biçimi hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir.  

6. Sistemin tasarımına ilişkin sayılan çalışmaların ardından işleyişe yönelik 

faaliyetler yerine getirilmekte ve bu kapsamda öncelikle değerleme formları ilgili taraflara 

dağıtılmaktadır. 

7. Yapılan değerlemelerin ardından belirli zaman aralıklarında bu formlar 

üzerindeki veriler analize tabi tutulmaktad r.›  

8. Veri analizinin ard ndan sonuçlar raporlara aktar lmakta ve ilgili taraflarla › ›

paylaşılmaktadır. 
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9. Son olarak değerleme sonuçlarına göre gelişim planları çıkarılmakta, hem 

bireylere hem de sistemin kendisine yönelik iyileştirme alanları belirlenmektedir. 

 Değerlendirme raporları profesyonelce hazırlanmalı, içerisinde kişileri rencide 

edebilecek ifadelerden ve yaklaşımlardan kaçınılmalıdır. Bunu sağlamanın en ideal yolu, 

her katılımcı için kendileriyle birebir ilgilenecek ve sonuçları birebir görüşmelerle 

değerlendirecek danışmanların atanmasıdır. Danışman, katılımcıyla birlikte performans 

değerlendirmesini yapar ve başlangıç için bir hareket planı oluşturur. Bu tür bir hizmet, 

hem katılımcıların 360 derece değerlendirmeye daha sıcak bakmalarını, hem de gizlilik 

sebebiyle sisteme daha çok güvenmelerini sağlayacaktır. Böylece çalışanlar sistemin 

parçası olduklarını, 360 derece değerlendirme yönteminin kendilerini yıpratıcı değil yapıcı 

bir uygulama olduğunu kabul edecekler, süreç boyunca sistemi hırpalayıcı bir tutum 

takınmak yerine, şartlara uygun davranmayı tercih edeceklerdir.128 

Klasik değerlendirme yöntemi olan amir değerlendirmesi ile çalışan 

performansının değerlendirildiği organizasyonlarda birden bire 360’a geçişin son derece 

güç olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır.  Yapılan araştırmalar göstermiştir ki özellikle değişik 

seviyelerdeki liderlerin dirençlerini önceden hesap edebilmek ve gerekli tedbirleri almak 

gerekmektedir.  İnsan doğasının değişime potansiyel direnci dikkate alındığında bu son 

derece olağan bir durumdur.  Bunu aşmak için;129 

 Öncelikle herkesi çok iyi eğitmeli ve motive etmeli,  

 Haz rl k seviye en iyi durumda olan bir departman n pil› › › ot uygulamalar için 

seçilmesi, 

 360’a geçerken bütün bileşenlerle değil, sadece ast ve üst gibi bir bileşeninde 

amirlerin mutlaka yer aldığı ikili bileşenler kullanılması, (bu durumu 360 yerine 180 

derece değerlendirme olarak nitelendirebiliriz.) 

 Bütün kademelerde ayn  anda uygulamak yerine üst kademeye yak n kademelerden › ›

birisinde pilot uygulama başlatılması, 

 Yapılan değerlendirmeler sonucunda her seviyeye uygun geri beslemeler verilmesi 

gerekmektedir.  

Geri beslemelerin veriliş şekli 360’ın organizasyonda kurumsallaştırılması 

aç s ndan hayati öneme haizdir. Geri beslemelerin kimseyi rahats z etmemesi, rencide › › ›
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edici ifadelerin olmamas  gerekmektedir. Geri bildirim raporlar  profesyonelce › ›

hazırlanmalıdır. Astlarının teker teker kendisine kaç puan verdiğinin amire iletilmesi son 

derece sakıncalıdır. Bunun yerine astlarının kendisine verdiği puanın ortalamasının amire 

verilmesi, bu ortalamanın neyi ifade ettiğinin anlamlı hale getirilebilmesi için ise kendisi 

ile aynı seviye olan diğer amirlerin ortalamasının, verilen notlar n üst ve alt s n rlar n n › › › › ›

neler olduğunun geri bildirim raporunda yer alması geri bildirimi amacına ulaştıracaktır.  

Böylece değerlendirilen personel istatistiksel olarak kendisini emsalleri ile mukayese etme 

şansına da sahip olacaktır. 

Esas olarak 360 derece geri beslemeyi diğer değerlendirme sistemlerinden ayıran 

temel fark geri besleme boyutudur. 360 derece yaklaşımda geri besleme çok yönlü, 

dolayısıyla gerçekçidir. Çalışanın kendisinin de olduğu bir değerlendirme havuzunda 

bilgiler toplan›r ve elde edilen ortalama performans bilgisi çalışan performans skoru 

olarak belirlenir: 

Havuzun dilimleri organizasyonun beklentileri, personelinin yetkinliği ve 

performans değerlendirmedeki tecrübesine bağlı olarak değişebilmektedir. Genel olarak 

tek yönlü, amirden geri besleme alan performans değerlendirme sistemlerinde dönüşüm 

kademeli olarak gerçekleşmektedir. Başlangıçta amirden gelen geri beslemenin havuzdaki 

oranı diğerlerine göre daha yüksek olabilmektedir. Araştırmalar göstermiştir ki bu 

kademeli geçiş 360 derece değerlendirme sisteminin kurumsallaşmasını 

h zland rmaktad r› › › .130 

 3.3. 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE 
DEĞERLENDİRİCİLER 
 360 derece performans değerlendirmede egemen olan temel anlayış, 

değerlendirmenin yöneticiler, çalışma arkadaşları, astlar, kendi, müşteriler gibi farklı 

perspektiflerden bilgi toplanması anlayışıdır. 360 derece performans değerlendirme ile 

geleneksel-klasik anlamlı performans değerlendirme sistemlerinin her ikisinde ortak ve 

önemli bir role sahip olan değerlendirici, her çalışanın bağlı bulunduğu yöneticidir. 

Yöneticiler, gerek çalışanın iş performans n  direk olarak gözlemleyebilmesi gerekse i› › şin 

gerekleri ile çalışanın yetenekleri arasındaki uyumu izleme olanağına sahip olması 

açısından değerlendirmeyi gerçekçi ve doğru şekilde yapabilecek kişiler olarak kabul 
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edilir. Ayr ca yöneticilerin ödül sistemlerini de denetliyor olmalar , onlar  performans › › ›

değerlendirmelerinde etkili bir geri bildirim kaynağı yapmaktadır.131 

 360 derece performans değerlendirme sürecinde yer alan değerlendiricilerden bir 

diğeri çalışma arkadaşlarıdır. Çalışma arkadaşları/emsal, özellikle kişinin birebir çalıştığı 

iş arkadaşının performansına yönelik değerli bilgiler sağlayabilir. Çalışma arkadaşlarının 

360 derece performans değerlendirmesinde yer almas n n › › avantajlar› üç ana noktada 

özetlenebilir. Birincisi, amirleri tarafından performanslarının gözlendiğini bilen çalışanlar, 

iyi değerlendirme puanı alma çabasıyla davranışlarını değiştirebilirler. Bu açıdan 

bakıldığında, çal›şma arkadaşlar n n amirlere oranla daha gerçekçi performans gözlemi › ›

yapt klar  söylenebilir› › . İkincisi, değerlendirilenle birebir aynı ortamda bulunan çal›şma 

arkadaşlarının, kişinin hem işin teknik yönü ile ilgili olan görev performans  (task ›

performance) hem de kişilerarası davranış ve gönüllülük temelindeki davranışları içeren 

kurumsal performans n  (contextual performance) daha fazla gözlemleme f rsat na sahip › › › ›

olmalar d r› › . Sonuncu olarak ise, birden fazla kişinin yaptığı değerlendirmelerin 

birleştirilerek değerlendirme hatalarının, tek kişinin değerlendirme sonucuna kıyasla, daha 

az olacağı gerçeğidir.  

 360 derece performans değerlendirme sürecinde yer alan diğer bir değerlendirici de 

astlardır. Astların değerlendirme sürecine katılmaları, özellikle yöneticilerin 

değerlendirmeleri sırasında kullanılan avantajlı bir yöntemdir. Özellikle bir yöneticiye 

bağlı ast sayısının fazla olduğu büyük organizasyonlarda bu yöntem daha da avantajlı 

olmaktadır. Bunun nedeni; astların değerlendirme puanlarının ortalamasının alınması ve 

değerlendirme sonuçlarında ortalamalara yer verilmesinin yanlılıklara karşı koruyacağı 

düşüncesidir. Astların da değerlendirme sürecine katılmasında başarı, geniş ölçüde 

astların bu konuda eğitilmelerine bağlıdır, aksi takdirde yöneticilerin sert tepkileri ile 

karşılaşılması ihtimali vardır. Örneğin, astların yönetici değerlendirmesi yaparken teker 

teker kaç puan verdiğinin yöneticiye iletilmesi sakıncalıdır. Bunun yerine astların verdiği 

puanlar n ortalamalar n n yöneticiye iletilmesi gerekmektedir.› › ›  

 360 derece performans değerlendirme sürecinde yer alan bir diğer değerlendirici 

ise kişinin kendi kendisini değerlendirmesidir. Öz/kişisel değerlendirme olarak da anılan 

bu yöntemde araştırmalar, kişilerin kendilerini değerlendirmelerinin hem olumlu hem de 

olumsuz bazı etkilerinden söz etmektedirler. Kişinin kendini değerlendirmesi, bireyin 
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kendisine bir hedef saptaması ve o hedefe olan motivasyonunu artırdığı gerekçesiyle 

olumlu bir etkiye sahiptir. Bireyin kendisini değerlendirmesi onun kişisel gelişme amac na ›

büyük katkıda bulunmakta ve bireyin kendini değerlendirebilecek düzeyde sorumluluk 

taşıdığı hissi ile motivasyonunu artırmaktadır. 

 360 derece performans değerlendirmesi ile ilgili kültürel çalışmalar, kişilerin 

kendilerini değerlendirmeleri yönünde doğu kültürü ile batı kültürü arasında farklılıklara 

işaret etmektedir. Uzakdoğu kültürünün hâkim olduğu Taiwan’da yapılan bir çalışmada 

kişilerin kendilerine verdikleri değerlendirme puanı amirlerinin onları değerlendirdikleri 

puandan düşük çıkmıştır ve buna  “alçakgönüllülük etkisi” adı verilmiştir. Batı kültürünün 

hâkim olduğu ülkelerde ise alçakgönüllülük etkisinin tam tersi bir durum 

gözlemlenmektedir. Bu nedenle de, bat da insan kaynaklar  uygulamac lar  bu konuda › › › ›

çeşitli önlemler almaya başlamışlardır. Örneğin, kişilerin kendilerini belli bir ölçek 

üzerinde sadece kendi sonuçlarının yer aldığı soyut değerlendirmeler yerine, aynı ölçek 

üzerinde diğer çalışanlarla karşılaştırmalı olarak değerlendirmelerinin daha iyi sonuçlar 

verdiği ileri sürülmüştür.132 

 3.4. 360 DERECE GERİBİLDİRİM SİSTEMİNİN UYGULAMASINA KARAR 

VERME 

 “Şirketiniz 360 derece geribildirim sitemine uygun mu?”Bu soru, hemen “evet” ya da 

“hayır” diye cevaplanabilecek kadar basit bir soru değildir. 360 derece değerlendirme sistemi 

ne paketlenip işyerinize ulaştırılan bir program, ne de belli bir tarihe kadar yürürlükte kalan ya 

da tamamlanan proje olarak adland r lamaz.› ›  360 derece geribildirim sistemine geçmeden önce 

bakılması gereken iki şey vardır: 

 Şirketinizin karakteristik özellikleri, vizyonu, objektifliğe ve değişime ne kadar açık 

olduğu  

 Yeni değerlendirme sistemine geçiş sürecinden önce prosedürün gerektirdiği öğelerin 

durumu, aktif olup olmad klar , tan mlar n yap lmas , hedeflerin belirlenmesi ve s n rlar n › › › › › › › › ›

çizilmesi. 

 Tüm bunlar masaya yatırılıp, süre başlamadan önce iyileştirilmeye gidilmelidir ki, 360 

derece değerlendirme sisteminden maksimum verim alınabilsin. Prosedürün parçası olacak 

işletme ve teknik öğelerinin hazırlanmasından önce, 360 derecenin de öncelik verdiği öğe 

olan “insan”ın bu değişime hazırlanması gerekmektedir. Bunun için de yapılması gereken ilk 
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şey, sistemin ve süreçlerin katılımcılara kapsamlı şekilde anlatılması, amacın açıkça dile 

getirilmesi ve yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesidir.133 

 Bu sistemle ilgili 360 derece performans değerleme sisteminin şirketlerde belirli bir 

hedefe ulaşmak için mi yoksa şirkete ortak bir strateji kurmak için mi ihtiyaç duyulduğu 

yönünde bir araştırma yapılmıştır. Verilen cevaplardan çıkan sonuca göre katılanların %58’i 

yönetim ve organizasyonel gelişim için, %25’i performans değerleme için, %20’si kültürel 

değişim ve ortak kurum stratejisinin yerleşmesi için ve % 19’u takım gelişimi için 360 derece 

performans değerleme sistemine ihtiyaç duydukları ortaya çıkmıştır.134 

 3.5. 360 DERECE GERİBİLDİRİM SİSTEMİNE GEÇİŞTE VE UYGULAMA 

SAFHASINDAKİ EN ÖNEMLİ ÖĞELER   

360 derece geribildirim sisteminin temelleri iyi at lmal , temel tan mlar aç k bir dille › › › ›

yap lmal d r. Aksi takdirde, ileriki safhalarda ç kacak sorunlar tüm süreci etkileyebilir ve › › › › elde 

edilen veriler sağlıklı olmayabilir. Katılımcılara 360 derece geribildirim sistemi anlatıldıktan 

sonra, bu sefer ileride ç kacak teknik bazl  sorunlar n önlemini almak için baz  haz rl klar › › › › › ›

yapmak gerekir.135 Bu tür sorunlarla karşılaşılmaması için dikkat edilmesi gereken başlıca 

noktalar şunlardır: 136 

 3.5.1. Süreç Yönetim Komitesi oluşturulurken üye seçiminde dikkat edilmesi 

gerekenler: Farklı adlarla anılan bu komitenin ya da takımın hangi isimle çağırıldığı o kadar 

önemli olmamakla beraber, as l titiz›  davranılması gereken nokta komite üyeliği ve üyelerin 

seçimidir. İdealinde, komitede projeyi desteklemeye ve sponsor olmaya gönüllü olan en üst 

kademeden en az bir yönetici bulunmalıdır. Eğer böyle bir yönetici bulunamıyorsa, 

şirketinizin 360 derece geribildirim sistemi için hazır olup olmadığını bir kez daha 

düşünmeniz gerekiyor demektir. 

 Bu yeni sisteme geçiş birçok kaynağın bu yöne aktarılmasına ve kullanılmasına neden 

olabilir ve bunun için üst yönetim kadrosunun onay  gerekmektedir. Bu noktada ›

unutulmamas  ya da hat rlat lmas  gereken baz  noktalar vard r: 360 derece geribildirim › › › › › ›

sistemi hızlı çözüm arayışlarına cevap olabilecek basit bir sistem ya da program değildir. En 

az 5 senelik bir süreci kapsamaktad r.›  
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 Komitede yöneticilerin yan  s ra insan k› › aynakları, organizasyon geliştirme ve eğitim 

departmanlarından olan temsilcilerin yanı sıra, varsa çalışanların kurduğu sendikanın da 

temsilcisi bulunmalıdır. Buna sebebiyet veren durum, değerlendirme sonuçlarının ya da 

yürürlüğe girişinin, sendika üyelerini de direkt ya da dolayl  yönde etkileyebilme ihtimalidir. ›

Bu durum sürecin ilerleyen safhalarında bu kişilerin sistemin sağlığını etkileyici bariyerler 

kurmalarını önler ve sonradan çıkabilecek olası anlaşmazlıkların önünü tıkar. 

3.5.2. Amac n aç kça ortaya kon› › ulmas›: Süreç yönetim komitesi, sürecin 

amaçlarının anlatıldığı ve açık ifadelerin yer aldığı bir bilgilendirmeye gitmeli, bu 

bilgilendirmenin tüm çalışanlara ve katılımcılara ulaşmasını sağlamalıdır. Ayrıca bu 

bilgilendirme yap l rken alt  çizilmesi gerek› › › en nokta, çalışanların kendilerini geliştirmeleri 

konusunun ana amaçlardan bir tanesi olduğuna dair bir taahhüdün olduğudur. Bazı şirketler, 

bu çok yönlü değerlendirmeleri kendi promosyon ve maaş değerlendirmelerinde yararlanmak 

amacıyla performans teftişleri olarak kullanmaktadır. 360 derece geribildirim sistemine geçiş 

yapan kurumlar n, özellikle ilk bir iki sene bundan kaç nmalar  tavsiye edilir. Çünkü bu › › ›

sisteme geçiş çoğu zaman, korku ve huzursuzlukla karşılanmıştır. Güvenin sağlanması ve bu 

gereksiz korkunun tamamen at lmas  bir iki seneyi bulabilmektedir.› ›  

3.5.3. Projeye üst mercilerin destek vereceğinin garantilenmesini sağlamak: 

Proje hayata geçirilirken, sponsor olan ya da destek veren birkaç üst düzey yönetici varsa, o 

projenin başarılı olma şansı çok daha yüksektir. Özellikle astın üstü değerlendirdiği 360 

derece geribildirim sisteminde bu desteği sağlamak başta zor gibi görünebilir. Sonuç olarak; 

ego, özellikle başta oynayanların egosu, kırılgan bir olgudur. Sürecin kendisi için bir tehlike 

olduğunu düşünen kişi, sistemin karşısında duracaktır. Bu rahatsızlığın, uygulamanın başında 

çıkmayıp sonraki evrelerde kendini gösterme riski gözden kaçırılmamalıdır. Şirketin ne kadar 

büyük olduğu, yöneticilerin yaşı, cinsiyeti, tecrübeleri bir fark yaratmayacaktır. 360 derece 

geribildirim sistemini hayata geçirmek isteyenler, beklenmedik durumlar için bile plan 

yapmak durumundad rlar. Üst mercilerde ne kadar çok destekçi olursa, sürecin sendelemesi ›

ya da bariyerlerle karşılaşması o kadar az ihtimal dâhilinde olacakt›r. Ancak, sürecin uzun bir 

süreç olduğunu unutmamak, dolayısıyla desteği sadece üst düzey yöneticilerle sınırlı 

tutmamak gerekmektedir. Bundan birkaç sene sonrasında, yeni yetişecek yönetici kadrosunun 

da güvenini kazanmak yerinde bir hareket olacakt r. Bö› ylece ileride süreç hakk nda ›

yönetimden doğması olası sorunların önüne geçilmiş olur. 

3.5.4. Ana becerilerin açıkça ve yanlış anlaşılmaya meydan verilmeden  

tan mlanmas› ›: Amacın açıkça ortaya konduğu bir bilgilendirmeden sonra, sıra gereksinimleri 

en iyi karşılayacak projeyi ortaya çıkarmaktadır. Bunun için de belirli alanlarda başarılı 
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olabilmek için şart koşulan yetkinliklerin tanımlanmasıdır. Değerlendirilecek her gruba ayrı 

değerlendirme yapılması sakıncalıdır. Her seviyedeki personelin aynı sorular ile sorgulanmas  ›

geçerlilik açısından doğru olmayan bir yaklaşımdır. 

3.5.5. Yönetici, değerlendirici ve danışmanların tabi tutulacağı eğitimler: 360 

derece geribildirim tam başarı sağlanabilmesi için, her katılımcının tabi tutulacağı eğitimler 

konusunda titiz davranmak gerekir. Yöneticilerin eğitiminde esas alınması gereken kural, bu 

kişilerin süreç içinde rollerinin iyice anlaşılmasını sağlamaktır. Kendilerini, gelecek direkt 

raporları tartışmaya ve bunları değerlendirmeye hazırlamaları gerekmektedir. Akıl hocalığı 

yapmaya, motive etmeye ve performansı düşüren ya da performansın önünde engel teşkil 

eden unsurlar  ortadan kald rmaya ya da etkisiz hale getirmeye haz rl kl  olmal lard r.› › › › › › ›  

 Değerlendiriciler, geribildirim sistemini nasıl tamamladıklarını, dürüstlüklerinin ne 

derece önemli olduğunu ve envanteri tamamlamak için onlara neden ve ne şekilde ihtiyaç 

duyulduğunu iyice anlamak zorundadırlar. Ayrıca oylamaları ve değerlendirmelerinin gizli 

kaldığı kendilerine üstüne basılarak ifade edilmelidir. Bu durum, kendi statüsündeki tek isim 

olan yöneticileri ve amirleri kapsamamaktad r. ›  

 Projeye katılan diğer bireyler de projenin ciddiyetinden haberdar edilmeli, gerekirse 

kendilerine eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmelidir. Danışman olarak kabul edilen kişiler 

genelde insan kaynakları departmanlarından seçilmektedir. Bazı şirketler, danışman olarak 

dışarıdan bu konuda uzman olan kişileri de görevlendirmeyi uygun görmektedir. Danışmanlar 

herkesin özeline saygı göstermek durumundadır. Danışmanlık seanslarında konuşulanlar; bazı 

rapor sonuçları ve bilgi alışverişleri hiçbir şekilde dışarıya sızdırılmamalıdır. 

Sürecin devamını sağlayan bu üç kategoride yukarıda sıralanan noktalara önem verilirse, 

ileriki devrelerde bir sorun yaşanması imkâns z›  olmamakla beraber, çok az bir ihtimaldir. 

3.5.6. Geribildirimin sağlanması: Geribildirimin sağlanması, projedeki kilit noktayı 

oluşturmaktadır. Geribildirim sağlanmazsa, 360 derece geribildirim sisteminin başarısız 

olması işten değildir. Bunu sağlamanın çeşitli yolları mevcuttur. En ideal yol, her katıl mc  › ›

için kendileriyle birebir ilgilenecek ve sonuçları birebir görüşmelerle değerlendirecek 

danışmanların atanmasıdır. Danışman, katılımcıyla birlikte performans değerlendirmesini 

yapar ve başlangıç için bir hareket planı oluşturur. Bu tür bir hizmet, hem kat l mc lar n 360 › › › ›

derece geribildirime daha s cak bakmalar n , hem de gizlilik sebebiyle sisteme daha çok › › ›

güvenmelerini sağlayacaktır. Böylece çalışanlar sistemin parçası olduklarını, 360 derece 

geribildirim sisteminin kendilerini yıpratıcı değil yapıcı bir uygulama olduğunu kabul 

edecekler, süreç boyunca sistemi hırpalayıcı bir tutum takınmak yerine, şartlara uygun 

davranmay  tercih edeceklerdir.›  
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3.5.7. Daimi gelişim ve değişimi sağlama: 360 derece geribildirim sistemi, 

gelişmekte olan ve yenilikleri her zaman takip etmeyi amaçlayan şirketlerin başarılı 

olabileceği bir sistemdir. Şirket içindeki zayıflıkları, güçlendirilmesi gereken noktaları 

bulmaya ve bu sorunların adını koymaya yardımcı olur. 360 derecenin bu sıraladığımız 

özellikleri korumas  ve as l amac n› › › a hizmet edebilmesi için, şirket içi ve şirket dışındaki 

dinamikleri takip etmesi, değişimlere ayak uydurması gerekmektedir. Zamanı yakalayamayan 

bir süreç yönetim komitesi, 360 derece geribildirim sistemini başarısızlıktan kurtaramaz.137 

 3.6. 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEME SİSTEMİNİN OLUMLU-

OLUMSUZ YÖNLERİ 

360 derece performans değerlemesi geleneksel değerlendirme metotlar n n › ›

eksikliklerini gidermede, şirketlerin son y llarda geçirdi› ği dönüşüme senkronize olmada 

önemli avantajlara sahiptir. Bu avantajlar: 138 

1. Yöntemin en önemli avantaj  yöneticinin çal› ›şan  hakk nda tek› ›  baş na elde ›

edemeyeceği bilgiyi farkl  ki› şilerden elde edebilmesine imkân vermesidir. Bu sayede 

yönetici personelini daha iyi tan m› ›ş olur. Ayr ca yöneticinin kendisinin astlar  taraf ndan › › ›

nas l›  değerlendirildiğini öğrenmesine yard mc  olur.› ›  

2. Bu yöntem ile elde edilen bilgiler, çalışanın mesai boyunca ve belki de mesai 

sonras  kar› ş la› şt›ğ  tüm ki› şilerden ve kendisinden sağland›ğ  için daha objektif ve geçerli ›

olabilir. Ayr ca ki› şinin kariyerini ve hayat n  do› › ğrudan etkileyecek bir sürece dâhil 

edilmesi değerleme sonucunu benimsemesini kolaylaşt rabilir.›  

3. 360 derece değerlendirme tak m çal› ›şmas  içindeki bir çal› ›şan n›  performans n  › ›

değerlendirmede de önemli üstünlüğe sahiptir. Ayn› tak m içindeki › diğerlerinin de 

görüşleri al nd› ›ğ  için yöntem,›  çal›şanlar  içinde yer ald klar  tak m ile birlikte › › › ›

değerlendirmekte, çal›şan n tak m performans na, tak m n çal› › › › › ›şan n performans na› ›  yapt›ğ  ›

katk y  ortaya koyabilmektedir.› ›  

4. Yöntem iç ve d›ş müşterileri de performans değerleme sürecine katt›ğ  için ›

işletmenin artan rekabet ortam nda piyasa e› ğilimlerini ve beklentilerini rakiplerinden daha 

erken keşfetmesine yard mc› › olabilir. 

5. Yöntemin kullan lmas n n bir di› › › ğer yarar  da performans›  değerleme 

fonksiyonunun geri besleme yapt›ğ  e› ğitim, personel seçimi, kariyer planlamas  gibi di› ğer 
                                                        
137 360 Derece Geribildirim Sistemini Doğru Kullanmak, 
http://www.insankaynaklari.com/ikdotnet/icerikdetay.aspx?KayitNo=3344, Erişim Tarihi:17.01.2208 
138 Hakan TURGUT, Geleneksel Performans Değerleme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif:360 derece 
Performans Değerleme Yöntemi, Sayıştay Dergisi,Sayı:42, http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/dergi2.asp?, 
Erişim Tarihi:19.11.2007 
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insan kaynaklar› fonksiyonlar na daha geçerli bilgi sa› ğlayabilir. 

Bu tekniğin doğru kullanımı, çalışanların performanslarının şirketlerin ihtiyaçları ve 

kurumun hedefleri ile bütünleşmesini imkân verir ve aynı zamanda şirketlerin gelişimine 

katkıda bulunurken şirketlerin daha az hiyerarşik bir işgücü yapısına kavuşmasını sağlar. 360 

derece performans değerleme yönteminin kullanımı ile çalışanların öz değerleri ile şirketlerin 

temel değerleri arasındaki oluşabilecekler zıtlıklar önlenir ve çalışanları iş planları konusunda 

daha dikkatli olmaları sağlanır.139 

Hatalı bir 360 derece uygulaması sonucunda iş yerinde çalışanlar arasında güvensizlik 

artar, olumsuz geribildirim alan kişi sorumlu gördüklerine karşı yıkıcı davranışlar gösterebilir, 

aynı fikirde olmayanlar arasında gruplaşmalar oluşabilir be özellikle beş kişiden küçük 

gruplarda geribildirimin kimden geldiği oldukça isabetli tahmin edilebilir. Bu hatalara 

düşmeden 360 derece geribildirimden yarar sağlamanın yolları ise; 140 

1. Amacın açık ve belirli olması sağlanmalı, 

2. Rahats zl k yaratacak durumlara haz rl kl  olunmal› › › › › › 

3. Mutlaka yardım veya danışmanlık alınmalı, 

4. Planlama safhasında her tarafın görüşlerini alınmalı ve haklarına saygılı 

olunmal ,›  

5. Uygulama aceleye getirilmemeli, 

6. Sürecin bütünü belirlenmeli ve yaz ya dökülmeli›  

7. Ulaşılmak istenen amaca durumuna göre nerede durulacağı bilinmelidir. 

360 derece geribildirim uygulamalarından yarar sağlamak için, bir yüzleşme ve 

geribildirim kültürü oluşturmak öncelikle hedef al nmal d r. › › ›  

Daha çok kaynaktan daha yoğun geri bildirim sağlanmasıyla çalışanın 

arkadaşlarından, astlarından ve yöneticilerinden gelen geri bildirimler, kişi hakkında yoğun 

bir bilgi trafiği oluşmasını sağlamaktadır. Bu sistem, tek kişinin temel alındığı sistemlere göre 

daha sağlıklıdır. Kişinin, yaptığı işle ilgili çalışma arkadaşlarının fikirlerini öğrenmesi o kişi 

için ufuk açıcı olabilir. Ayrıca böyle bir sistem, geri bildirim sürecine birçok kişinin 

kat lmas ndan dolay  yöneticile› › › rin işini kolaylaştıracaktır.141 

                                                        
139 Robert HOFFMAN, Ten Reasons You Should Be Using 360-Degree Feedback, HR Magazine. April, 1995: 
V40 N4, s.1 
140 BALTAŞ, İK’nın Yeni Oyuncağı:360º Değerlendirme, s.1 
141 360 Derece Performans Değerlendirme Sistemleri, www.makalem.com, Erişim tarihi.19.11.2007 
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 360 Derece Geribeslemeye Dayalı Performans Değerleme, takıma bireysel katk n n › ›

tespitinin yanı sıra takım üyeleri arasındaki iletişimin arttırılması ve performans değerlemenin 

ağır sorumluluğunun bir kişinin üzerine yıkılmas n n› ›  önlenmesi gibi yararlara da sahiptir. 

 Tak m Performans n n Ölçümü sisteminin, 360 derece Geribeslemeye› › ›  Dayanan 

Performans Değerleme sistemi ile birlikte kullanılmasının bir örneği A.B.D. Donanmas n n › ›

Performans Ölçme ve Değerleme sisteminde görülmektedir. Bu sistemde, tak m n ve bireyin › ›

performanslar  ayr  ayr› › › hesaplanır ve kurumun gereksinimleri doğrultusunda farklı 

tart land r larak bir› › ›  potada eritilir. Böylelikle bir yandan yetkinlikler performans değerleme 

sistemine dahil edilmiş, bunun sonucunda da kariyer ve eğitim planlarının yapılması için 

gerekli zemin hazırlanmış olur.142 

360 derece geribildirim sürecinin olumsuz yönleri de bulunmaktad r.›  143 

1. Süreçle ilgili gerçekdışı beklentiler 

2. Tasarım aşamasındaki hatalar 

3. Şirketin stratejik hedefleri ile uyumlu olmamas  ve sürece bütünlük kazand rma › ›

hatalar› 

4. Yetersiz eğitim ve süreç bilgisi 

5. Aşırı kâğıt israfı ve bilgisayara bilgi giriş yükü 

 En iyi senaryoya göre, 360 derece geri bildirim sistemi, örgütsel stratejileri 

destekleyici, çalışanların kişisel gelişimlerine yardımcı bir performans değerleme sistemidir. 

Kötü senaryoya göre moral ve motivasyonu yok edici, çalışanları birbirine düşüren bir ortam 

oluşabilir. Uygulamaya başlanmadan önce iyi düşünülmeli ve örgütün değişime açık hale 

getirilmesi gerekir.144 Sistemin yaygın olarak uygulandığı Amerikan şirketlerinde SHRM 

(Society Human Resources Management) tarafından yapılan araştırma sonucuna göre en 

önemli dezavantajlar kurum içinde gerilimi arttırması ve değerlendirilen ile değerlendirenin 

sonuçlar üzerinde önceden anlaşmaları sonucunda bilgilerin yanıltıcı olabileceğine dikkat 

çekilmektedir. Özellikle ülkemizde bu değerlendirme sistemini uygulamak isteyen 

kuruluşların yeterli alt yapıyı kurmadan, örneğin yazılım programını oluşturmadan harekete 

geçmeleri yoğun bir bürokrasi ve uygulama sorunu yaratacakt r. ›  

                                                        
142 Tan l KILINÇ, Erden AKKAVUK› , Takım Performansının Ölçümüne Metodolojik Bir Yaklaşım, 
Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (2) 2001, 103–120 
143 Duygu HEPAĞLAR ve M. Ömür KAYAN, http://www.kykonline.com/content/view/109/66/, Erişim Tarihi: 
09.12.2007 
144 360 Derece Performans Değerlendirme Sistemleri, www.makalem.com Erişim Tarihi:19.11.2007 
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360 derece performans değerlendirmesinin yetersiz kald›ğ  baz  noktalar da › ›

mevcuttur.145  

1. Öncelikle değerleyici say s  artt› › ›ğ  için de› ğerleyicilerden kaynaklanan hatalarda da 

art›ş olabilir. Değerleyici say s›  az›  olduğunda bu hatalar  dikkate alma › imkân› daha fazla iken 

değerleyici say s  artt kça hatalar  gözden kaç rma olas l› › › › › › ›ğ  artar.›  

2. Değerleyici say s n n artmas  ile performans de› › › › ğerleme sürecinin maliyeti ve 

karmaş kl› ›ğ  da artabilir. Ayr ca performans de› › ğerleme süreci sonunda elde edilen bilgilerin 

işlenmesi de daha fazla zaman alabilir. 

3. Bir diğer husus değerleyiciler 360 derece geri besleme yöntemini benimseyinceye 

kadar geçecek süre zarf nda de› ğerlemesini yapt klar  ki› › şilerin gerçek performanslar n  › ›

yans tmaktan›  kaç nabilirler.›  

4. Organizasyonda otokratik bir yönetim anlay›ş  hakimse, baz› › yöneticiler astlar n n › ›

kendilerini değerlendirmesini kabullenmekte zorlanabilirler. Özellikle aile şirketlerinde 

yöntemin uygulanmas nda bu sebeple zorluklarla kar› ş la› ş l› abilir.  

5. Yöntemin uygulamas nda de› ğerleyicilerden kaynaklanabilecek baz  eksiklikler ve baz  › ›

hatalar aşağ daki › şekilde olabilir. 

Yap lan baz  çal› › ›şmalarda, astlar n kendi performanslar n› › › olduğundan daha düşük 

değerlendirebildikleri tespit edilmiştir. Buna performans değerlendirmesinde tevazu faktörü 

ad  verilmi› ştir.  

İş arkadaşlar n n(E› › şitlerin) değerleme sürecine kat lmas  olumlu› ›  katk lar sa› ğlayabilir. 

Ancak yap lan baz  çal› › ›şmalarda eşitlerin değerleme s ras nda yeterince objektif olamad klar  › › › ›

saptanm›şt r.›  

Değerlendirmenin müşteriler taraf ndan yap lmas  i› › › şletmenin pazarla uyum sağlamas na ›

yard mc  olur. Ancak mü› › şterilerin işletmeyi tam olarak tan mamas  durumunda yap lacak › › ›

değerlemeden hatal  sonuçlar›  ç kart labilir› › . 

 3.7. 360 DERECE GERİBİLDİRİM SİSTEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN HUSUSLAR 

360 Derece Geribildirim yöntemi kullanmaya karar vermiş bir şirket öncelikle 

çal›şanlar n bu›  yönteme al›şmas  için bir veya birkaç y l boyunca geli› › şme programlar› 

uygulamal d r. Ayr ca, uygulamay  hemen › › › › şirketin tamam›nda değil tek bir bölümünde 

denemeye başlamak daha yumuşak bir geçişe zemin haz rlayacakt r. Bu yöntemden tam verim › ›
                                                        
145 360 Derece Geribildirim Sisteminin Doğru Kullanmak, http://www.ikademi.com/performans-
yonetimi/124-360-derece-geribildirim-sistemini-dogru-kullanmak.html, Erişim Tarihi:18.01.2008 
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alabilmenin bir şart  da i› şe dâhil olan herkesin güvenilirlik, verilerin kalitesi, raporlar n kimler ›

taraf ndan›  görüldüğü ve nas l de› ğerlendirildiği konusunda bilgi sahibi olmas  ve›  eğitilmesidir. 

Çal›şanlar yöntemin cezaland rma amac yla de› › ğil hem şirket hem de çal›şanlar  geli› ştirme 

amac yla yap ld› › ›ğ na ikna edilmelidir. Bu›  yöntem güvensizliğin ve korkunun olduğu 

ortamlarda verimli olarak işlememektedir. 360 derece görüşmelerinden elde edilecek veriler 

haz rlanan raporla sona ermemeli dan› ›şmanlar n üzerinde›  anlaşt klar  bir hareket plan  › › ›

çerçevesinde geliştirilmelidir. Bunun başar l› › olabilmesi de hareket plan n n hesaplamalara › ›

olanak verecek baz  say sal› ›  veriler sağlamas n  ve › › şirket içi ödüllendirme ve cezaland rma›  

mekanizmas n n bu hareket plan  ile uyumlu olmas n  gerektirir› › › › › .146 

 Sadece yukarıdan aşağıya, hiyerarşinin egemenliğindeki bir değerlendirme sistemi, 

işletme etkinliği ve verimlilik problemlerimizi hiçbir zaman çözmeyecektir. Hatta buna ilave 

edilecek aşağıdan yukarıya değerlendirme sistemi de arzu edilen gerçekçi katma değeri 

sağlamayacaktır.147 

360 Derece Performans Değerleme yaklaş m  içinde kabul gören› ›  temel düşünceye 

göre işletme içinde çal›şanlar iletişim, liderlik, değişimlere uyabilirlik, insanlarla ilişkiler, 

görev yönetimi, üretim ve iş sonuçlar›, başkalar n n yeti› › ştirilmesi, personelin yetiştirilmesi 

gibi temel yetenek alanlar nda personelin performans  çok yönlü olarak› ›  izlenmelidir 

 İnsan kaynaklar  yönetiminde sürekli ve do› ğru bilgiye ihtiyaç vard r. 360 Derece ›

Performans Değerleme Yöntemi hem gerekli bilgilerin toplanmas nda hem de bu bilgilerin ›

organizasyonun hedeflerine uygun olarak değerlendirilmesinde önemli bir araçt r› . Yöntem 

sadece çal›şanlar n performans  hakk nda bilgi vermez, ilave olarak performans n› › › ›  artt r lmas  › › ›

için neler yap lmas  gerekti› › ğine dair öneriler de sunar. 

Değerlendirme sonucunda elde edilen bilgilerle, çal›şan n ne tür bir›  eğitim ve 

geliştirme program na tabi tutulaca› ğ , kariyer planlamas  gibi› ›  insan kaynaklar  yönetiminin ›

diğer fonksiyonlar na oldu› ğu kadar müşterileri de değerleme sürecine katt›ğ  için pazarlama, ›

üretim gibi diğer yönetim fonksiyonlar na da geri besleme sa› ğlar.  

                                                        
146 Hakan TURGUT, Geleneksel Performans Değerleme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif:360 derece 
Performans Değerleme Yöntemi, Sayıştay Dergisi,Sayı:42, http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/dergi2.asp 
147 Ak n›  ARSLAN, 360 Derece Değerlendirme Bireysel Performanstan Kurumsal Performansa Geçişte 
Etkili Bir Araç, http://www.kalder.org.tr/preview_content.asp?contID=716&tempID=1&regID=2, Erişim 
Tarihi:01.09.2007 
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Bütün bu olumlu yönlerine rağmen birden çok kaynaktan geri besleme al nd› ›ğ  için ›

eğer gerekli objektiflik sağlanamazsa sistemin etkinliği azal r.›  148 

 İşletmenizin bu siteme hazır olup olmadığını anlamak istiyorsanız, öncelikle sistemin 

doğru anlaşıldığından emin olmanız gerekir. 360 derece hakkında yaygın olan yanlış 

kan lardan en önemlileri › ise; 149 

 360 derece geribildirim sistemi, çalışanların tek bir sorununa dair veri ve 

doküman toplama amaçlı başvurulan bir yol değildir. Sistemi bundan ibaret sanmak büyük bir 

hata olur. Bireysel sorunlar  çözmek için böyle kapsaml  bir projedense yüz yüze › ›

gerçekleştirilen fikir alışverişlerinin çok daha makul olduğu herkesçe kabul edilen bir 

gerçektir. 

 360 derece geribildirim sistemi, bir kişinin ya da bir çalışma grubunun tekelinde 

olan, belli kişilerin promosyonlarına destek olmak için yürürlüğe konulan bir proje olmadığı 

gibi, amaç ortaya konmadan gelişigüzel başlanacak bir uygulama da değildir. Odak noktası ve 

sınırlar baştan itibaren tam olarak belli olmaz ise, uygulama çalışanların kötü tepkilerini 

üzerine çekebilir, kat l m azalabilir ya da objektiflik kaybolabilir. Öte yandan, ölçülen › ›

değerlerin ve toplanan verilerin bir tek departmanın ya da belli statüdeki çalışanların işine 

yarayacak şekilde kullanılması ve baştan bunun amaç edinilmesi söz konusu değildir. 

 360 derece geribildirim sistemi, çalışmasında sorun olan ya da doğru işlemeyen 

bir sistemi onarmak amacını güden bir araç değildir. Profesyonelce geliştirilen değerlendirme 

öğeleri, amaç edinilen iş için gerekli yetenekleri, becerileri ve sahip olunmas  gereken ›

özellikleri teşhis etmek için kullanılmaktadır. Kimin hangi becerilerinin ne durumda 

olduğunun anlaşılması için kullanılan 360 derece geribildirim sisteminde, şirketin vizyonu ve 

kültürüne, dolayısıyla objektifliğin seviyesine bağlı olarak, sonuçlar en iyi ihtimalle akademik 

olarak değerli, en kötü ihtimalle düş kırıklığı yaratan ya da demoralize edilmiş veriler olarak 

karşımıza çıkacaktır. 

 360 derece geribildirim sistemi, katılımcılar arasında bir “silah” olarak değil, 

bir yardımcı öğe olarak kabul edilmelidir. Şirket çalışanlarının bu uygulamaya hazır olup 

olmadığına karar vermenin en sağlıklı yollarından bir tanesi de, çalışanların sistemi silah ya 

da tehdit mi yoksa yardımcı öğe olarak mı kabul ettiğine bakmaktır.  

 Judy Cox’un Performance Management Listserve’de okurlara verdiği tavsiye, tam da 
                                                        
148 Hakan TURGUT, Geleneksel Performans Değerleme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif:360 derece 
Performans Değerleme Yöntemi, Sayıştay Dergisi,Sayı:42, http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/dergi2.asp, 
Erişim Tarihi:19.12.2008 
149 360 Derece Geribildirim Sisteminin Doğru Kullanmak, http://www.ikademi.com/performans-
yonetimi/124-360-derece-geribildirim-sistemini-dogru-kullanmak.html, Erişim Tarihi:18.01.2008 
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bu noktaya parmak basmaktadır: “Organizasyonun 360 derece için yeterli olgunluğa ve bilgi 

seviyesine erişip erişmediğini öğrenmek istiyorsanız, onlara iki seçenek sunun. Birincisinde 

360 derece değerlendirme sistemi insanları gelişmeye iten ve kendini yetiştirme konusunda 

yardımcı olan bir sistem olarak nitelendirilirken, ikincisinde 360 dereceden insanları işten 

ç karmak ya da cezaland rmak gibi hareketleri legal k lmaya yarayan bir pr› › › osedür olarak 

gösterilsin. Birinci tanımı kabul edenlerin ezici bir üstünlüğü yoksa organizasyon henüz 360 

derece için hazır değil demektir.” 

 3.8. GELENEKSEL PERFORMANS DEĞERLEME İLE 360 DERECE 

PERFORMANS DEĞERLEME ARASINDAKİ FARKLAR 

Geleneksel performans değerleme sistemi, performans kriterlerinin karşılaştırılması, 

performansla ilgili verilerin toplanması ve ilgili kararların alınmasından oluşur. 360 derece 

performans değerleme sistemi ise çok kaynaktan bilgi edinilmesi ile gerçekleşmektedir.150 

Gelişen müşteri odaklılık, iç ve dış müşteri taleplerinin iş sürecine yansıtılması, 

bürokratik ve hiyerarşik organizasyonel yapılardan yalın yapılar içine takım bazlı çalışmalar 

biçimleri, geri bildirim elde etme ve kullanma ihtiyac  360 derece geri bildirim sistemi› nin 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Geleneksel performans değerleme ile çoklu geri bildirim 

arasındaki farklar aşağıda ki tabloda özetlenmektedir. 

Çoklu geri bildirim özellikle yönetici pozisyonundaki çalışanlar için önemli 

görülmektedir. Sistem sayesinde yöneticiler, üstleri, astları ve meslektaşları tarafından nasıl 

görüldüklerinden haberdar olmakta ve gelen verileri karşılaştırma olanağı bulmaktadır. 

Böylece liderlik becerileri, çalışanlara yaklaşım, yetkilendirme uygulamalarındaki kritik 

tutum ve davranışlarından veri elde edilebilmektedir.151 

 

 

 

 

 

 

                                                        
150 Mark R.EDWARDS ve Ann J. EWEN, 360 Degree Feedback:The Powerful New Model For Employee 
Assesment and Performance Improvement, Amacom, New York,1996 
151 Zeyyat SABUNCUOĞLU, 360 Derece Performans Değerleme Sistemi, www.sosyalsiyaset.com, Erişim 
Tarihi:15.06.2007  
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Tablo 3.1. Geleneksel Performans Değerleme ile Çoklu Geri Bildirim Sistemi 

Aras ndaki Farklar›  

KRİTERLER GELENEKSEL PERFORMANS 

DEĞERLEME 
ÇOKLU GERİ BİLDİRİM 

 Amaç   Astlara, geçmiş performansları 

ve gelecek potansiyellerine 

ilişkin tek bir perspektiften geri 

bildirim sağlanır.  

 Performans, davranışlar ve 

gelişim ihtiyaçları hakkında 

farkl  perspektiflerden veri ›

sağlanmaktadır.  

 Veri kaynağı   Tek bir değerleme süreci vardır   Değerlemeciler farklıdır: 

astla, üstler, meslektaşlar vb.  

 Kaynağın kimliği   Geri bildirim kaynağının kim 

olduğu bellidir.  

 Geri bildirim değerlemeci 

gruplar ndan kolektif olarak ›

toplanır. Değerlemecinin 

bireysel kimliği belirsizdir.  

 Geri bildirimin 

içeriği  

 Davranışa ve iş performansına 

ilişkin değerlendirmeler tipik 

olarak iş biriminin ulaştığı 

sorunlara göre oluşur.  

 Değerlendirmeler iş biriminin 

ulaştığı sonuçlara ve gelişimi 

istenen boyutlara göre yap l r. › ›  

 Ölçümleme yöntemi   Likert ölçeğinin yanında 

niteliksel değerlendirilmelere 

yer al r. ›  

 Temel olarak Likert ölçeği ile 

niceliksel veri toplan r. ›  

 Diğer insan 

kaynaklar  kararlar  › ›

ile ilişkisi  

 Performans değerleme 

genellikle, ücretleme, görev 

tasar m , terfi ve transferlerle › ›

eğitim ve geliştirme kararlarına 

temel oluşturur.  

 Veriler tipik olarak sadece 

eğitim ihtiyacını tespiti ve 

kariyer gelişimi için 

kullan l r. › ›  

 Süreci şekillendiren 

felsefe  

 Süreçlere odaklan lmaz, ›

bireylerin değerlendirilmesi 

esast r. Otorite ve yöneticinin ›

görüşünü kabuk etme söz 

konusudur.  

 Çalışanı değerlemek değil 

geliştirmek esastır. Kendini 

değerleme söz konusudur.  

 Sürenin içeriği   Y ll k genel sonuçlar genellikle › ›

ücretleme karalar n  etkiler. › ›  

 Değerleme yılın belli 

zamanlarında değil sürekli 

izlemeyi öngörür.  

 Hedeflenen 

çalışanlar  

 Organizasyondaki tüm 

çalışanlar  

 Tipik olarak yönetsel 

kademelerde çalışanlar.  

Kaynak: Zeyyat SABUNCUOĞLU, 360 Derece Performans Değerleme Sistemi, 
www.sosyalsiyaset.com,  

 



 78

 3.9. PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMLERİNDE ARANILAN ÖZELLİKLER 

Performans ölçüm sistemlerinden beklenen yararları sağlayabilmek, sistemlerin 

tasarımından uygulamalarına kadar olan süreç içinde pek çok etmene bağlıdır. Bu 

etmenleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:152 

1. Sistem, işletmenin hem iç hem de dış çevresi ile ilgili performans durumlar  ›

hakk nda bilgi vermelidir.›  

2. Sistem, işgörenlerin mevcut durumunda gelişmeyi sağlayan bir güdü 

yaratmal d r.› ›  

3. Sistem, yanlış anlamaya ya da önemli konular  gözden kaç rmaya neden › ›

olabilecek miktarda bilgi içermemelidir. 

4. Sistem, sağladığı bilgiyi kullanacaklar tarafından kolayca anlaşılabilir ve 

kabul edilebilir olmal d r.› ›  

5. Sistem, ortaya koyacağı ters ya da beklenmeyen sonuçlar karşısında savunma 

ve karşı savları çürütebilme gücüne sahip olmalıdır. 

6. Sistem, bilgiyi zamanında sağlamal d r.› ›  

7. Sistem, performanstaki değişmeleri gerçekçi olarak belirleyecek bir yapıda 

olmal d r.› ›  

8. Ölçümlerde çok fazla kesinlik aranmamal d r.› ›  

9. Sistem, iç ve dış koşullardaki değişmelere duyarlı, esnek ve dinamik bir yapı 

taşımalıdır. 

10. İyi bir ölçüm sistemine ulaşman n yolunun deneme› -yanılmadan geçtiği 

bilinmelidir. 

Performans ölçüm sistemleri tüm yararlarına rağmen kimi yöneticiler ve çalışanlar 

tarafından pek kabul görmemektedir. Bu olgunun başlıca nedenleri şunlardır: 153 

1. Yönetimin ve çalışanların kötü ya da iyi performanslar n n gözler önüne › ›

serilmesine karşı korku ve çekingenliklerinin bulunması. 

2. Bilgi yönünden zay f, veri yönünden zengin ölçüm sistemlerine yönelme ›

eğilimi, önemli sonuçların gözden kaçırılmasına yol açmaktadır. 

3. Ölçümleri yap lacak göstergelerin i› şletmenin özelliklerine uygun olmaması, 

işletme stratejileriyle uyum sağlamaması. 

4. Ölçüm sistemlerinin belli amaçlara yönelik olarak haz rlanmamas .› ›  

                                                        
152 AKAL, a.g.e., s. 69-70.  
153 AKAL ,a.g.e., s. 71-72. 
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5. Yöneticiler, çalışanlar ve ölçüm sisteminin tasarımcıları arasında amaç ve 

araç birliği ve ortak anlayışın sağlanamaması. 

6. Ölçümlerin genelde bir ya da birkaç ölçüte göre yürütülmesindeki srar.›  

7. Ölçümlerin çok kesin ve doğru sonuçlar vermesi ilkesine sıkı bağımlılık. 

8. Ölçüm sistemlerinin s n rl  olarak uygulanmas .› › › ›  

9. Ölçümlerin yeterli s kl kta, düzen› › li ve zaman nda›  yap lmas› ›. 

 Bu nedenlerle etkin bir performans değerleme sisteminin taşıması gereken temel 

özellikleri şu şekilde özetlemek mümkündür:154 

1. Geçerlik: Performans değerleme çalışmasının geçerliği; “ölçüm sonucu elde 

edilen bilgilerin, başarının gerçek karşılığı olmas na › yakınlık olarak düşünülmesidir”. 

İşletmeye uygun olarak düzenlenen ölçüm yöntemiyle elde edilen veriler ideal ve gerçekçi 

olduğu oranda geçerlidir. 

2. Güvenilirlik: Ölçümde ikinci önemli standart, güvenilirliktir. Performans 

değerlemede güvenilirlik, farklı zamanlarda bireysel değerlerin değişmemesi hali olarak 

yorumlanabilir. Bu özellik ölçümde sürekli olarak düşünülmelidir. 

3. Pratiklik: Pratiklik, diğer özellikler kadar aranan türden bir ölçüm özelliği 

değildir. Ancak diğer özellikleri taşıyan en pratik ölçüm tekniği yönetimce tercih 

edilecektir. Pratikliği, basitlik olarak da düşünmek mümkündür. 

 3.10. PERFORMANS DEĞERLEMEDE YAPILAN HATALAR VE 

SORUNLAR 

İnsana yönelik hiçbir değerleme hatasız olamaz. Bu hatalar sistemden, 

değerleyiciden veya değerlenenden kaynaklanır. Bir işletmede uygulanan performans 

değerleme sistemi ne kadar mükemmel olursa olsun, ona işlerlik kazandıracak kişi, 

değerlemeyi yapan kişidir. Uygulamada değerleme sürecinde yapılan hataların önemli bir 

kısmı değerlemeyi yapan kişilerden kaynaklanmaktadır. Bu süreçte değerlenecek 

personelin bağlı olduğu ilk yönetici değerlemeci olduğuna göre, öncelikle yöneticilerin bu 

konuda eğitilmesi gerekir. Yöneticiler değerleme aşamasında yapılan hatalar konusunda 

bilinçlendirilirse, elde edilen bilgiler çok daha geçerli ve güvenilir olacakt r› .155 

Sürekli iyileştirme çalışmalar na ra› ğmen, kullan lan yöntemler s kl kla baz  › › › ›

noktalardan eleştirilmektedir. Bu eleştirilerde en çok vurgulanan geleneksel yöntemlerde 

çal›şan n sadece üstü taraf ndan de› › ğerlendiriliyor olmas d r. Performans de› › ğerlemede ilk 

                                                        
154 ERDOĞAN, a.g.e., s. 221-223. 
155 GEYLAN, a.g.e., s. 170. 
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amirin değerlemesinden kaynaklanan hatalardan birincisi, ilk amirin sadece izleyebildiği 

kadar yla de› ğerlendirme yapmas d r. Bir çal› › ›şan n farkl  görevleri ya da tek bir görevinin › ›

farkl  boyutlar  olabilir. Yö› › netici gerek vakit darl›ğ  gerekse konumu gere› ği çal›şan n ›

performans n n sadece bir k sm n  gözlemleyebilir. Bunun sonucunda ya çal› › › › › ›şan n ›

performans  dü› şük olarak değerlendirilir ya da çal›şan tüm enerjisini değerlendirmenin 

yap ld› ›ğ  alana kayd r r. Bu d› › › urumda performans değerlendirmesi gerek işletme gerekse 

de çal›şan aç s ndan istenilen amaca ula› › şmam›ş olur. 

Olabilecek ikinci hata değerlendirmenin objektifliği ile ilgilidir. Yöneticiler çeşitli 

duygusal veya kişisel sebeplerle çal›şanlar n›  performans n› › değerlendirirken olduğundan 

daha yüksek veya daha düşük değerlendirebilirler. Her iki durumda da performans 

değerlendirmesi etkinliğini yitirir. 

Değerlendirmelerin olumsuz etkilendiği unsurlardan biri de insanlar n i› ş ilişkileri 

ile kişisel ilişkilerini birbirinden ay rman n› ›  zorluğudur. Yöneticilerin 

değerlendirmelerinde objektif olmalar  ihtimali›  oldukça düşüktür. Bu nedenle yönetici 

kişisel olarak yak nl k duydu› › ğu bir çal›şan  i› şteki performans  dü› şük bile olsa olduğundan 

daha iyi olarak değerlendirebilir.156 

Performans değerlemede karşılaşılan sorunları aşağıdaki şekilde özetlemek 

mümkündür:157 

1.  Halo Etkisi: Yöneticilerin, değerlediği personel hakkında değerleme öncesi 

sahip olduğu olumlu veya olumsuz düşünceleri değerlemeye yansıtmasıdır. Örneğin bir 

yönetici, personel hakkında olumlu düşünüyorsa bu düşünce yöneticinin yargılarını 

etkileyecektir. Özellikle yöneticiler kendi arkadaşlarını değerledikleri zaman halo etkisi 

artacakt r.›  

2.  Merkezi Eğilim: Personel hakk nda, “çok iyi veya çok kötü” demek ›

cesaret isteyen bir iştir. Pek çok yönetici astlarını iki aşırı uçtan birine göre değerlemek 

istemez. Böylesine iddialı bir yargının baş ağrıtacağını düşünen yöneticiler çoğunlukla 

değerleme kâğıdının merkezinde yer alan değerleri işaretlemeyi tercih ederler. Böylece 

merkeze eğilim hatası meydana gelir. Sonuçta, değerlenen personel çoğunlukla değerleme 

kâğıdının ortas nda kümelenir.›  

3.  Peşin Hükümlülük: Bazı kişiler çeşitli konulardaki önyargılarını 

performans değerlendirme sistemine de yansıtırlar. Özellikle değerlendiren ve 

                                                        
156 Hakan TURGUT, Geleneksel Performans Değerleme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif:360 derece 
Performans Değerleme Yöntemi, Sayıştay Dergisi,Sayı:42, http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/dergi2.asp 
157 GEYLAN, a.g.e., s. 171-172.  
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değerlenenin geçmişteki ilişkilerine, yaş, cinsiyet, din ve ırka ilişkin çeşitli önyargılar bu 

tür kişisel önyargılara verilecek en tipik örneklerdir. Bu doğrultudaki bir hata da, 

organizasyonun bir birimi ya da çalışanların bir grubu için önyarg l› › davranmakt r.›  

4. Kontrast Hatalar›: Değerlendiriciler kısa bir süre içinde birçok kişiyi 

değerlendiriyorlarsa, ardı ardına yapılan bu değerlendirmelerde kişileri birbirleri ile 

karşılaştırarak değerlendirme yapmaları kaçınılmaz olacaktır. Diğer bir deyişle, her bir ast 

kendisinden önce değerlendirilen kişinin aldığı puandan etkilenecektir. Örneğin “vasat” 

bir işgören oldukça başarısız birkaç kişinin hemen ardından değerlendiriliyorsa yönetici 

tarafından başarılı olarak görülebilecektir. 

5. Yakın Geçmişteki Olaylardan Etkilenme: Organizasyonlarda çoğunlukla 

değerlendirme dönemi bir yılı kapsadığından, bu bir yıllık süre içinde yöneticinin zihninde 

taze olan bilgi ve olaylar, genellikle son dönemlerde yaşananlardır. Dönem başındaki 

olaylar  hat rlamakta güçlük çeke› › n ya da unutan yönetici değerlendirmelerinde yakın 

geçmişteki olayları temel alacaktır. 

6. Benzerlik Hatas›: Bazı değerlendiricilerin, işgörenlerin yaşam öyküsü, 

davranışları vb. nedenlerle kendilerine benzettikleri için onlara yüksek puan verme 

eğilimidir. 

7. Aşırı Hoşgörü: Yöneticiler işgörenlerle çatışmadan kaçınabilmek için 

onları olması gerekenden yüksek puanlarla değerlendirmeleridir. 

8. Yetersiz Hoşgörü: Hoşgörünün tam tersi olup; deneyimsiz, kendisine 

saygısı az olan kişilerin değerlemelerini hoşgörüden uzak bir yaklaşım içerisinde 

yapmalar d r.› ›  

9. Bilgilendirme Yetersizliği: Çalışanlar n›  sistem hakk nda yeterince ›

bilgilendirilmemesi hallerinde, işgörenler değerlemenin kendilerini nasıl etkileyeceğini, 

neler istendiğini, kriterlerin neler olduğunu bilememekten kaynaklanan tepkiler ortaya 

koyabilirler. Çalışanların desteğini kazanamayan hiçbir sistem uzun vadede başarılı 

olamayacakt r.›  

10. Sendikalar n Tepkisi:›  Sendikalar amaç ve sorumluluk aç s ndan k dem › › ›

unsurunun çalışanların elde edecekleri hak ve kazançlarda temel kriter olarak ele 

alınmasını arzu ederler. Kıdem en somut ve objektif kriter olup, kişilere açıklanması 

kolaydır. Ayrıca, başarı kriterine nazaran daha geniş kitlelerin, hatta hemen hemen 

üyelerin, belirli hak ve çıkarlar elde etmesini sağlamak kriteri ile daha kolaylaşmaktadır. 
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11. Pozisyondan Etkilenme: Genellikle değerlemeyi yapan yöneticinin 

değerlendirdiği kişiden çok, kişinin yüksek pozisyondan etkilenerek yüksek puan verme 

eğilimine girmesidir. 158 

 3.11. TÜRK KÜLTÜRÜNE ÖZGÜ PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN 

ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER  

 Türk kültürünün belirgin özelliklerini bir yazar aşağıda belirtilen maddelerde 

özetlemiştir:159 

 Astlar kat l mc  amir ya da lideri çok tercih etmemektedir. › › ›  

 Amirle olan görüş farklılıklarının ifade edilmesinden kaç n lmaktad r. › › ›  

 Yönetici, sayg  duyulan ve otoritesi sorgulanmayan bir baba figürü olarak ›

alg lanmaktad r. › ›  

 Koruyucu, kollay c  lider/yönetici modeli tercih edilmektedir.› ›  

Kültürel özelliklerin performans değerlendirmesine etkileri:  

 Ödül dağıtımında ihtiyaç temelli bir yaklaşım tercih edilmektedir. 

 Evrenselci bir tutum yerine, kuralların gerektiğinde değiştirebildiği özelci bir 

yaklaşım sergilenmektedir. 

 Merkeziyetçilik anlayışı yayg n olarak kabul görmektedir.›  

 Mesaj n kendisinden çok nas› ›l verildiği önem kazanmaktad r.›  

 Çatışma çözümünde yüz yüze gelme taktiği fazla tercih edilmemektedir. 

 Üstün, destekleyici ve bir arabulucu rolünü üstlenmesi etkili bir çatışma çözme 

yöntemi olabilmektedir. 

 İsletmelerde yöneticilerin performans değerleme yöntemlerinden hangisini 

kullanılacağına karar vermeleri zor bir süreçtir. Temel bir ilke olmamakla birlikte performans 

değerleme amaçlar , ekonomiklik ve›  hatalardan korunma gibi ölçütler kullanılarak çeşitli 

Performans değerleme yöntemleri değerlendirilebilir. Türkiye’de isletmeler ekonomik olduğu 

ve kolay geliştirebileceği gerekçesiyle daha çok grafik cetveller ve metin tipi değerlemeler 

kullan lmaktad r› › . Diğer yöntemler geliştirme masraflarının ve zaman n n çok olmas ndan › › ›

dolay› çok kullan lmaktad› ›r.  

 Performans değerleme yöntemlerinden hangisinin kullanılacağını saptamak için bu 

yöntemlerin karsılaştırılması sonucu da bir karara varılabilir. Her yöntemin diğerine nazaran 

                                                        
158 SABUNCUOĞLU, a.g.e, s.182–183 
159 Duygu HEPAĞLAR ve M. Ömür KAYAN, http://www.kykonline.com/content/view/109/66/, Erişim 
Tarihi:09.12.2007 
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güçlü ve güçsüz yönleri bulunmaktadır. Performans değerleme yöntemlerinden isletmelerinde 

yararlanmak isteyen yöneticiler, yöntem seçiminde ayr nt l  bir analiz yaparak karar vermeleri › › ›

doğru olacakt r.› 160 

Tüm bu özellikler dikkate alındığında uygulamaya yönelik öneriler ise; 161 

 Performans değerlendirmesinde bireyci bir yaklaşım yerine takım ya da grup 

yaklaşım  b› azen daha uygun olabilmektedir. 

 Yükselen bireyci değerler takım performansı yaklaşımının her zaman 

uygulanabilirliğini azaltmaktadır. 

 Amirin "baba" olarak algılanması ve ilişki yönelimi, bireysel değerlendirme 

yaklaşımı geliştirmekte avantaj olabilmektedir. 

 Amirler, çalışanla birlikte performans hedeflerinin belirlenmesinde, 

çalışanların bu hedeflere yönlendirilmesinde, performansın değerlendirilip, geri bildirimin 

verilmesinde aktif bir rol üstlenmelidir. 

 Kurallarda zaman, mekân ve kişiler bazında evrensellik ilkesinin ve ilişkilerde 

duygusallık yerine profesyonelliğin benimsenmesi gerekmektedir. 

 Üst yönetimin performans değerlendirmesini ciddiye alması ve kendi 

uygulamalar nda politik davranmamas  gerekmektedir.› ›  

 Üst yönetim yapılan değerlendirmelerin hesab n  ver› › me sorumluluğunu 

üstlenmelidir. 

 Değerlendiren ve değerlendirilen arasında geribildirim mekanizması 

işletilmelidir. 

 Amir, çalışanla özel bir ilişki kurup, çalışanı kişisel, mesleki anlamda koruyup 

kollamak ve gelişimine katk da bulunmak durumundad› r.›  

 Koruyucu ve kollay c  olarak benimsenen liderlik tarz  olumsuz › › ›

değerlendirmelerin çalışanlar tarafından kabulünü kolaylaştırmaktadır.  

 

 

 

 
                                                        
160 Rakif FERECOV, İnsan Kaynaklar  Yönet› iminde Performans Değerleme Yöntemleri, 
http://www.sbe.dpu.edu.tr/8/133.pdf, Erişim Tarihi:26.12.2007 
161 Duygu HEPAĞLAR ve M. Ömür KAYAN, http://www.kykonline.com/content/view/109/66/, Erişim Tarihi: 
09.12.2007 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
PERFORMANS DEĞERLEME SİSTEMLERİ VE 360 DERECE PERFORMANS 

DEĞERLEME TEKNİĞİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR           

ALAN ARAŞTIRMASI 

4.1. METODOLOJİ 

4.1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma, Malatya Ticaret ve Sanayi Odas na kay tl  g da ve tekstil sektöründe › › › ›

faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerde çalışan yönetici ve çalışanların, 

performans değerleme yöntemlerinin önemi, uygulanma şekli, ideal bir performans değerleme 

yönteminin ne gibi özelliklere sahip olması gerektiği ile varsa uygulanan 360 derece 

performans değerleme yöntemlerinin uygulanışları hakkındaki görüş ve tecrübelerinden 

yararlanarak söz konusu sektörler için optimum bir performans değerleme yönteminin ana 

hatlar n  ortaya ç karmay  amaçlamaktad r.› › › › ›  

4.1.2. Ana Kütle ve Örneklem  

Bu araştırmanın hedef kitlesini, Malatya Ticaret ve Sanayi Odas na kay tl  g da ve › › › ›

tekstil sektöründe faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerde çalışan yönetici ve 

çalışanlar oluşturmaktadır. Üst Düzey yöneticiler (Genel Müdür, İşletme Müdürü), Orta 

Düzey Yöneticiler (Birim, Departman Müdürleri), Alt düzey yöneticiler (Şef, Ustabaşı), 

Teknik Personel ile işçilerden oluşan 157 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. 

Malatya ilinde daha yayg n olarak g da ve tekstil sektöründe faaliyet göstermekte olan › ›

işletmeler bulunmaktadır. Bu işletmelerin üretim kapasitesi ve çalışan kişi sayısı bakımından 

en büyük kapasitede olmaları ve diğer iş alanlarına nazaran Malatya Sanayisinin lokomotif 

sektörleri olmalar  nedeniyle › uygulama alanı olarak bu iki sektör seçilmiştir.  

2008 yılı itibarıyla Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 698 işletmeden 416 tanesi 

g da ve tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir.›  Araştırmanın konusu ve uygulama alanı 

göz önüne alındığında küçük işletmeler (1-50 kişiden daha az çalışanı olan) listeden 

çıkarıldığında geriye 55 işletme kalmıştır. Bu kapsamda 102 adet tekstil işletmesinden 41 

adeti orta ve büyük işletme statüsünde, 314 adet gıda işletmesinden de 14 adeti orta ve büyük 

işletme statüsündedir. Bu işletmelerden tekstil sektöründe olan 41 işletme ile görüşülmüş, 29 

adet işletmeden cevap alınırken 12 adet işletme çeşitli sebeplerle anketi cevaplamamışlardır. 

Gıda sektöründe faaliyet gösteren 14 adet işletmeden hepsi ile görüşülmüş, 10 adet işletmeden 



 85

cevap alınırken 4 adet işletmeden çeşitli sebeplerle cevap alınamamıştır. Genel olarak ise 

toplam 55 işletmenin 39 adetinden cevap alınırken 16 adet işletmeden cevap alınamamıştır. 

Anketin firma bazında geri dönüş oranı %70,1 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

4.1.3. Veri Toplama Teknikleri 

Araştırmada yöneticiler ve çalışanlar için farkl› anketler kullanılmıştır. Yöneticiler için 

kullan lan ank› et, çalışanlar için kullanılan anket sorularını da kapsamaktadır. Yöneticiler için 

üç bölüm halinde olmak üzere toplam 37 adet soru hazırlanmıştır. 37 adet sorudan 19’u kapalı 

uçlu, 3 adeti açık uçlu, 15 adeti ise 4’lü Likert ölçeği şeklinde hazırlanmıştır. Anket 

incelenecek olursa; ilk bölüm demografik ve sosyal unsurlar ile işletmenin mevcut performans 

uygulamalarına yöneliktir. İkinci bölümde ideal bir performans değerleme sisteminin 

oluşturulması için gerekli olan ölçütlerin önem dereceleri araştırılmışt r. Üçüncü bölümde ise ›

360 derece performans değerleme sistemine yönelik varsa mevcut bilgi ve tecrübelerin tespit 

edilmesi amaçlanmıştır.  

Çalışanlara ise iki bölüm şeklinde olmak üzere toplam 24 soru sorulmuştur. 24 sorudan 

11’i kapal  uçlu, 13 adeti is› e 4’lü Likert tipi ölçeği şeklinde hazırlanmıştır. Uygulanan anket 

incelenecek olursa; ilk bölümde demografik ve sosyal unsurlar ile işletmedeki mevcut 

performans uygulamaları hakkında sorular sorulmuştur. İkinci bölümde ise çalışanların 

gözüyle ideal bir performans değerleme sisteminde bulunması gereken kriterler tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Çalışanlar, eğitim durumları ve işletmedeki pozisyonları nedeniyle, 

performans değerleme sisteminin kurulumu ve kullanılan yöntemin seçimi ile ilgili sorulardan 

muaf tutulmuşlardır. Çalışanlara yöneticiler için hazırlanan sorulardan farklı bir soru 

sorulmamıştır. Anketler hazırlanırken Human Resources Dergisinin 1999 yılında Türkiye 

genelinde yapmış olduğu Performans Değerleme Uygulama Anketi ile benzer araştırmalarda 

kullanılmış anket ve soru tiplerinden faydalanılmıştır. Anketler hazırlandıktan sonra ilk olarak 

Malatya ilinde faaliyet gösteren bir tekstil firması ile Kamuya bağlı bir gıda işletmesinde 

uygulanmış, özellikle soruların anlaşılabilirliği ve kapalı uçlu sorulardaki cevap seçenekleri 

konusunda görüşler alınmıştır. Tüm bu geri bildirimler sonucunda ankete son şekli verilerek 

uygulama safhasına geçilmiştir. 

Hazırlanan anketler 2008 Mart ayında araştırma kapsamında belirlenen şirketlere 

gidilerek birebir görüşme yöntemiyle, doğrudan randevu alınamayan işletmelere ise telefon 

görüşmesi yoluyla uygulanmıştır. Birebir görüşmelerde 2 grup halinde toplam 4 anketör 

araştırmaya yardımcı olarak katılmış, birebir görüşme yöntemini kabul etmeyen şirketler için 
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işletmelerin İnsan Kaynakları Bölümü Müdür ve sorumluları ile telefonla görüşülerek 

anketlerin cevaplanması sağlanmıştır.  

Yöneticiler için toplam 80 adet anket dağıtılmıştır. Birebir görüşmelerde mevcut 

bulunan yöneticiler için aynı gün, diğer yöneticiler için ise işletmenin ilgili bölüm 

müdürlerine teslim edilmek suretiyle tamamlanmasına müteakip teslim alınmıştır. Dağıtılan 

80 anketin 51 adeti cevaplanarak geri dönmüştür (geri dönüş oranı=%64). Çalışanlar için ise 

toplan 150 adet anket dağıtılmıştır. Bu anketlerin 106 adeti cevaplanarak teslim alınmıştır 

(geri dönüş oranı=%70,6). 

4.1.4. Veri Analiz Yöntemi 

 SPSS 11.5 İstatistik Paket Programının kullanıldığı bu çalışmada, öncelikle frekans 

tabloları oluşturulmuştur. Ayrıca korelasyon analizleri yardımıyla değişkenler arasında bağımlılık 

ve anlamlı farklılıklar araştırılmıştır. Anketlerin ikinci bölümleri Likert Tipi ölçeği yöntemi ile 

yorumlanmıştır. Bu bölümde 4’lü Likert tipinin genel olarak uygulanan 5’li tip olarak 

uygulanmamas n n nedeni ise; 5’li ölçekte kullan lan “› › › Karars z m” veya “Fikrim Yok” gibi › ›

değerlerde karar verilemediğinden, karar  olmayana, karar › derecesi bildiren puan verilememesidir. 

 Kararsızım sözcüğünün tutum belirleyen ölçeklerde yeri olmamal d r› ›  çünkü tutum, olumlu 

veya olumsuz bir tepkide bulunma eğilimidir. Kararsızım diyen deneğin bu anlamda araştırmacıya 

yararı yoktur, denek olarak gerekliliği de yoktur.162 

4.1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma Malatya Ticaret ve Sanayi Odas na kay tl  g da ve tekstil sektöründe faaliyet › › › ›

gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerde uygulanmıştır. Her ne kadar anket tasarlanırken 

küçük ölçekli işletmelerin de araştırma kapsamına alınması planlanmış olsa da, genelde 

bölgedeki küçük işletmelerin kurumsallaşmalarını tamamlayamamaları, işçilerin sürekli 

olarak aynı işletmede çalışmamaları, organizasyon ve personel planlamasındaki yetersizlikleri 

nedeniyle araştırma kapsamından çıkarılmıştır. Özellikle 360 derece ve benzeri performans 

değerleme yöntemlerinin tüm dünya ve Türkiye çapında organize olmuş, kurumsallaşmasını 

tamamlamış ve yerleşik bir personel politikasına sahip işletmelerde uygulandığı göz önüne 

alındığından ana kütleden çıkarılmıştır. 

4.1.6. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırma, performans değerleme ve 360 derece performans değerleme yöntemlerinin 

                                                        
162  Hüseyin Başar, Araştırmalarda Likert Yanılgıları, http://www.kykonline.com/content/view, Erişim 
Tarihi:28.12.2007 
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uygulanabilirliğini araştırmak ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda ideal bir performans 

sisteminin ana hatlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Anket çalışmasının 

uygulanmasına başlanmadan önce, anket ile bulunmak istenen hipotezler belirlenmiştir. Teorik 

bölümde incelenen konular doğrultusunda hazırlanan araştırma hipotezleri aşağıdaki şekilde 

oluşturulmuştur. 

Hipotez 1: Her işletme ve sektöre özgün bir performans değerleme sistemi vardır. 

Hipotez 2:Tüm çalışanlar ve yöneticiler tarafından performans değerlemesine gereken 

önem verilir. 

Hipotez 3: Performans değerleme belirli standartlara göre yapılır. 

Hipotez 4: Performans değerleme düzenli olarak yönetim tarafından uygulanır. 

Hipotez 5: Performans değerleme sonuçları işgören motivasyonu ve verimliliğini etkiler. 

Hipotez 6: Performans değerleme sürecine tüm çalışanlar katılmalıdır. 

Hipotez 7: Performans değerleme sonuçları işgörenlere düzenli olarak bildirilmelidir. 

Hipotez 8: Performans değerleme sonuçları işgörenlerle paylaşılmalıdır 

4.2. ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

4.2.1. Frekans Tablolar› ve Grafikler 

Anketlerin ilk bölümünü oluşturan örneklem grubunun demografik özelliklerine ilişkin 

frekans tabloları aşağıdaki gibidir. 

Tablo 4.1. Yöneticilerin Yaş Aralıkları  

Yaş Aralığı Frekans Oran % 

20-30 5 9,8 
30-40 30 58,8 
40-50 11 21,6 
50 ve üstü 5 9,8 
Toplam 51 100 

 

Tablo 4.1’de görüldüğü gibi, araştırmaya kat lan yöneticilerin büyük bölümü 30 ile 50 ›

yaş grubu arasındadır. Yöneticilerin büyük çoğunluğunun üniversite mezunu olması ve mevcut 

statülerine çalışma deneyimleri sonucunda ulaştıkları düşünüldüğünde elde edilen sonuçların 
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daha çok tecrübeli yöneticilerden elde edildiği görülür. 

Tablo 4.2. Çalışanların Yaş Aralıkları    

Yaş Aralığı Frekans Oran % 

20-30 48 45,3 
30-40 50 47,2 
40-50 8 7,5 
50 ve üstü 0 0 
Toplam 106 100 

Çalışanların yaş aralıkları incelendiğinde genel olarak tekstil ve g da sektöründe tam ›

olarak otomasyon sistemlerine geçilmediğinden, işgücünün yoğun olarak kullanıldığı ve bu 

işgücünün de çok yüksek oranda gençlerden oluştuğu görülmektedir.  

Tablo 4.3. Yönetici ve Çalışanların Cinsiyetleri 

Cinsiyet Frekans Oran % 

Bay 113 72 
Bayan 44 28 
Toplam 157 100 

Malatya ilinde araştırma yapılan söz konusu sektörlerde hem yöneticiler hem de 

çalışanlar arasında erkeklerin büyük çoğunlu oluşturduğu, bunun temel sebepleri olarak da 

sektörde insan odaklı teknolojilerin kullanılması ile yöre halkının soysal olguları olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Tablo 4. 4. Yöneticilerin Öğrenim Durumları    

Öğrenim Durumu Frekans Oran % 

Lise 14 27,5 
Üniversite 37 72,5 
Lisansüstü 0 0 
Toplam 51 100 

Anketler incelendiğinde özellikle genç yöneticilerin çoğunun üniversite mezunu olduğu 

görülürken, daha yaşlı yöneticilerin lise mezunlarını olduğu görülmüştür. 
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Tablo 4.5. Çalışanların Öğrenim Durumları    

Öğrenim Durumu   Frekans Oran % 

Okuryazar 2 1,9 
İlkokul 16 15,1 
Ortaöğretim 18 17 
Lise 42 39,6 
Üniversite 28 26,4 
Toplam 106 100 

Araştırmaya katılan çalışanların büyük bölümü lise ve üniversite mezunlarından 

oluşmaktadır. Bu öğrenim durumu genel olarak gençlerde görülmekte, çalışanların eğitim 

düzeylerinin yüksek olması performans algısı ve değerlendirme yöntemlerini daha kolay 

kavrayıp sisteme daha fazla geri bildirim yapılabileceğini göstermektedir. 

Tablo 4.6. Yöneticilerin İşletmedeki Konumları    

İşletmedeki Konum   Frekans Oran % 

Üst Düzey Yönetici 11 21,6 
Orta Kademe Yönetici 35 68,6 
Alt Kademe Yönetici 5 9,8 
Toplam 51 100 

Araştırmaya katılan yöneticilerin çoğunluğunu Orta Kademe Yöneticiler (Birim ve 

Departman Müdürleri) oluşturmaktadır. Bu sonuç özellikle çalışanlara hem çok uzak olmayan 

hem de mevcut işlerin içerisinde iş körlüğünden ve ikili ilişkilerden en az etkilenerek 

performans değerleme yapma imkân na› , bilgi ve tecrübesine sahip olduklarından en doğru 

performans değerlemenin söz konusu grup tarafından yapılabileceği değerlendirilmektedir. 

Tablo 4.7. Çalışanların İşletmedeki Konumları    

İşletmedeki Konum   Frekans Oran % 

Teknik Personel 44 41,5 
İşçi 62 58,5 
Toplam 106 100 
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 Araştırmaya katılan çalışanların teknik personel ile işçi olarak hemen hemen ayn  ›

dağılıma sahip oldukları ve söz konusu sektörlerde teknik açıdan köklü değişiklikler 

olmadan bu oranın değişmeyeceği kabul edilmelidir. 

Tablo 4.8. İşletmede Çalışan Personel Sayısı    

Çalışan Personel 
Miktar›   Frekans Oran % 

50-250 Kişi 33 35,3 
251’den Fazla 18 64,7 
Toplam 51 100 

 Grafik olarak elde edilen sonuçlar incelenirse; 

İşletme Çalışan Personel Sayısı

65%
35%

50-250
251'de fazla

 
Şekil 4.1. İşletmede Çalışan Personel Sayılarının Oransal Gösterimi 

 Araştırma sonuçlarının güvenilebilir olması için, özellikle mali, idari ve 

organizasyonel sorunlara sahip küçük işletmeler kapsam dışı bırakılmıştır. Performans 

değerleme uygulamalarının daha çok görüldüğü kurumsallaşmalarını tamamlamış Orta ve 

Büyük Ölçekli (50 kişiden fazla çalışanı olan) işletmelerde uygulamalar yapılarak 

gerçekçi sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Mevcut araştırmaya ise daha çok orta ölçekli 

(50–250 arası çalışanı olan) işletmelerin katıldığı görülmektedir.  
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Tablo 4.9. Sektörel Dağılım    

Sektör   Frekans Oran % 

Tekstil 37 72,5 
G da›  14 37,5 
Toplam 51 100 

 Araştırma kapsam nda › sektörel anlamda bölgede gelişmiş, mali yapıları kuvvetli ve 

yüksek sayıda çalışanı bulunan gıda ve tekstil firmaları değerlendirilmiş ve ana kütle 

doğrultusunda cevaplanma yüzdesi alınabilmiştir. 

Tablo 4.10. Yöneticilerin Mevcut İşletmedeki Çalışma Süreleri    

Çalışma Süreleri   Frekans Oran % 

0-2 Y l›  2 3,9 
2-5 Y l›  13 25,5 
5-10 Y l›  23 45,1 
10-20 Y l›  8 15,7 
20 Y ldan Fazla›  5 9,8 
Toplam 51 100 

 Tablo 4.10’da görüldüğü gibi yöneticilerin büyük bir çoğunluğu işletmenin genel 

yap s n  anlay p, kulla› › › › nılan yöntem ve uygulamalar hakkında yeterli bilgiye ulaşmak için 

minimum süre olan 2 yıldan daha fazla süredir aynı işletmede çalışmaktadır. Söz konusu 

durum yöneticiler için personel devir hızının da düşük olduğunu göstermektedir.  

Tablo 4.11. Çalışanlar n›  Mevcut İşletmedeki Çalışma Süreleri    

Çalışma Süreleri   Frekans Oran % 

0-2 Y l›  10 9,4 
2-5 Y l›  38 35,8 
5-10 Y l›  28 26,4 
10-20 Y l›  30 28,3 
20 Y ldan Fazla›  0 0 
Toplam 106 100 

 Çalışanların büyük bir çoğunluğu işletmedeki uygulamaları öğrenmek ve mevcut 

kurum kültürü hakkında yeterli bilgiye sahip olmaya yetecek kadar mevcut iş yerlerinde 
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çalıştığı ve mevcut iş yeri hakkında doğru değerlendirme yapabilecek bir birikime sahip 

oldukları değerlendirilmektedir. 

Tablo 4.12. İşletmede Herhangi Bir Performans Değerleme Yönteminin Kullanım 

Durumu  

Performans Değerleme 
Sisteminin Kullan m Durumu›  Frekans Oran % 

Evet 107 68,2 
Hay r›  50 31,8 
Toplam 157 100 

 Araştırma kapsamında 51’i yönetici, 106’sı işçi olmak üzere toplam 157 kişi ile 

görüşülmüş, görüşülenlerin %68’lik kısmının işletmelerinde kullanılan bir performans 

değerleme sisteminin farkında oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Verilen cevaplar ayrıntılı 

olarak grafik üzerinden de görülebilmektedir. 
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Şekil 4.2. Performans Değerleme Sisteminin Kullanılma Oranlar› 

 Bu sonuç işletme bazında anketlerin geri dönme oranları ile karşılaştırıldığında 

performans değerleme sistemine sahip işletmede çalışan işgörenlerin yaklaşık %77’sinin 

performans değerleme sistemine sahip bir işletmede çalıştığı ve bu sistemin fark nda ›

oldukları görülmüştür. Bu da söz konusu uygulamanın yapıldığı işletmelerde performans 

değerleme sisteminin tabana kadar yayıldığını ve çalışanlar tarafından benimsendiğini 

göstermektedir. 
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Tablo 4.13. Performans Değerlendirme Sisteminin Uygulanma Süresi 

PDS Uygulanma Süresi   Frekans Oran % 

0-3 Y l›  12 11,2 
3-5 Y l›  34 31,8 
5-10 Y l›  30 28 
10 Y ldan Fazla›  12 11,2 
Kurulduğundan Bugüne 2 1,9 
Bilgim Yok 17 15,9 
Toplam 107 100 

 Tablo 4.13 doğrultusunda çalıştıkları işletmede performans değerlendirme sistemi 

olan katılımcılarının çoğunun performans olgusu ile yeni say labilecek bir süre önce ›

tanışmış oldukları görülmektedir.  

Tablo 4.14. İşletmede Kullanılan Performans Değerleme Yönteminin Bilinmesi    

Uygulanan Performans Değerleme 
Sisteminin Bilinmesi Frekans Oran % 

Evet 84 78,5 
Hay r›  23 21,5 
Toplam 107 100 

 Araştırmaya katılan yöneticilerin %97’si uygulanan performans değerleme 

sistemini tanırken, diğer çalışanlarda bu oran %73’e düşmektedir. Verilen cevaplar 

ayr nt l  olarak grafik üzerinden de g› › › örülebilmektedir. 
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Şekil 4.3. Uygulanan Performans Değerleme Sisteminin Bilinme Oranları 
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 Bu sonuçlar genel olarak performans değerleme sistemi uygulanan işletmelerin bu 

uygulamayı genele yaymada başarılı olduklarını düşündürse de, özellikle diğer 

çalışanlardan dikkate değer bir bölümün hangi performans değerleme yönteminin 

kullanıldığını bilmemesi, uygulamanın bazı aksaklıkları olduğunu, gerekirse mevcut 

sistemin revize edilerek daha anlaşılır ve tüm çalışanların süreçlerine dâhil olabileceği bir 

sisteme geçilmesinin daha uygun olacağını göstermektedir.  

Tablo 4.15. Performans Değerleme Sisteminin Uygulanma Sıklığı    

Uygulama Periyotlar›  Frekans Oran % 

Y lda 1 defa›  58 54,2 
Y lda 2 defa›  37 34,6 
Y lda 3 defa›  12 11,2 
Hiç Uygulanm yor›  0 0 
Toplam 107 100 

 Tablo 4.15’den elde edilen veriler doğrultusunda büyük çoğunlukla hem çalışanlar 

hem de yöneticiler ortak olarak yılda en fazla 2 defa performans değerleme uygulamasının 

yapıldığını belirtmişlerdir. Performans değerleme sisteminin maliyeti, ayrılması gereken 

zaman ve işgücü düşünüldüğünde, uygulama oranlarının optimal düzeyde olduğu, bu 

uygulama sıklığı ile özellikle işçiler arasında başarılı değerlendirmelerin işletmeye fazla 

yük getirmeden basit yöntemlerle de elde edilebileceğini değerlendirilmektedir. Ayr ca ›

performans değerleme sistemine sahip tüm işletmelerin uygulamalarının mutlaka yılda en 

az bir kez yapmaları performans değerleme sisteminin gerçekten uygulandığını da 

göstermektedir. 

Tablo 4.16. Performans Değerleme Görüşmesinin Yapılması 

Performans Değerleme 
Görüşmesinin Yapılması Frekans Oran % 

Evet 62 57,9 
Hay r›  45 42,1 
Toplam 107 100 

 Yöneticiler için performans değerleme görüşmelerinin yapılma oranı %86 

civarında olurken bu oran diğer çalışanlarda %50’ye inmektedir. Verilen cevaplar ayrınt l  › ›

olarak grup baz nda grafik üzerinden de görülebilmektedir.›  
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Şekil 4.4. Performans Değerleme Görüşmesi Yapılma Oranlar› 

 Bu veri diğer sorulardan elde edilen sonuçlarla kıyaslandığında uygulanan sistemin 

farkındalığı ve sistemin özgeçmişi hakkında bilgi seviyesinin yap lan performans ›

değerleme görüşmelerinden kaynaklandığı, böylece personelin dönem içerisindeki 

gösterdiği performans hakkında sağlıklı bir geri bildirimde bulunulurken yöntemin 

süreçlerine yöneticilerin de katılabildiği anlaşılmaktadır. Diğer çalışanlarda görüşme 

yapılma oranının düşük olması yetersiz bir geri besleme ile uygulanan yöntemin 

çalışanların aktif olarak katılamadıkları değerlendirilmektedir. 

Tablo 4.17. Performans›n En İyi Şekilde Ölçümü    

Performansın En İyi Şekilde 
Ölçümü    Frekans Oran % 

Yöneticiler 81 51,6 
İş Arkadaşları ve Astlar 26 16,6 
Bireyin Kendisi 2 1,2 
Herkesin Katıldığı Karma Bir Sistem 48 30,6 
Toplam 157 100 

 Tablo 4.17 incelendiğinde yöneticilerin %73’ünün en iyi performans  kendilerinin ›

ölçebileceğini düşündükleri görülmüştür. Diğer çalışanlarda ise aynı oran %40 civarında 

olurken herkesin katıldığı veya yöneticiler haricinde diğer çalışanların da değerlendirme 

sürecine katılmaları %58 oranında desteklenmiştir.  
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Şekil 4.5. Performansın En İyi Şekilde Ölçümü    

 Grafikten de anlaşılacağı üzere yöneticilerin büyük çoğunluğu ile diğer çalışanların 

önemli bir bölümünün değerlendirme işinin yöneticilere kalmasını istemektedirler. 

 Anketin ilk bölümünde yöneticilere sorulan son soruda ise kendileri aç s ndan en › ›

uygun performans değerleme yönteminin hangisi olduğu sorulmuştur. Verilen cevaplar 

incelendiğinde; Yöneticilerin %60’ının her iş için belirlenmiş iş standartlarının 

oluşturularak personelin bu kriterleri karşılama oranına göre değerlendirmesini en uygun 

yöntem olarak gördükleri tespit edilmiştir. Ayrıca verilen diğer cevaplardan hızlı ve 

masrafsız bir değerlendirme olması ile değerlendirilen kişinin davranışlarının tanımlayıcı 

ifadelerle değerlendirilmesinin üzerinde durulmuştur. Bu sonuçlar ideal bir performans 

değerleme sisteminde bulunması gereken temel özellikleri de göstererek bizleri en doğru 

ve etkili bir performans değerleme sistemine götürmektedir. 

4.2.2. Korelasyon Analizleri 

Araştırmanın bu kısmında orijinal testte yer alan sorularla ilgili basit korelasyon 

analizleri yapılmıştır. Anketin ikinci kısmanda yer alan ve 4’lü Likert Ölçeğine göre 

hazırlanan yöneticiler için 15 ve diğer çalışanlar için 12 adet sorudan oluşan bölüm SPSS 

11.5 programında değerlendirilmiştir. Yöneticiler için haz rlanan sorular incelenirse bu ›

bölüm iki ayrı kısma bölünebilir. İlk bölüm soru1 ile soru10 arasında kalan sorulardan 

oluşur. Bu bölümde işletmedeki mevcut performans değerlendirme sistemini tanımlayıcı 

sorular sorularak halen kullan lan›  yöntemin uygulanma gerçekliği ile özellikleri 

araştırılmıştır. İkinci bölümde ise ideal bir performans değerleme sisteminin sahip olması 

gereken temel nitelikler katılımcılara sorularak görüşleri alınmıştır. İki bölüm arasındaki 
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cevaplar k yaslanarak hale› n kullan lan yöntem ile ideal sistem aras ndaki farklar n ortaya › › ›

konması amaçlanmıştır. Yöneticiler için hazırlanan anketin ilk bölümündeki sorular için 

verilen cevaplar ve frekans yüzdeleri Tablo 4.18’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98

Tablo 4.18. Yönetici Anketi İlk Bölüm 

Cevaplar Kesinlikle 
Kat l yorum› ›  

K smen ›
Kat l yorum› ›  

K smen ›
Kat lm yorum› ›  

Kesinlikle 
Kat lm yorum› ›  

Sorular S kl k› ›  Yüzde S kl k› ›  Yüzde S kl k› ›  Yüzde S kl k› ›  Yüzde 

1 

İşletmemizde Uygulanan 

Performans Değerleme 

Yöntemleri Doğru Olarak 

Uygulanmaktad r.›  

6 22,2 17 63 2 7,5 2 7,4 

2 

Çalışanlar Uygulanan 

Performans Değerleme Sistemi 

Hakk nda Yeterli Bilgiye ›

Sahiptir. 

3 11,1 15 55,6 3 11,1 6 22,2 

3 

Çalışanların Performansları 

Objektif Kriterlere Göre 

Değerlendirilir. 
5 18,5 17 63 3 11,1 2 7,4 

4 

Performans Değerlemesini 

Yapan Yönetici ve Diğer 

Personel Uygulanan Yöntem 

Hakk nda Yeterli Bilgiye ›

Sahiptir. 

10 37 12 44,4 4 14,8 1 3,7 

5 
Performans Değerleme Belirli 

Standartlara Göre Yap l r.› ›  13 48,1 11 40,7 1 3,7 2 7,4 

6 

İşletmemizde Performans 

Değerleme Düzenli Olarak 

Yap l r.› ›  
3 11,1 12 44,4 2 7,4 10 37 

7 

Uygulanan Performans 

Değerleme Sistemi Kişiler 

Arasındaki İlişkilerden 

Etkilenmez. 

18 66,7 4 14,8 4 14,8 1 3,7 

8 

Performans Değerleme 

Sonuçlarının Çalışanlara 

Açıklanması İş Performanslarına 

Olumlu Katk da Bulunmaktad r.› ›  

22 81,5 4 14,8 1 3,7 0 0 

9 

Uygulanan Performans 

Değerleme Yöntemi Sonucunda 

Terfi veya Ödül Gibi Sonuçlar 

Al nabilmektedir.›  

13 48,1 11 40,7 1 3,7 2 7,4 

10 

Uygulanan Performans 

Değerleme Yöntemi Sonucunda 

Ceza veya İşten Çıkarma Gibi 

Sonuçlar Al nabilmektedir.›  

8 29,6 15 55,6 3 11,1 1 3,7 
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 Baz  gözlemler belirli ölçme araçlar  (anket, soru formlar , Likert Ölçekle › › ›

geliştirilmiş araçlar) aracılığı ile elde edilir bu veriler skor değerler olarak ele alınır ve bu 

verilerin baz lar› ı sorunun içerdiği seçenek sayısına bağlı olarak ölçekli veri olarak kabul 

edilir. İsimse, sıralı ölçekli ve skor değerlerinden verilerde dağılım varsayımı kurulması 

ve parametre tahmini istatistiksel yönden sakıncalar taşır163. Bu yüzden anketin bu 

bölümünde parametrik olmayan yöntemler kullanmıştır.   

 Parametrik olmayan Basit Korelasyon analizi yapılarak çeşitli değişkenler arasında 

ilişkinin var olup olmadığı, bu değişkenler arasındaki korelasyon katsayısının bulunması 

ile hesaplan r. Korelasyon katsay s› › › X’e göre Y’nin regresyon katsay s  b› › YX ile Y’ye göre 

X’in regresyon katsay s  b› › XY’nin geometrik ortalamas d r.(r=› › √ bXYx bYX )r ilişki katsayısı 

-1<r<+1 aralığında gözlenir. 0 ile +1 arasındaki değerler pozitif ilişkiyi gösterir. r 

katsayısı doğrudan değerleri yaz larak kullan l r. Yüzde olarak ifade edilmez.› › › 164 Bu veriler 

ışığında bu bölümdeki soruların Pearson Korelasyon Katsayıları hesaplanırsa aşağıdaki 

tablo elde edilir. Bu tablo incelenirse anketin ilk bölümünün 1’inci sorusu ile 3’üncü 

sorusu aras nda › önemli düzeyde bir pozitif ilişki olduğu görülür.( r = 0,942). Bu sonuç 

çalışanların objektif kriterlere göre değerlendirilmesinin uygulanan performans 

değerlendirme yönteminin doğru olarak uygulanmasındaki en önemli faktör olduğunu 

göstermektedir. Ayn  so› runun 10’uncu soru ile aras ndaki katsay s  ise r =0,914’tür. Bu › › ›

durum doğru olarak uygulandığı düşünülen performans değerleme sistemlerinin 

geribildiriminde ödülden çok ceza veya işten çıkarma gibi yöntemlerin uygulandığını 

göstermektedir. 

 

 

 

                                                        
163 Kaz m ÖZDAMAR, › Paket Programlar ile İstatiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2004,       
s.449-450 
164 ÖZDAMAR, a.g.e.,s.537-538 
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Tablo 4.19. Yönetici Anketi İlk Bölüm Korelasyon Analizi 
 

Correlations

1 ,755** ,942** ,839** ,846** ,667** ,770** ,775** ,846** ,914**
. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
,755** 1 ,815** ,810** ,752** ,879** ,901** ,728** ,752** ,754**
,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
,942** ,815** 1 ,861** ,827** ,696** ,823** ,832** ,827** ,867**
,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
,839** ,810** ,861** 1 ,856** ,759** ,855** ,825** ,856** ,911**
,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
,846** ,752** ,827** ,856** 1 ,748** ,816** ,767** 1,000** ,832**
,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 . ,000

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
,667** ,879** ,696** ,759** ,748** 1 ,761** ,536** ,748** ,702**
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,004 ,000 ,000

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
,770** ,901** ,823** ,855** ,816** ,761** 1 ,909** ,816** ,785**
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
,775** ,728** ,832** ,825** ,767** ,536** ,909** 1 ,767** ,775**
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 . ,000 ,000

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
,846** ,752** ,827** ,856** 1,000** ,748** ,816** ,767** 1 ,832**
,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 . ,000

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
,914** ,754** ,867** ,911** ,832** ,702** ,785** ,775** ,832** 1
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 .

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

SORU1

SORU2

SORU3

SORU4

SORU5

SORU6

SORU7

SORU8

SORU9

SORU10

SORU1 SORU2 SORU3 SORU4 SORU5 SORU6 SORU7 SORU8 SORU9 SORU10

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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 7 ve 8’inci sorular arasındaki korelasyon katsayısı 0,909 olarak bulunmuştur. 

Buradan da objektif kriterlere dayanan ve kişilerarası ilişkilerden etkilenmeyen bir 

performans değerleme sisteminin iş performansına olumlu katkı sağlayacağı arasında 

önemli derecede ilişki olduğu görülmektedir. Bu bölümün ikinci yar s nda ise özellikle › ›

360 derece performans değerleme sisteminin temel özelliklerinin katılımcılar tarafından 

kabul edilebilirliği araştırılmıştır. Anketin ikinci bölümü incelenirse; 

Tablo 4.20. Yönetici Anketi İkinci Bölüm 

Cevaplar Kesinlikle 
Kat l yorum› ›  

K smen ›
Kat l yorum› ›  

K smen ›
Kat lm yorum› ›  

Kesinlikle 
Kat lm yorum› ›  

Sorular S kl k› ›  Yüzde S kl k› ›  Yüzde S kl k› ›  Yüzde S kl k› ›  Yüzde 

11 

Performans Değerlemesi 

Sonucunda Çalışan Mutlaka 

Olumlu veya Olumsuz Bir 

Geribildirim 

Uygulanmal d r.› ›  

19 70,4 8 29,6 0 0 0 0 

12 

İşletmede Çalışanların 

Kendilerini 

Değerleyebilecekleri ve Bu 

Değerlemelerin Dikkate 

Alındığı Bir Örgüt Kültürü 

Olmal d r.› ›  

20 74,1 6 22,2 1 3,7 0 0 

13 

Performans Değerleme 

Sürecine Tüm Çalışanlar 

Kat lmal d r.› › ›  
18 66,7 9 33,3 0 0 0 0 

14 

Performans Değerlendirme 

Sonuçları Çalışanlara 

Düzenli Olarak 

Bildirilmelidir 

19 70,4 7 25,9 1 3,7 0 0 

15 

Performans Değerlemeden 

Elde Edilen Sonuçlar 

İşgörenlerle Paylaşılmalıdır  
16 59,3 9 33,3 1 3,7 1 3,7 

 
İdeal bir performans değerleme sisteminin hangi özelliklere sahip olması gerektiği 

ile bunlar n önem derecelerini saptamaya yönelik ola› n ikinci bölümde bulunan kriterler 

arasındaki ilişkiler aşağıda bulunan korelasyon tablosu yardımıyla açıklanmıştır. 
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Tablo 4.21. Yönetici Anketi İkinci Bölüm Korelasyon Analizi 

Correlations

1 ,859** ,918** ,944** ,752**
. ,000 ,000 ,000 ,000

27 27 27 27 27
,859** 1 ,788** ,939** ,835**
,000 . ,000 ,000 ,000

27 27 27 27 27
,918** ,788** 1 ,866** ,780**
,000 ,000 . ,000 ,000

27 27 27 27 27
,944** ,939** ,866** 1 ,859**
,000 ,000 ,000 . ,000

27 27 27 27 27
,752** ,835** ,780** ,859** 1
,000 ,000 ,000 ,000 .

27 27 27 27 27

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

SORU11

SORU12

SORU13

SORU14

SORU15

SORU11 SORU12 SORU13 SORU14 SORU15

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 Bu k s mda en büyük korelasyon katsay s na sahip kriterler 11, 13 ve 14’üncü › › › ›

sorular aras ndad r.› ›  Bu sonuç ise bize yöneticilerin için performans değerleme sürecine 

tüm çalışanların katıldığı, olumlu veya olumsuz mutlaka düzenli bir geribildirime sahip 

bir performans değerleme sisteminin en ideal bir sistem olduğunu göstermektedir. 

 Yöneticiler için hazırlanan tüm test incelendiğinde en yüksek anlaml l k › › oran na›  1, 

2, 3 ve 6 numaralı soruların olduğu görülmüştür. Tüm sorular n anlaml l k ortalamas  ise › › › ›

2,21 düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu sorular incelendiğinde performans değerleme 

sistemi uygulayan şirketlerdeki yöntemlerin, yöneticiler taraf ndan y› üksek düzeyde 

anlaşıldığı ve kabul edildiği ortaya çıkmaktadır. 

 Anketin diğer hedef kitlesini işgören ve diğer teknik personel oluşturmaktadır. Bu 

anket de yöneticilerin anketi gibi iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde işletmedeki 

mevcut performans değerlendirme sistemini tan mlay c  sorular sorularak halen kullan lan › › › ›

yöntemin uygulanma gerçekliği ile özellikleri araştırılmıştır. İkinci bölümde ise ideal bir 

performans değerleme sisteminin sahip olması gereken temel nitelikler katılımcılara 

sorularak görüşleri alınmıştır. İki bölüm arasındaki cevaplar kıyaslanarak halen kullanılan 

yöntem ile ideal sistem arasındaki farkların ortaya konması amaçlanmıştır. İşçiler için 

hazırlanan anketin ilk bölümündeki sorular için değerlendirme yapılırsa; 
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Tablo 4.22. İşgören Anketi İlk Bölüm 

Cevaplar Kesinlikle 
Kat l yorum› ›  

K smen ›
Kat l yorum› ›  

K smen ›
Kat lm yorum› ›  

Kesinlikle 
Kat lm yorum› ›  

Sorular S kl k› ›  Yüzde S kl k› ›  Yüzde S kl k› ›  Yüzde S kl k› ›  Yüzde 
Anlaml l k› ›  

1 

İşletmemizde Uygulanan 

Performans Değerleme 

Yöntemleri Doğru Olarak 

Uygulanmaktad r.›  

33 41,3 32 40 8 10 7 8,8 2,36 

2 

Uygulanan Performans 

Değerleme Sistemi Hakkında 

Yeterli Bilgiye Sahibim. 
24 30 39 48,8 6 7,5 11 13,8 2,55 

3 

Çalışanların Performansları 

Objektif (Tarafs z) Ölçütlere ›

Göre Değerlendirilir. 
32 40 31 38,8 12 15 5 6,3 2,27 

4 

Performans Değerlemesini 

Yapan Yönetici ve Diğer 

Personel Uygulanan Yöntem 

Hakk nda Yeterli Bilgiye ›

Sahiptir. 

43 53,8 25 31,2 7 8,8 5 6,2 2,07 

5 

İşletmemizde Performans 

Değerleme Düzenli Olarak 

Yap l r.› ›  
47 58,8 18 22,5 6 7,5 9 11,2 2,17 

6 

Uygulanan Performans 

Değerleme Sistemi Kişiler 

Arasındaki İlişkilerden 

Etkilenmez. 

25 31,3 37 46,2 16 20 2 2,5 2,35 

7 

Performans Değerleme 

Sonuçlarının Çalışanlara 

Açıklanması İş 

Performanslar na Olumlu ›

Katk da Bulunmaktad r.› ›  

41 51,3 24 30 9 11,2 6 7,5 1,97 

8 

Uygulanan Performans 

Değerleme Yöntemi Sonucunda 

Terfi veya Ödül Gibi Sonuçlar 

Al nabilmektedir.›  

29 36,3 38 47,5 5 6,2 8 10 1,99 

9 

Uygulanan Performans 

Değerleme Yöntemi Sonucunda 

Ceza veya İşten Çıkarma Gibi 

Sonuçlar Al nabilmektedir.›  

30 37,5 27 33,8 15 18,7 8 10 2,11 

Toplam Anlaml l k: 2› › ,19 
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Yöneticilerde olduğu gibi işgörenlerde de anketin ilk bölümü için yüksek anlaml l k › ›

düzeyine ulaşılmıştır. Anlamlılık düzeyi yüksek çıkan sorular incelenirse çalışanların 

işyerlerinde kullanılan mevcut performans değerleme sisteminin kullanımından, yöntem 

ve objektifliğinden memnun oldukları görülür. Sonuçlar işletme bazında incelendiğinde 

aynı soruna özel olarak kümelenmiş bir eğilimin olmadığı, az sayıdaki uygulama 

eksiklerinin farklı işletmelerdeki farklı sebeplere dayandığı, doğrudan uygulanan 

yöntemden kaynaklanmadığı değerlendirilmektedir. 

 Parametrik olmayan Basit Korelasyon analizi yapılarak çeşitli değişkenler arasında 

ilişkinin var olup olmadığı, bu değişkenler arasındaki korelasyon katsayıs n n bulunmas  › › ›

ile hesaplan r› . Bu bölümdeki sorular n Pearson Korelasyon Katsay lar  hesaplan rsa › › › ›

aşağıdaki tablo elde edilir. 

Tablo 4.23. İşgören Anketi İlk Bölüm Korelasyon Analizi 

Correlations

1 ,915** ,962** ,907** ,910** ,878** ,942** ,948** ,931**
. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

80 80 80 80 80 80 80 80 80
,915** 1 ,918** ,865** ,887** ,938** ,883** ,928** ,901**
,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

80 80 80 80 80 80 80 80 80
,962** ,918** 1 ,897** ,878** ,911** ,919** ,922** ,937**
,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

80 80 80 80 80 80 80 80 80
,907** ,865** ,897** 1 ,934** ,811** ,959** ,890** ,876**
,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

80 80 80 80 80 80 80 80 80
,910** ,887** ,878** ,934** 1 ,814** ,945** ,883** ,883**
,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000

80 80 80 80 80 80 80 80 80
,878** ,938** ,911** ,811** ,814** 1 ,841** ,879** ,899**
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000

80 80 80 80 80 80 80 80 80
,942** ,883** ,919** ,959** ,945** ,841** 1 ,895** ,895**
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000

80 80 80 80 80 80 80 80 80
,948** ,928** ,922** ,890** ,883** ,879** ,895** 1 ,933**
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000

80 80 80 80 80 80 80 80 80
,931** ,901** ,937** ,876** ,883** ,899** ,895** ,933** 1
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 .

80 80 80 80 80 80 80 80 80

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

SORU1

SORU2

SORU3

SORU4

SORU5

SORU6

SORU7

SORU8

SORU9

SORU1 SORU2 SORU3 SORU4 SORU5 SORU6 SORU7 SORU8 SORU9

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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 İşletmede mevcut uygulanan performans değerleme sistemi ile ilgili sorulardan 

oluşan bu bölümün sorularına işçiler tarafından verilen cevaplar incelendiğinde; 

yöneticilere nazaran işçilerin verdiği cevaplar arasında pozitif ve daha güçlü ilişki vardır. 

 Anlaml l k› ›  düzeyleri ile paralel olarak özellikle 1’inci, 3, 7, 8 ve 9’uncu sorular 

arasında pozitif ve önemli düzeyde bir ilişki vardır (r=0,931–0,962). Bu sorular 

incelenirse performans değerlendirme sisteminin doğru olarak uygulanmasının temel 

şartının çalışanların tarafsız ölçütlere göre değerlendirilmesinin olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Aynı şekilde performans değerleme uygulamalarının doğru bir şekilde 

yap lmas n n mutlaka oluml› › › u veya olumsuz bir geribildirimin sağlanmasına da bağlı 

olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Anketin ikinci bölümündeki sorular incelenirse; 

Tablo 4.24. İşgören Anketi İkinci Bölüm 

Cevaplar Kesinlikle 
Kat l yorum› ›  

K smen ›
Kat l yorum› ›  

K smen ›
Kat lm yorum› ›  

Kesinlikle 
Kat lm yorum› ›  

Sorular S kl k› ›  Yüzde S kl k› ›  Yüzde S kl k› ›  Yüzde S kl k› ›  Yüzde 
Anlaml l k› ›  

10 

Performans Değerlemesi 

Sonucunda Çalışanlara 

Mutlaka Olumlu veya 

Olumsuz Bir Geribildirim 

Uygulanmal d r.› ›  

53 66,3 12 15 9 11,2 6 7,5 2,13 

11 

İşletmede Çalışanların 

Kendilerini 

Değerleyebilecekleri ve Bu 

Değerlemelerin Dikkate 

Alındığı Bir İş Ortamı 

Olmal d r.› ›  

51 63,8 20 25 5 6,2 4 5 1,98 

12 

Performans Değerleme 

Sürecine Tüm Çalışanlar 

Kat lmal d r.› › ›  
60 75 12 15 3 3,8 5 6,2 1,86 

13 

Performans Değerlemeden 

Elde Edilen Sonuçlar 

Çalışanlarla Paylaşılmalıdır. 
60 75 8 10 3 3,8 9 11,2 2,02 

Toplam Anlaml l k: 2› ›  

Bu bölüme verilen cevaplar incelendiğinde 360 derece performans değerleme 

sisteminin temel öğelerine % 80 oranında katılma oranın n›  olduğu görülmektedir. Bu 

durum özellikle performans olgusunu bilen ve mevcut uygulamalardan performans 

değerleme sisteminin önemi kavramış çalışanların, 360 derece performans değerlemeye 
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fikir baz nda haz r olduklar› › ›nı göstermektedir. İdeal bir performans değerleme sisteminin 

hangi özelliklere sahip olması gerektiği ile bunların önem derecelerini saptamaya yönelik 

olan ikinci bölümde bulunan kriterler arasındaki ilişkilerin yönü ve derecesi, işçi ve 

teknik personelin verdiği cevaplar doğrultusunda aşağıda bulunan korelasyon tablosu 

yardımıyla açıklanmıştır. 

Tablo 4.25. İşgören Anketi İkinci Bölüm Korelasyon Analizi 

Correlations

1 ,936** ,914** ,920**
. ,000 ,000 ,000

80 80 80 80
,936** 1 ,909** ,890**
,000 . ,000 ,000

80 80 80 80
,914** ,909** 1 ,948**
,000 ,000 . ,000

80 80 80 80
,920** ,890** ,948** 1
,000 ,000 ,000 .

80 80 80 80

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

SORU10

SORU11

SORU12

SORU13

SORU10 SORU11 SORU12 SORU13

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 Bu bölümdeki sorular, genel olarak kullanılan performans değerleme sistemlerinde 

değerleme yapamayan sadece değerlendirilen konumunda olan işçi ve teknik personel 

tarafından değerleme imkanına sahip yöneticilere nazaran daha büyük bir olumlu kat l m › ›

oranı ile cevaplanmıştır. Tüm sorular ve bu sorulara verilen cevaplar, 360 derece 

performans değerlemenin olmazsa olmaz temel kriterlerini içerdiğinden, sistemin en 

altında bulunan işçilerin mevcut sistemin 360 derece olarak uygulanmas  veya ›

değiştirilmesi yönünde fikir sahibi olduklar n  göstermektedir.› ›  Kriterler aras nda› ki 

korelasyon katsay s  r=0,› › 914–0,936 arasında değişmektedir. Bu oran bize işçi ve teknik 

personelin, performans değerleme sürecine tüm çalışanların katıldığı, olumlu veya 

olumsuz mutlaka düzenli bir geribildirime sahip bir performans değerleme sisteminin 

uygulanmas  istediklerini göstermektedir. ›  

 Özellikle performans değerleme sürecine tüm personelin katılımı ile elde edilen 

sonuçlar n› , tüm çalışanlarla paylaşılmas  kriterlerine›  %80 oranında katılım görülmüş olup, 

bu durum işçi ve diğer teknik personelin bu tarz kendilerini doğrudan etkileyen tüm 

sistemlerin tüm safhalarına doğrudan katılmayı istediklerini göstermektedir. Böyle bir 

performans değerleme sistemini kuracak uzman veya yöneticiler için bu sonuçlar; 
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yöntemin hem tasar m hem de uygulama safhas nd› › a büyük bir başarı ile yürütülmesi için 

temel şartlardan biri olan sistemin tüm çalışanlar tarafından benimsenip sahiplenilmesinin 

sağlanmasında referans kriterler olabileceği değerlendirilmektedir. Başarılıyla uygulanan 

bir performans değerleme sistemi doğrudan işgören kalitesi ve işgücü verimliliğini olumlu 

yönde etkileyecek ve başarılı bir yönetim anlayışının işletmede tahsis edilmesine destek 

olacakt r.›  

 Yöneticiler ve işçiler için yapılan her iki anketin de SPSS 11.5 program  ile yap lan › ›

güvenilirlik analizinde ortalama soruların anlamlılığı 1,75 olarak ölçülmüş, test sonucu    

α = 0,98 elde edilerek testin yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 360 derece performans değerleme sisteminin var olup olmadığı ile uygulamaya 

yönelik tecrübe ve bilgilerin araştırıldığı bir soru bölümü yöneticilerin anketine üçüncü 

bölüm olarak eklenmiştir. Bu bölüm 6 adeti kapalı uçlu, 2 adeti ise açık uçlu sorudan 

oluşmuştur. Bu bölüm sadece 360 derece performans değerleme uygulayan işletmeler 

tarafından doldurulması istenmiştir. Anket kapsamında sadece 1 tekstil ve 1 adet g da ›

sektöründen olmak üzere 2 işletmede bu uygulamaya rastlanmıştır. Toplam 3 adet anket 

cevabı alınmış olup, bu kapsamda verilen cevaplar incelendiğinde 360 derece performans 

değerleme sistemine geçişten önce bir hazırlık aşamasının ve pilot uygulamanın yapıldığı, 

gerekli eğitimin verilerek sistemin hayata geçirildiği öğrenilmiştir. Sistemin uygulanmas  ›

ile birlikte çalışanlardan tepki alındığı fakat sonrasında ciddi olumsuzluklar n ›

yaşanmadığı görülmüştür. Açık uçlu sorularla uygulama periyotları ve tercih sebepleri 

öğrenilmeye çalışılmış, cevap olarak da 6’şar aylık periyotlarla y lda›  2 defa yapıldığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Ana tercih sebepleri olarak ise; daha önce İstanbul merkezli 

işletmelerdeki başarılı uygulamaların gözlemlenmesi ve dolayısıyla işçilerden daha iyi bir 

performans sağlanması ile her yönden yapılan değerlendirmenin getirdiği faydaların 

farkına varılması olarak tespit edilmiştir. 

 Anketlerin uygulanmas  esnas nda› ›  işletmelerin kendi sistemleri ile ilgili verdiği 

bilgiler de not edilmiştir. Bu veriler incelendiğinde işletmelerin genellikle yılda bir kez 

uygulama yapt klar› ›, ortak bir performans değerleme sisteminin olmadığı ve işletmelerin 

uygulama sonuçlar  hakk nd› › a bilgi vermekten kaçındıkları görülmüştür. Uygulama 

yöntemleri incelendiğinde; 

 Psikoteknik Yöntemle (İşletme Dışı Uzman Yardımıyla) 

 Kendi alanlar ndaki›  Dünya standartlar na göre › barkod sistemi ile 
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 Bölüm şeflerinin kendi bölümlerindeki çalışanları performanslar na göre ›

yerleştirmeleri ile 

 Kendilerine özgü işletme müdürleri tarafından geliştirilen yöntemlerle 

çalışanlarını değerlendirdikleri görülmüştür. 1 nu. l  hipotez›  (Her işletme ve sektöre 

özgün bir performans değerleme sistemi vardır) için kesin bir sonuca ulaşılamamıştır. Farkl  ›

işletmeler farklı sistemleri uygularken sektöre özgü uygularken bu durum tüm hedef kitle için 

aynı dağılımda gerçekleşmemiştir. Performans değerleme sisteminin kurulması, yöntemi ve 

geribildirim ile ilgili haz rlanan tüm hipote› zler, hem yöneticiler hem de çalışanlar tarafından 

verilen cevaplar doğrultusunda anlamlılıklar› ve kriterler arasında kuvvetli bir ilişkinin olduğu 

korelasyon ve anlamlılık testlerinden elde edilen sonuçlarda tespit edilmiş ve diğer tüm 

hipotezler doğrulanmıştır 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 2000’li yıllara girerken organizasyonlarda gerçek verimliliğe ulaşmanın tek yolunun 

“İNSAN”dan daha etkin olarak faydalanabilme gerçeği olduğu ortaya çıkmış ve günümüzdeki 

en kritik insan kaynaklar  konular ndan › › birisi, organizasyonun tüm çalışanlarına anlamlı bir 

performans geri bildirimi sağlamak için teknikler geliştirme becerisi olmuştur. Sürdürülebilir 

bir rekabet avantajı elde etmenin yolu; iyi eğitilmiş, işletmeye bağlı ve motive edilmiş 

çalışanlara sahip olmaktan geçmektedir. Bu özelliklere sahip personel kadrosu ancak iyi bir 

insan kaynakları yönetim sistemi ile sağlanabilir. Böyle bir sistem ise objektif, tutarl  ve adil bir ›

performans değerleme sistemine sahip olmakla mümkündür. Etkili bir performans ölçümü ile 

elde edilen sonuçlar, işletme içinde yer değiştirme, terfi, yükselme ve ödül gibi konularda 

yöneticilere yol gösterici olacakt r› . Bu sayede örgüt içindeki çatışmaların da önüne geçilecek, 

personel istihdam  konusunda olabilecek verimsizliklerin önü› ne geçilecektir. Objektif bir 

performans değerleme sistemi uygulanabildiği takdirde, çalışanlar söz konusu geribildirimlere 

tepki göstermek yerine inanacak, motivasyonlar  artarken adaletsiz uygulamalardan ›

doğabilecek çatışmalar da en aza indirgenebilecektir. 

  “Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni 

nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramd r.› ” Personelin performansından anlaşılan, 

personelin görev ve sorumluluklar n  ne ölçüde etkili bir biçimde yerine get› › irdiğidir. 

Performans değerlemesi ise bir yöneticinin, önceden belirlenmiş standartlarla karşılaştırma ve 

ölçme yoluyla personelin iş başarımını değerlendirmesi sürecidir. Personelin işletme 

amaçlarının gerçekleşmesine yaptığı katkının ölçümlenmesidir. Performans değerleme doğru 

bir şekilde uygulandığında hem çalışanlara, hem yöneticilere hem de işletmeye k sa ve uzun ›

dönemde sayısız fayda sağlamaktadır. 

 Performans değerleme sisteminin tasar m›  ve kurulum safhas  en az uygulama safhas  › ›

kadar önemlidir. Kriterlerin belirlenmesi, yöntemin seçilmesi, değerleyicilerin seçilmesi, 

değerleme döneminin tespiti ile sonuçların nasıl kullanılacağı değerleme sisteminin ana 

yapısını oluşturur. Yukarıdaki kriterler doğrultusunda kullanımı kolay ve ucuz yöntemlerden 

kurulması riskli, zaman, eğitim ve kaynak ayrımına gerek duyulan ayrıntılı yöntemlere kadar 

pek çok yöntem işletme için seçilebilir. 

 Bu araştırmada söz konusu modern yöntemlerden olan 360 derece performans 

değerleme sistemi detayl  olarak › incelenmiştir. Bu yöntemin uygulanmas› ise çalışanın 

performans›n n›  üstlerinden, arkadaşlarından ve müşterilerinden gelen bilgiler doğrultusunda 
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belirlenmesi ve kişiye farklı kaynaklardan geri bildirim sağlanarak kişisel gelişim sağlanmas  ›

şeklinde gerçekleşmektedir. Özellikle 1980’lerin ortalar ndan itibaren kurulan veya yap s  › › ›

değişen organizasyonlar için bu yöntem yenilenen organizasyon şekli nedeniyle vazgeçilmez 

hale gelmiştir. Amaçlara Göre Yönetim, Coaching ve 360 derece gibi modern yöntemlerin 

uygulanmas  avantajlar  ile› ›  birlikte baz  riskleri de beraberlerinde getirmektedir. ›  Bu konuda 

önemli olan ise bu yöntemlerden birini uygulamaya karar veren işletmenin tüm olumlu ve 

olumsuz faktörleri bilerek kendi yap lar na en uygun yöntemi tercih etmeleridir.› ›  

 İster klasik ister modern yöntemlerden biri tercih edilsin tüm performans değerleme 

sistemlerinin ana unsuru değerleyen ve değerlendirilen insandır. Özellikle değerleyici ve ikili 

ilişkilerden kaynaklanan değerleme hatalarından kaçınmak için sisteme ve tüm kat lan ›

bireylere görülen hatalar ve çözüm yolları mutlaka öğretilmelidir. 

Araştırmanın uygulama kısmında yöneticilere ve işçilere performans değerleme ve 

360 derece performans değerleme sisteminin uygulanabilirliğini araştırmak üzere yöntem ve 

kriterler hakk nda sorulardan›  oluşan anketler hazırlanmıştır. Anket formu ile toplanan 

verilerin istatistiksel yönden incelenmesi sonucu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odas na kay tl› › › 

tekstil ve gıda sektöründe faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerde farkl› 

performans değerleme uygulamalarının var olduğu görülmüştür. Ç kan sonuçlar tablolar ve ›

şekiller yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Uygulama çalışması sonucunda elde edilen 

genel sonuçların değerlendirmesi kurulan hipotezler doğrultusunda aşağıdaki gibidir: 

1. “Her işletme ve sektöre özgün bir performans değerleme sistemi vardır” 

hipotezi doğrulanamamıştır. Her ne kadar sektör bazında uygulama birlikteliği olmasa da her 

işletmeye ve sektöre özgün bir yöntemin olduğu sonucuna da ulaşılamamıştır. Ayn  sektörde ›

çoğu firmanın kendi yapı ve koşullarına has yöntemleri olduğu ya da hiçbir değerleme sistemi 

kullanmadıkları görülmüştür. Elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda, her işletme ve sektörün 

kendine has bir yap› ve sisteme sahip olduğu gerçeğinden hareketle işletmeler kendi 

performans sistemlerini geliştirip başarıyla uygulayabileceklerdir. Uygulanacak yöntem 

konusunda faaliyet gösterdikleri sektörden bağımsız olarak karar verebilmelidirler. 

2. Tüm çalışanlar ve yöneticiler tarafından performans değerlemesine gereken 

önemin verilip verilmediği araştırılmıştır. Toplam 18 işletmede performans değerleme 

sisteminin var olduğu görülmüş, bu işletmelerde çalışan 27’si yönetici 80’i işçi olmak üzere 

toplam 107 kişiyle anket uygulaması yapılmıştır. Anketin mevcut sistemin uygulanma süresi, 

ad  ve › şekli ile ilgili hazırlanan soruların hepsi cevaplanmış boş cevap bırakılmamıştır. 
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Özellikle hangi performans değerleme yönteminin bilinmesi ile ilgili olarak, yöneticilerde %96 

oran n› da farkındalığın görülmesi performans değerlemesine gereken önemin verildiği ve 

işletmeler tarafından kurulan sistemin tüm çalışanlara başarıyla ulaştığı şeklinde 

değerlendirilebilir.  

Performans değerleme sistemleri işletmelere kendilerini ve çalışanlarını tanımak için 

bir ayna görevi görmektedir. Her ne kadar bu sistemleri kurmak için yetişmiş personel, 

eğitim, maddi kaynak ve zaman gereksinimi olsa da iyi bir performans değerleme sistemi orta 

ve uzun vadede işletmelerin verimliliklerine ve rekabet güçlerini önemli ölçüde arttıracaktır. 

Araştırma kapsamında görüşülen hiçbir şirket performans değerleme sistemlerinden şikayet 

etmemekte, sistemin devamlılığını sağlayarak en iyi uygulamayı bulmayı hedeflemektedirler. 

Çalışanlar tarafından verilen büyük önem, performans değerleme sistemlerinin olursa 

uygulanabilecek ek bir sistemden daha çok örgütün yaşaması için hayati öneme sahip 

vazgeçilmez bir sistem olduğunu ortaya çıkartmaktadır. Bu durum herhangi bir değerleme 

sistemi olmayan şirketler için iyi bir örnek oluşturmaktadır. 

3. Performans değerlemenin belirli standartlara göre yapılıp yapılmadığı 

araştırılmıştır. Bu soru, öğrenilmek istenen konunun doğru bir şekilde anlaşılıp sağlıklı 

cevaplar elde edilmesi amacıyla sadece yöneticilere sorulmuştur. Bu hipotezle ilgili 

yöneticilerle doğrudan ve dolayl  olarak toplam 4 soru sorul› muştur. Özellikle 1, 3, 5 ve 7’nci 

sorular aras ndaki Pear› son katsayıları incelendiğinde aralarındaki ilişkinin aynı yönlü ve 

kuvvetli olduğu görülmektedir. Verilen cevaplar doğrultusunda objektif kriterlerden oluşan, 

kişiler arasındaki ilişkilerden etkilenmeyen yöntemlerin kendilerine ait standartları olduğu ve 

yöntemin bu standartlar doğrultusunda doğru olarak uygulandığı sonucuna ulaşılabilir. Bu 

sonuçlar doğrultusunda başarılı bir performans değerleme sistemine sahip olmak isteyen tüm 

işletmeler, uygulamalar n› › mutlaka standart kriter ve formlara uygun olarak 

gerçekleştirmelidirler. 

4. Performans değerlemenin düzenli olarak yönetim taraf ndan uygulan p › ›

uygulanmadığı incelenmiştir. Hem yöneticiler hem de işçiler, uygulanan sistemin düzenli 

olarak yapıldığı görüşüne katılmışlardır. Yöneticiler ve işçiler için sorunun anlamlılık düzeyi 

2,17 olarak bulunmuştur. Verilen cevaplardan frekans oranının yüksek olması ve anlamlılık 

oranının yüksek bir değer olarak bulunması ile 14 numaral  soruya paralel olarak verilen›  

cevaplar, performans değerleme uygulanan işletmelerde uygulamanın düzenli olarak 

yapıldığını ve aynı oranda sonuçların da düzenli olarak çalışanlara bildirildiğini 

göstermektedir. Uygulanan sistemin orta ve uzun vadede başarıya ulaşıp sonuçların sisteme 
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olan katkılarının incelenebilmesi için, performans değerleme uygulamaları mutlaka önceden 

belirlenmiş bir düzene uyularak yapılmalıdır. 

5. Performans değerleme sonuçları işgören motivasyonu ve verimliliğini etkileyip 

etkilemediği araştırılmıştır. Bu hipotezi doğrulamak için 8, 9, 10 ve 11 numaralı soruların 

aras ndaki › korelasyon katsayıları ile soruların anlamalık düzeyleri incelenmiştir. Performans 

değerleme uygulamalarının doğru bir şekilde yapılmasının mutlaka olumlu veya olumsuz 

bir geribildirimin sağlanmasına da bağlı olduğu sonucu ile doğru olarak uygulanan 

performans değerleme sonuçlar n n › › iş performansına olumlu katkı sağladığı ve 

motivasyonu olumlu ölçüde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar günümüz 

işletmecilik anlayışı çerçevesinde değerlendirilirse yöneticiler, en uygun insanı gerektiği 

yerde çalıştırmalı, yetenekli insanları tespit edip onları kaybetmemek için gerektiği ölçüde 

motive edip işletme içinde tutmalıdır. Diğer düşük performansla çalışan ve işletme koşullarına 

ayak uyduramayan çal›şanları tespit ederek hem işletmenin iş süreçlerini yakından 

tanıyabilmeli hem de gerekirse verimsizliği azaltmak için personel rotasyonunu veya işten 

çıkarma işlemlerini uygulayabilmelidir. 

6. “Performans değerleme sürecine tüm çalışanlar katılmalıdır” hipotezin kabul 

edilebilirliği araştırılmıştır. Bu soruya verilen cevaplar doğrultusunda yöneticiler ve işçiler 

için performans değerleme sürecine tüm çalışanların katıldığı, olumlu veya olumsuz 

mutlaka düzenli bir geribildirime sahip bir performans değerleme sisteminin en ideal bir 

sistem olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle performans değerleme imkanı bulunmayan 

işçi ve diğer teknik personelin verdiği cevap yüzdeleri % 80’lere ulaşmaktadır ve 

hiyerarşik yapıda alt düzeyde çalışanların daha fazla işletme süreçlerine dahil olmay  ›

arzulad klar  › › değerlendirilmektedir. Araştırma kapsamındaki sektör ve firmalarda 

performans değerleme uygulamaları çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılamakta, her 

seviyedeki çalışan performans değerlemenin tasarım ve uygulama süreçlerine de dahil olmay  ›

arzulamaktadır. Herkesin süreçlerine katıldığı bir performans değerleme sistemi kurularak 

çalışanların yeniliğe ve değişime olan dirençleri kırılabilir ve yeni sistemin çalışanlar 

taraf ndan sahiplenilerek daha kolay kabul edilmesi›  sağlanabilir.   

7. “Performans değerleme sonuçları işgörenlere düzenli olarak bildirilmelidir” 

hipotezinin kabul edilebilirliği araştırılmıştır. 360 derece performans değerleme sisteminin en 

temel özelliği olan geribildirim sürecinin önemini araştırmak üzere yönetici ve işçi anketlerinin 

ikinci bölümlerine 11 ve 14’üncü sorular eklenmiştir. Uygulama sonrası mutlaka olumlu veya 

olumsuz geribildirim uygulanmasıyla, sonuçların işgörenlere düzenli olarak geri bildirilmesi 
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aras nda bulunan Pearson korelasyon katsa› y s , r=0,944 olarak› ›  bulunarak, aralar nda›  pozitif ve 

kuvvetli bir ilişki tespit edilmiştir. Yöneticiler değerleme sonuçlarının kendilerine düzenli 

olarak bildirilmesine %96 oranında katılırken bu oran işçilerde %85 civarına düşmüştür. Bu 

durum ise daha eğitimli ve daha fazla yetkiye sahip personelin kendi performanslar n n “nas l” › › ›

olduğu konusuna daha fazla ilgi gösterdiklerini ve geribildirimin düzenli olarak yap lmas na › ›

çok büyük önem verdiklerini göstermektedir. İşletmeler uyguladıkları yöntem ve bulunduklar  ›

sürece göre k smi veya tamamen aç k olarak geribildirimde bulunmal  ve mutlaka bu geri › › ›

bildirimi düzenli olarak yapmal d rlar.› ›  

8. “Performans değerleme sonuçları işgörenlerle paylaşılmalıdır” hipotezinin 

kabul edilebilirliği araştırılmıştır. Bu hipotez incelenirken yöneticiler için 13 ve 15’inci, işçiler 

için 10 ve 13’üncü sorular arasındaki korelasyon katsayıları değerlendirilmiştir. Her iki soru 

için anlaml l k düzeyi 2’nin üzerinde › › bulunmuş ve r=0,92 değeri ile ayn  yönlü ve kuvvetli bir ›

ilişki olduğu gözlemlenmiştir. 7 ve 8 numaralı hipotezler birlikte incelenirse her ikisinin de 

360 derece geribildirimin temel özelliklerini içererek tanımlayıcı olduklar görülmektedir. İdeal 

bir performans değerleme sistemi oluşturulurken söz konusu tanımlayıcı temel niteliklere 

yöneticiler için %94, işçiler için %85 düzeyinde katılma oranın olması, performans olgusunu 

bilen, kullan lan performans › değerleme sistemini tan yan›  çalışanların 360 derece performans 

değerlemeye fikir baz nda›  haz r › olduklar n› › göstermektedir. 

Çalışanların büyük bir çoğunluğu, göstermiş oldukları performansın nasıl olduğunu ve 

nasıl bir değere sahip olduğunu bilmek istemektedirler. Özellikle 360 derece performans 

değerleme gibi olumlu veya olumsuz tüm geri bildirimlerin her yönden yapıldığı ve bunlar n ›

sonucunda da ödül veya ceza gibi çalışanlara geri dönüşlerin olduğu sistemleri işletmeye 

getirirken, çok dikkatli olunmal d r. Öncelikle örgüt kültürünün herkes taraf ndan ortak › › ›

şekilde algılandığından emin olunmalı, bu sistem ile ilgili eğitim verilerek ikili ilişkilerden 

etkilenmeyen, objektif ve profesyonel bir değerleme mekanizmasının nasıl olması gerektiği 

anlat lmal , uygulama öncesi› ›  mutlaka bir pilot uygulama yap lmal , gerekirse safha safha bu › ›

tür uygulamalara geçilmelidir.  

Bu sonuçlar araştırma kapsamındaki sektörler için 360 derece performans değerleme 

sistemine geçişte yöneticilerin dirençle karşılaşmamaları için ve çalışanların beklentileri 

doğrultusunda kendi mevcut uygulamalarını nasıl revize edecekleri konusunda yol 

göstermektedir. 
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Başarıyla uygulanan bir 360 Derece Performans Değerleme Yöntemi, geleneksel 

değerlendirme yöntemlerinin eksikliklerini tamamlayabilecek ve organizasyonlardaki 

verimlilik artışına katkı sağlayabilecek bir sistemdir. Yöntem daha adil, daha etkin ve daha 

kalıcı bir performans değerleme sistemi oluşturma potansiyeline sahiptir.  

 

360 Derece Performans Değerlendirme, organizasyonun bütün fonksiyonlar n n › ›

ahenkli bir şekilde çalışmasının teminatı, hem organizasyona hem de çalışanlara geri besleme 

vermesi aç s nd› › an örgüt yönetiminin en önemli dayanağıdır. Sürekli iyileşmek işletme 

açısından hayatta kalabilmekle eş anlamlıdır. İşletmelerin çalışanlarını küstürmeden onlardan 

daha etkin faydalanabilmesinin yolu etkili bir performans yönetim sisteminin kurulmas na ›

bağlıdır.  Etkin bir performans değerlendirme sistemi ise her zaman çok yönlü geri 

beslemelerin alındığı dinamik bir organizasyon yapısı ile mümkündür.  

 Plansız ve çalışanlar tarafından hazmedilmemiş uygulamalar, örgüt içindeki çatışma 

ortam n›  istenmeyen ve›  kontrol edilemeyen bir duruma getirerek geri dönülmesi zor süreçlere 

girilmesine neden olabilecektir. Bunu önlemek için önce örgüt iyi tan narak böyle bir sistem ›

için ihtiyaç duyulan tüm eksikler tamamlanmal , gerekli haz rl klar yap larak acele etmeden › › › ›

mutlaka pilot uygulama yapılarak sistem hayata geçirilmelidir. Her ne kadar bu araştırmada 

anketlere verilen cevaplardan, özellikle işgören ve teknik personelin tüm değerleme sürecine 

aktif olarak kat larak düzenli bir geribildirim mekanizmas  iste› › dikleri anlaşılsa da, bu durum 

çalışanların sadece teorik olarak düşünce bazında bu tarz bir sisteme haz r olduklar n  › › ›

gösterebilir. Uygulama sonrası ceza, işten çıkarma, terfi veya ödül gibi sonuçlarla karşılaşan 

çalışanlar teorik olarak katıldıkları sisteme uygulama sonras  kat lmayabilirler.› ›  Bu nedenle 

sistem ilk defa kurulurken mutalaka deneme yapılmalı ve çalışanların tepkileri ve 

düşüncelerini ifade edebilecekleri bir ortam yaratılarak gereksiz zaman kaybı ve çatışmadan 

uzak kal nmal  ve nihayetinde› ›  başarılı bir performans değerleme sistemi hayata geçirilmelidir. 
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