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1 KISALTMALAR
İKY

İnsan Kaynakları Yönetimi

PPİ

Periyodik Performansİncelemesi
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1.Giriş/Genel Bakış
Kuruluşlar yapı, boyut, ürün ve uzmanlık ve kurumsal/organizasyonel kültürleri bakımından farklılık
göstermektedirler. Bu dokümanın amacı aşağıdaki personel değerlendirme metodolojisini ele almaktır.
a) Çalışanların organizasyonel başarıya katkısını etkilemek için bir araç olarak, değerlendirmelerin
amacının ve potansiyel yararlarının ana hatlarının doğru bir şekilde belirtilmesi.
b) Personel değerlendirmesinin temel biçimlerinin belirlenmesi ve organizasyonel ihtiyaçlarla olan
ilişkilerinin değerlendirilmesi.
c) Kurumun ihtiyaçlarına ve kısıtlamalarına uygun, değerlendirme sürecinde yer alan kişilerin rollerini
net bir şekilde tanımlayan bir personel değerlendirme sisteminin seçilmesi.
d) İyi performansın pekiştirilmesi ve kötü performansın düzeltilmesi ya da personel gelişiminin
kolaylaştırılması için destek sağlama yollarının ana hatlarıyla belirlenmesi.
2. Değerlendirme’nin Amacı
Çalışanlarınbüyük çoğunluğu işverenlerine profesyonel ve etkili bir hizmet sunmayı ve
üstlendikleriişten keyif almayı hedeflemektedir. Bunun önemli unsurları, beklentiler konusunda
netolmak; iyi yapılan bir iş hakkında olumlu geribildirim almak; ve işler çok da iyi gitmediğindeişlerin
düzeltilmesi için, gerek duyulduğu yerlerde yardım ve rehberlik ile,bu durumdan haberdar edilmektir.
Değerlendirme, beklentileri netleştirmek ve amaçları belirlemek, iyi performansı resmen kabul etmek
ve bir çalışanın gerek mevcut rolünde gerekse kariyerini ilerletmeyi planlamada ilave yardım ve
rehberlik kullanabileceği alanları belirlemek için birincil fırsat sağlamaktadır.
Değerlendirme, kişinin rol ve sorumlulukları hakkında kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda netlik
sağlamayı; ve iletişimi, kazanımların tanınırlığını, motivasyonu ve eğitim ve gelişimi kuruluşun ve
bireyin karşılıklı yararına sağlamayı amaçlamaktadır.
3. Hedefler
Personel değerlendirmesi aşağıdaki amaçlar için tasarlanmıştır:
 Bireysel katkıları tanımak ve yapıcı açık müzakere çerçevesinde, personele, kendilerini
değerlendiren kişi ile iş kapsamlarını görüşmeleri, kararlaştırılan hedeflere ve iş yükü tahsisine
karşı performanslarını gözden geçirmeleri ve göstermeleri için fırsat sunmak;
 Personelin, kuruluşlarının veya bölümlerinin amaçlarını ve bunların gerçekleştirilmesine
yardımcı olmak için rol aldıkları kısımları anlamalarına yardımcı olmak;
 Personelin münferit üyelerine kişisel performanslarını göstermeleri, güçlü ve zayıf yönlerini
belirlemeleri ve potansiyellerine ve hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için performanslarını en
iyi düzeye nasıl getireceklerini düşünmeleri için fırsat sunmak;
 Personelin münferit üyelerine kuruluş, bölüm veya departman içerisindeki kariyerlerini daha da
ilerletmek için eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemelerinde yardımcı olmak;
 Kuruluşun, sayesinde yönetildiği genel verimliliği artırmak.
 Şeffaflık, değerlendirilen kişide güven ve itimat oluşturmaktadır.
4. Neden personel değerlendirmesi yapılmalıdır?
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Personel, performans ve iş ilerlemesini inceleyerek, önem sıralaması yapabilir, iş planlamasını
geliştirebilir ve kişisel gelişim ve kariyer planları oluşturabilir. Bu, gelişmiş çalışma düzenlemelerini,
artmış iş memnuniyetini veuygun personel eğitiminibereberinde getirir. Değerlendirme, bu nedenle,
yönetim/denetleme kademeleri ile de bağlantılı olan sürekli bir süreçtir.
Değerlendirme şeması eşit oranda tüm personel için geçerlidir ve personelin her bir üyesi için yılda bir
kez yapılması beklenmektedir.
Değerlendirme süreci üç ana aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalardan her biri, değerlendirme
dokümantasyonunun farklı bölümleriyle ilgilidir:
Değerlendirme süreci
1. Aşama
2. Aşama

3. Aşama

Değerlendirme
Hazırlığı
Değerlendirme

Doldurulan
Değerlendirme
Formu

Bireysel hazırlık formunun tamamlanması için çalışan ve bölüm
müdürü. (Çalışanın iş tanımın ile bağlantılı)
Görevler/Faaliyetler belirlenir
Öğrenme ve geliştirme planı görüşülür - Önceliklerle
ilişkilendirilir:
Çalışan ve bölüm müdürü, bireysel hazırlık formunu getirir ve
Değerlendirme formunu doldurur (her bir bireysel hazırlık
formundaki notları birleştirerek)
Not
Mesleki gelişim için öncelik kriterleri
 1. Öncelik – Statutory requirement or essential for
effective performance in post Yasal gereksinim veya
görevdeki etkili performans için esastır
 2. Öncelik – Mevcut görevde performansın artması için
istenilir.
 3. Öncelik – Gelecekteki mesleki gelişim için talep
edilir.
Nihai nüsha, çalışana verildi.
Orijinali personelin kişisel klasöründe dosyalandı.
Öğrenme ve geliştirme planı yönetim komitesi tarafından kabul
edildi ve imzalandı. Orijinali personel kişisel klasöründe
dosyalandı ve bir kopyası çalışana verildi.
Görevler/İcraatlar ve öğrenme ve geliştirme, her bir
yönetim/denetleme kademesinde görüşüldü.

5. Zamanlama
Yeni başlayanlar için ilk inceleme toplantısının, başlangıçtaki atama temel alınarak, atamanın ilk iki
ayında yapılması önerilmektedir. Bu, aşağıdakiler için erken bir fırsat sağlayacaktır:
• Bireyin şu ana kadarki performansını incelenmek;
• İş tanımınını: yeni başlayan kişinin beklenen şey konusunda net olmasını sağlamak ve yeni
başlayan kişinin daha fazla açıklama veya yardıma ihtiyacı olduğu tüm yönleri tartışmak için,
yeniden değerlendirilmek.
• Acil ve/veya uzun vadeli eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarını belirlemek; herhangi bir yönetimsel ya
da bireye ait endişeleri erken bir aşamada ele almak; ve
• Belirli süreli iş sözleşmeli yeni başlayanların sürece dahil edilmesini sağlamak.
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Müteakip incelemeler, Bölümün/Departmanın yıllık değerlendirme zaman çizelgesine dahil edilmelidir.
Personelin diğer tüm üyelerinin değerlendirmesi, çalıştıkları Bölümün/Departmanın yıllık zamanlaması
doğrultusunda yapılmalıdır.
6. Odak Noktası
Değerlendirme süreci, organizasyonun sağlanması için bir araç olarak görülmelidir ve münferit
personelin menfaatlerine göre ayarlanmalıdır. Bölümün veya Departmanın müdürü, değerlendirme
kademelemesi başlamadan önce, değerlendiriceği kişilerin bireysel hedeflerini belirlemelerine ve kabul
etmelerine yardımcı olmak için, kendi alanındaki değerlendiricilerinuygun anahtar performans
göstergelerinin ve diğer ilgili bilgilerin farkında olmalarını sağlamalıdır.
7. Değişiklik
Belli bir Bölüm, Departman veya bunlardan herhangi birindeki bir grup personelin ihtiyaçları ve
gereksinimleri için en uygun yaklaşımı geliştirmek için sürecin yerel artırımlarına izin verilebilir.
Örnek olarak, bir Departmanın anahtar performans göstergelerine karşı ilerleme konusunda hazırlık
dokümantasyonu ile birlikte, değerlendiriciye sunulmak üzere ek dokümantasyontalebinde bulunmak
olabilir.
Değerlendirme çerçevesinin prosedürüne uyum sağlamak ve Kuruluşta belirli derecede tutarlılık
sağlamak için önerilen yerel değişkenler bir İnsan Kaynakları Yönetimi departmanı tarafından
bildirilmeli ve onaylanmalıdır.
8. Değerlendirme Yapma Görevini Kim Üstlenir?
Kuruluşun Üst Düzey Yöneticisi, değerlendirmeyi yapacak ve/veya bu görevi ekibinin uygun üyelerine
devredecektir. Kendi alanındaki sürecin etkin bir şekilde yürütülmesinden kendisi sorumludur ve
değerlendirme yapacak kişilerden gerçekçi sayıda değerlendirme yapmalarının istenmesini sağlamak
zorundadır.
Değerlendirme, normal olarak, değerlendirilecek kişinin çalışmasıyla düzenli olarak doğrudan
denetimsel bir ilişkiye sahip olan bir ilk amir, bölüm müdürü veya uygun görünürse, üst düzey bir
meslektaş tarafından yapılacaktır.
9. Toplantının Planlanması
Kuruluşun Üst Düzey Yöneticisi, değerlendiricilerin belirlenmesini sağlar ve uygun göründüğünde,
değerlendirilecek kişilerin tahsisi ile ilgili olarak görüşmeye katılabilir. Ayrıca her bir değerlendiricinin,
değerlendirilecek olan kişilerin çalışmalarını etkileye(bile)cek ilgili hedeflerin, kısa ve uzun vadeli
amaçların ve geleceğe yönelik gelişmelerin farkında olmasını sağlamalıdır.
Değerlendirme toplantıları, değerlendirilecek kişinin, Değerlendirme Formu’nun Birinci ve İkinci
Bölümlerini son teslim zamanına kadar hazırlamasına ve değerlendiricinin verilen formu toplantıdan
önce incelemesineolanak verecek yeterli sürede planlanmalıdır.
Değerlendirilecek kişilerden, Değerlendirme Formu’nun Birinci ve İkinci Bölümlerini, bu dokümanın Ek
A ve B’sine istinaden hazırlamaları istenmelidir. Hazırlanan form, değerlendirilecek kişinin çalışması,
önceki hedeflere karşı elde ettiği başarıların incelenmesi, endişeleri, eğitim ve gelişim ihtiyaçları,
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geleceğe yönelik hedefleri, kariyeri ve kişisel gelişim planlarına ilişkin değerlendirme görüşmesi için bir
çerçeve sunmaktadır.
Değerlendirilen kişinin formu alındıktan sonra, değerlendirme yapan kişi, kuruluşun hedeflerini,
amaçlarını ve gelişmelerini dikkate alarak, değerlendirilecek kişinin form içeriğini ve değerlendirilecek
kişi ile ilgili mevcut diğer bilgileri hazırlamalıdır.
10. Değerlendirme toplantısı
Toplantı tarzı, değerlendiricinin ve değerlendirilen kişinin konuları rahat ve olumlu bir şekilde
görüşmesine olanak vermelidir. Toplantı yeri kesintiye uğramadan gizlilik sunmalıdır. Değerlendiricinin
önceki yıllaraait performansının tam olarak incelenmesi, önceki hedeflere ulaşılmasının incelenmesi,
görevinin açıklık kazanması ve ilerki yılla ilgili hedeflerine yönelik bir eylem planı üzerinde müşterek
bir anlaşma yapılması, veerişilebilir hedefler ve gelişim planları.için yeterli zaman ayrılması da
önemlidir
11. Gizlilik
Genellikle, değerlendirmedeki görüşmelerin bazıları, değerlendirme formunda belgelenen özetler,
hedefler ve sonuçlarla birlikte, iki kişi arasında kalmaktadır. Ayrıca, kuruluşların, değerlendirme
belgelerini yalnızca yasal erişime sahip kişiler tarafından elde edilebilir olacak şekilde güvenli bir
şekilde saklamaları gerekmektedir.
Buyasal erişim, değerlendirme geri bildiriminin gerçekleşeceği uygun hiyerarşiyi içermektedir:
örneğin;değerlendiricinin bölüm müdürü olmadığı durumlarda, değerlendiricinin, değerlendirilen kişinin
bölüm müdürüne/departman direktörüne geri bildirimde bulunması gerekecektir. Ayrıca, uygun şekilde
erişilen değerlendirme belgelesine meşru yönetim gerekçeleriyle de ulaşılabilir: örneğin; ekibinin
amaçlarını veya diğer istihdam konularını gözden geçirmek isteyen yeni bir bölüm müdürü tarafından.
Bununla birlikte, değerlendirme toplantılarında yer alan bazı görüşmelerin belgelendirilmeyeceği
bilinmektedir ve bunların gizli kalacağı hususunda değerlendirmeci ile değerlendirilen kişi aralarında
uygun bir şekilde anlaşılabilirler: örneğin; değerlendirilen kişinin daha fazla ifşa olmak istemediği kişisel
bir durum.
.
Değerlendirme kaydı veya bundan yapılan özetler, değerlendirilen kişinin rızası ile, bir bölüm
müdürünün veya denetmenin yazılı sunumunda, olağan ancak ayrı prosedürler kapsamındabir
terfibaşvurusunu desteklemek içinkullanılabilir.
12. Değerlendirme kayıtları
Değerlendirme sonrası kayıtlar (ekteki ek belgelerdeki Üçüncü Bölüm A ve B, Dördüncü ve Beşinci
Bölümler) değerlendirme toplantısında ya da değerlendirme toplantısı sonrasında değerlendirici
tarafından ya da onun talebi üzerine, değerlendirilen kişi tarafından doldurulur. Üçüncü Bölüm her
zaman doldurulmalıdır; Dördüncü Bölüm herhangi bir eğitim veya gelişim gereksinimi varsa doldurulur;
ve BeşinciBölüm diğer departmanlarla yapılan değerlendirmenin ötesinde ileri sürülmesi gereken bir
konu varsa doldurulur.
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Değerlendirilen kişi formu imzalamadan ve değerlendiriciye vermeden önce herhangi bir ek yorum
yapabilir.Değerlendirici de formu imzalar ve değerlendirilen kişiye imzalı bir kopyasını verir,
Birinci ve İkinci Bölümler ve diğer ilgili belgeler de dahil olmak üzere tamamlanmış değerlendirme
belgesi imzaladıktan sonra, uygun Üst Düzey Yönetici’ye gönderilir (eğer bu kişi değerlendirmeyi
yapan kişi değilse).
Beşinci Bölüm doldurulduysa, ilgili departmana kopyası iletilmelidir.
Değerlendirme belgeleri daha sonra İKY departmanında güvenli bir şekilde tutulacaktır.
13. Takip Etme
Takip etme faaliyeti, asgari olarak değerlendirmeyi yapan kişinin ve değerlendirilen kişinin
sorumluluğundadır.
Değerlendirilen Kişinin takip edeceği hususlar şunları içermektedir:

•
•
•

Kararlaştırılan zaman çizelgesi üzerinden, değerlendirilen kişinin üstlenmeyi önerdiği veya
değerlendirici/bölüm
müdürü
tarafından
kendisine
tahsis
edilmiş
olan
görevlere/faaliyetlere/hedeflere ulaşma amacıyla, bunlara yönelik çalışmak;
Herhangi bir engeli veya zorluğu,uygun bir şekilde ele alınabilmeleri için bölüm müdürüne
belirtmek; ve
Performansı güncellemek, geliştirmek ya da arttırmak için belirlenen herhangi bir eğitim ya da
geliştirme müdahalesini üstlenmek.

Değerlendiren Kişinin takip edeceği sorumluluklar (Kuruluş Başkanı/Departman Müdürü’ne ilişkin
olarak uygun görüldüğü şekilde) şunları içermektedir:
• Değerlendiriciyi içeren faaliyet noktalarını ya da kaynakların ya da gerekli etkinin değerlendirilen
kişinin yetkisinin ötesinde olan yerleri takip etmek;
• Değerlendirilen kişinin hedeflerle doğru ilerlemesini kontrol etmek;
• inceleme yapmak ve gerektiğinde değişen koşullar ışığında hedeflerin yeniden önem sırasına
göre sıralanmasına yardımcı olmak; ve
• Değerlendirilen kişiye geri bildirim sağlamak;
• Değerlendirmenin adil bir şekilde yönetimini denetlemek ve uygulanabilir olduğu kadar bu
hükmü kabul etmek.
14. İzleme
Kuruluş’un Üst Düzey Yöneticisi, tüm uygun personel değerlendirmelerinin alanlarındaki yıllık
değerlendirme çizelgesine uygun olarak tamamlanmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır. Her bir
Bölüm/ Departman Başkanı, İnsan Kaynakları Yönetimi Başkanı’na, değerlendirilen her bir kişi için,
değerlendiren kişinin adını ve değerlendirme toplantısının ayını, bu amaçla yöneticilere her yıl verilen
form üzerine yazarak yıllık bir bildirim sunmalıdır.
İnsan Kaynakları Yönetimi departmanı şemanın genel faaliyetini izleyecektir.
15. Anlaşmazlık Durumları
Bir değerlendirmeci ve değerlendirilen kişi, bir değerlendirme toplantısının sonucuyla ilgili olarak tam
bir mutabakata varamıyorsa, her iki tarafın da bunu yapmaya yönelik makul çabalarına rağmen, birinin
veya her ikisinin dedeğerlendirme formuna bu sonuca ilişkin yorum eklemesi ile ilgili hüküm
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bulunmaktadır ve bu 3. Bölüm’e dahil edilmelidir. Bu eylem gerçekleştirilirse, ancak değerlendirilen kişi
ve değerlendirmeyi yapan yine de değerlendirme sürecinin kendilerini memnun edecek şekilde
tamamlandığını kabul ederse, belge birlikte imzalanmalı ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için
Üst Düzey Yönetici’ye iletilmelidir.
Değerlendirme toplantısının yapılması veya dokümantasyonun tamamlanması ile ilgili olarak iki taraf
arasında ciddi bir anlaşmazlık olması ya da hedefler ya da eylem noktaları konularında uzlaşılmaması
durumunda,gerek değerlendirilen kişi gerekse değerlendirmeyi yapan kişi konuyu Yönetim Kurulu’na
uygun görüldüğü şekilde yönlendirebilir. Her iki tarafla da görüş ve istişarelerde bulunulduktan sonra,
değerlendiren ve/veya değerlendirilen kişiningörüşleri kayıtlara eklenecektir. İstisnai durumlarda,
Yönetim Kurulu Başkanı, farklı bir değerlendirici tarafından yapılacak başka bir değerlendirme
toplantısı düzenleyebilir.
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DEĞERLENDİRİLEN KİŞİLER İÇİN REHBER

Ek A

Ön değerlendirme belgelerinizi hazırlama:
Değerlendirme sürecinden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olması için, öncesinde, görevinizin
çeşitli yönlerini derinlemesine düşünmek için biraz zaman ayırmanız önemlidir. Değerlendirme
toplantınızdaki görüşme doğal olarak buna odaklanacağından, ne kadar iyi hazırlanırsanızo kadar
kolay olacaktır. Minimum olarak aşağıdakileri göz önünde bulundurmalısınız:






Neyin iyi geçtiğini ve neyin o denli iyi gitmediğini;
Daha önce belirlenmiş veya üzerinde anlaşmaya varılmış olan herhangi bir hedef, amaç,
eğitim veya geliştirme müdahalesine karşı nasıl ilerleme kaydetmiş olduğunuz;
Farklı veya daha etkili bir şekilde yapabileceğiniz bir şey var mı, eğer varsa bunun
gerçekleşmesine ne yardımcı olabilir; ve
Yapmak isteyebileceğiniz herhangi bir kariyer geliştirmeye yönelik olarak nasıl
çalışabilirsiniz.

Toplantı öncesinde iş tanımınız hakkında yeniden bilgi edinmek de yardımcı olacaktır.
Sonraki sayfalarda, farklı personel gruplarına ilişkin daha detaylı göstergeler ve ön değerlendirme
evrakların tamamlanmasına ilişkin rehberlik bulunmaktadır. Formun ön değerlendirme bölümlerini
(Birinci ve İkinci Bölümler) doldurmaya başlamadan önce bunları okumanız tavsiye edilir.
Faaliyette bulunduğununz olaylar da dahil olmak üzere, yıl boyunca iş faaliyetlerin ile ilgili tuttuğunuz
tüm notlara; başarılarınıza; daha az iyi gidenşeylere, ancak bunlarla nasıl başa çıktığınız ve bunlardan
ne öğrendiğinize; üstlenmiş olabileceğiniz resmi veya gayri resmi eğitim ve geliştirmelerevb. konulara
tekrar bakmanız faydalı olabilir. Böylece değerlendirme formunuzu doldururken ayrıntıları daha kolay
hatırlayabilirsiniz. Daha önce bu şekilde yapmadıysanız, ilerki değerlendirmelere hazırlamanıza
yardımcı olması için gelecek yıl boyunca not tutmak isteyebilirsiniz.
Daha yüksek bir pozisyona terfi etmek istiyorsanız, yüksek pozisyondaki gereksinimler ile ilgili bilgilere
erişmek ve bunları mevcut kazanımlarız, bilgi, beceri ve deneyimlerinizle karşılaştırmak isteyebilirsiniz.
İkisi arasındaki farklılıkları tespit ettikten sonra bunlar değerlendirme toplantınızda görüşülebilir ve
hedeflerinize yönelik olarak çalışma fırsatlarını kolaylaştırmaya yardımcı olacak bir eylem planı
düşünülebilir.
Belirli Personel Gruplarına Yönelik Rehberlik
Değerlendirme toplantısından önce Değerleme Formunun Birinci ve İkinci Bölümleri’nin doldurulmuş
ve size değerlendiren kişiye gönderilmiştir. Bu bölümlerin tamamlanmasına yardımcı olması
bakımından, kendi görevinizle alakalı olarak aşağıdaki unsurlar üzerinde düşünmeniz ve bunları
görüşmek için hazırlanmanız faydalıı olabilir:





geçen yılki çalışmalarınız;
bir önceki değerlendirmede belirlenen herhangi bir hedefe doğru ilerlemeniz veya (yeni
başlayanlar için) görevinizin başlangıcından bu yana kaydettiğiniz ilerleme;
başarılarınızın, önceki değerlendirmelerdeki planlarınızla/isteklerinizle veya (yeni
başlayanlar için) görevinizin başlangıcından bu yana olan planlarınızla/isteklerinizle örtüştü
mü;
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faaliyetlerinizin etkinliğini nasıl ölçtünüz: örneğin: kullanıcı/müşteri geri bildirimi,
yöneticilerden ve meslektaşlardan gelen görüşler, mesleki faaliyetlere katılım için davetler;
herhangi bir alanda etkililiğinizi sınırlayan herhangi bir kısıtlayıcı unsur (ekipman, zaman,
beceri);
ortaya çıkmış olabilecek diğer zorluklar veya sorunlar;
yetenekleriniz, bilgileriniz veya kabiliyetlerinizden herhangi biri halihazırda tam olarak
kullanııp kullanılmadığıya da geliştirilip geliştirilmediği;
gelecek sene neyi üstlenmeyi ve başarmayı umduğunuz/beklediğiniz;
hedeflerinize ulaşmada nasıl desteklenebileceğiniz;
kariyerinizin uzun vadede ilerlemesi için planlarınız.

Diğer ilgili faktörler şunları içerebilir:
 dış kurumlara katkılar;
 personelle ilgili sorumluluklar (yönetim kademeleri, rehberlik, meslektaşlarının resmi
olmayan desteği);
 bireysel görevleri yerine getirirken işin karmaşıklığı ve zorluk seviyesi;
 denetim sorumluluğu ve diğer personele verilen emir miktarı;
 alınan denetim ve emir derecesi;
 karar verme sıklığı ve mahiyeti;
 bölümünüzün içindeki ve dışındaki kişilerin sınıflandırması ve seviyesi
 mesleğinizin gerektirdiği konsantrasyon ve doğruluk derecesi;
 uzmanlaşmış beceri, bilgi ve deneyim seviyesi.
Göz önüne alınması gereken hedefler şunları kapsayabilir:
 özel projeler;








yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması;
konferans katılımları;
öncülük eden ve geliştiren ekipler;
personel yönetimi;
toplantılara başkanlık etmek;
ilgili eğitimi üstlenmek.

Değerlendirme toplantısına hazırlanma:
Kişilerarası iletişim becerileri
Değerlendirme toplantısında, kullanılan günlük kişilerarası iletişim becerileri türlerini göz önünde
bulundurmanız yararlı olabilir; çünkü bunların farkında olmak süreçten daha fazla kazanmanıza
yardımcı olabilir.
Dinlemek
Çoğu zaman, özellikle baskı altındayken, kişi belirli bir cevabı dinleme ve geri kalan konuşmaları
yoksayma eğilimindedir; ya da söylenenleri aktif olarak dinlemek yerine, karşılık olarak konuşulacak
sözcükleri prova ediyor olabilir.
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Söylenilen şeyi kavramak için birkaç dakikanızı ayırmanız vesize değerlendiren kişi konuşmayı
bitirdikten sonra hemen cevap vermek zorunda hissetmek yerine cevabınızı düşünmenizve
şekillendirmeniz iyi olur.
Soru Sorma ve Cevaplama
Sizi değerlendiren kişi tarafından sorulan sorular, bilgi aramak, söylediklerinize karşı çıkmak veya
netlike getirmek ve duygu ve tutumları incelemek olabilir. Değerlendiriciniz, soruları en açık şekilde
sorduğundan emin olmak için her türlü çabayı gösterecektir, ancak sorulan şeyden emin değilseniz,
sorunun tekrarlanmasını istemeniz veya daha fazla bilgi istemeniz normaldir.
Ayrıca, muhtemelen sorular sormakta olacaksınız ve aklınızden çıkmaması için bazı soruları önceden
planlamak ve eğer tercih ederseniz yazmak faydalı olabilir.
Bir sorunun sorulma ve cevaplanma tarzının önemli olduğunu unutmayınız. Örneğin; agresif bir
şekilde sorulan veya cevaplanan bir sorudan olumlu bir cevapalma olasılığı düşüktür.
Hem değerlendiren hem de değerlendirilen kişisorduğu soruya ne yapılacağından emin olmadığı bir
cevap alabilir ve iletişim, bir amaçla yapılan bir görüşmeden ziyade çok resmi bir hale gelebilir. Bunu
önlemeye çalışmak için, sizin veya size değerlendiren kişinin ne elde etmeye çalışıldığını akılda
tutmanız faydalı olacaktır, böylece siz veya değerlendiren kişi, gerekli bilgileri almak veya vermek için
başka bir yol bulabilirsiniz.
Sizin ve değerlendiren kişinin değerlendirme toplantısında söylenenlere ile ilgili olarak aynı anlayışa
sahip olup olmadığınızı kontrol etmekisteyebilirsiniz ve bu bunu açıklığa kavuşturmak için sorular
sormanız normaldir, örneğin; “Söyleyeceğiniz şeyin ................ olup olmadığını kontrol etmem mümkün
mü?”.
Açıklamak
Hem değerlendiren hem de değerlendirilen kişi, görüşülen hususlar hakkındaki bakış açılarınıi
açıklamak veya netleştirmek ihtiyacı duyabilir. Bunu yapabilmek için, kişinin, açıklanacak problemi
doğru bir şekilde belirlemesi, açıklamayı yapılandırması ve çok fazla bilgiyi çok hızlı vermekten
kaçınmaya çalışması gerekmektedir. Yaygın bir hata, hiç düşünmeden hızla açıklama yapmaya
girişmektir., bu şekilde yapmak dinleyen kişi açısından anlaması daha zordur, çünkü bazı önemli
bilgiler kaçırılabillmektedir. Bu nedenle, neyi açıklamanız gerektiğine karar vermek ve zamanlama,
gerçekler ve bilgi gibi temel unsurları düşünmek için biraz zaman ayırmak, düşünceleri oluşturmak ve
daha sonra konuşmak daha yararlı olabilir. Genel bir kural olarak, dinleyici tarafından kilit noktalar
verilip anlaşılana kadar kapsamlı bir açıklama yapmayı bırakmak daha iyidir.
Eleştiri Almak
Değerlendirilen kişi olarak, bölüm müdürünüzden/değerlendiricinizden, performansınızın
üstlenilebilecek/üstlenilmesi gereken farklı yönleri hakkında geribildirim alabilirsiniz. Değerlendiriciniz,
bunu, sorunu açıkça belirleyerek ve bir çözüme ulaşmayı deneyerek yapıcı bir şekilde yapmaya
çalışmalıdır, ancak eleştirildiğini hissetmenin çoğu insan için rahatsız edici bir süreç olduğu ve tüm
belirgin eleştiri oranlarından güçlü duygusal cevaplar çıkarabildikleri kabul edilmektedir.
Bu nedenle, değerlendirme toplantınızdan önce eleştiri almakla ilgili olarak aşağıdaki ipuçlarını göz
önünde bulundurmanız yararlı olabilir; bu, olumlu bir sonuca ulaşmanıza yardımcı olabilir.
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1.

Aşırı savunmacı olmamaya ya da karşı atak yapmamaya çalışınız. Bunun yerine kendinizi
savunmak için acele etmekten veya hemen özür dilemektense söylenenleri dinleyiniz ve
düşününüz.

2.

Yeterince düşünmeden hemen bir sonuca varmayınız. Neyin söylendiği konusunda oldukça
net olunuz ve gerekirse açıklık getirilmesini isteyiniz. Emin değilseniz, kişiden değilseniz,
daha spesifik olmasını isteyiniz, örneğin:
“Tutumumda hoşunuza gitmeyen şey tam olarak nedir?”
“Bu şekilde düşünmeniz için ne yaptım?”

3.

Uygun bir şekilde cevap veriniz. Örneğin:

4.

a)

Eleştiri doğruysa (geçerl/gerekçeli):
Eleştiriyi kabul ediniz ve onaylayınız, gerekirse/uygun görünürse özür dileyiniz ve
konuyu yoluna koymak ya da performansı/davranışları geliştirmek için gereken
adımları atınız: “Evet, odayı biraz dağınık bıraktım, üzgünüm. Bir dahaki sefere
çıkmadan önce temizleyeceğim”.

b)

Eleştiri kısmen doğruysa:
Eleştiriye katılınız, ancak bir nitelik kazandırınız, örneğin:
“Evet, bir hata yaptım, ancak sorumsuz biri değilim”.

c)

Eleştiri doğru değilse (geçersiz):
Eleştiriye katılmadığınızı kibarca belirtiniz, örneğin:
“Bu çok yanlış, ben tembel bir insan değilim”.

d)

Zımni bir eleştiri veya tartışmaya girmek istemediğiniz bir durum olabilir. Sisleme
olarak bilinen bir cevap türü anlaşmadan ya da anlaşmazlıklardan kaçınmaya
yardımcı olur, ancak diğer kişi onu gördüğünden ve ilerlemek için kavrama gücüne
olanak verdiğinden, eleştiride bazı gerçeklerin olabileceğini kabul ediniz,örneğin:
“Haklı olabilirsiniz”.

e)

Bazen bir eleştiri veya yüklenme sizi beklenmedik şekilde yakalayabilir. Bu
durumda, bununla ilgilenmeden önce düşünmeniz için zamana ihtiyacınız olabilir,
örneğin: “Buna cevap vermeden önce düşünmem gerek”.

Yapılan eleştiri sonucunda durumu iyileştirmek için değiştirebileceğiniz/ değiştireceğiniz
herhangi bir şey varsa, bunun ne olduğunu düşününüz.

5.

Bir yöneticinin görevinin bir bölümünün etkili bir çalışma pratiği ve bir ekibin kişilerarası
dinamiklerini sağlamak için iyileştirilmesi/değiştirilmesi gereken yönleri hakkında geribildirim
vermek olduğunu kabul etmek yararlı olabilir. Yapıcı eleştiriyi, kişisel bir saygısızlık olarak
üzerine alınmak yerine bu bağlamda kabul etmek, değişim ihtiyacını kabul etmede ve
bununla ilgili olumsuz duyguları geride bırakmayı öğrenmede yardımcı olabilir.
Eylem Planlama/Hedefleri Belirleme
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Değerlendirilen ve değerlendiren kişi değerlendirme sürecinin sonunda, değerlendirilen kişinin bir
sonraki değerlendirme inceleme dönemi için temel görevi, amaçları ve hedefleri hakkında net
olmadıkları sürece, bu değerlendirme amacına hizmet etmeyecektir.
Başarılı bir değerlendirmenin temel özelliği, toplantıda yapılan düşünme, gözden geçirme ve tartışma
sonucunda, kuruluşun başarısına katkıda bulunmak ve yeteneklerinizi geliştirmek için mevcut
görevinizdeki amaçlara, standartlara ve hedeflere ulaşmanızda size yardımcı olacak faaliyet
noktalarını ve/veya hedefleri belirlemektir.
Bu, görevini değiştirmek istemeyen ya da aktif olarak kariyer ilerlemesi veya terfi peşinde koşmayan
ve iş içeriğinin daha uzun bir süre oldukça statik kalacağı görevlerdeki kişiler için de aynı ölçüde
geçerlidir. Bu koşullarda, hedefler, yetkinliğin uygun bir seviyede tutulmasının sağlanması; performansı
korumaya veya iyileştirmeye yardımcı olabilecek kişiler arası beceriler; ve herhangi bir yeni girişim
veya işletme ekipmanı veya yerel/ulusal düzenlemeler vb. değişikliklerin kapsanması etrafında
şekillendirilebilir.
Hedefler, diğer alanlara dair bilgi arttırılarak, işle veya kişiler arası becerilerle ilgili beceriler ve
tecrübeler geliştirilerek ve kariyer ilerletme amaçlarını başarmaları için adımlarda yardımcı olarak
kariyerlerinde ilerleme kaydetmek isteyenler için mevcut görevigüçlendirmek, geliştirmek veya
genişletmek için de kullanılabilir.
Hedeflere karar verirken sıkça kullanılan ve etkili bir yol ise: ne, ne zaman, kim ve nasıl’ı düşünürken
SMART kısaltmasıyla çalışmaktır. Bu kısaltmanın “Belirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi ve Zaman
ölçekli” analizi kullanmak, aşağıdakileri sağlayarak yardımcı olabilir:







hedefler, ulaşılacak şey ve her bir bireyin alacağı görev hakkında Belirlidir;
ilerleme, ara dönem ve nihai başarı göstergelerini/hedeflerini belirleyerek Ölçülebilir; böylece
herkes işlerin nasıl ilerlediğini bilir;
görevinUlaşılabilir olması, katılımcıların belirli bir başarıyla (uygun destek ve bunu yapmak için
gerekli herhangi bir gelişme ve/veya eğitim ile) ileriye doğru ilerletebilmelerini sağlar;
and hedefin Gerçekçi olarak ulaşılabilir olmasını sağlamak için uygun zaman, uzmanlık ve
kaynaklar tahsis edilir; ve
önceliklerin belirlenmesine, odaklanmaya ve son teslim tarihlerine karşı ilerlemenin kontrol
edilmesine yardımcı olmak, hedefin yerine getirileceği bir Zaman ölçeği tanımlanır.

Sizi değerlendiren kişi ayrıca aşağıdakileri akılda bulundurmalıdır:



anlayabildiğinizfaaliyet noktaları, görüşmeye biraz bilgi sağlamıştır ve sorumluluk almada
kendinize güvendiğinizden, hedefe ulaşma, başarılı olma şansınızınmuhtemel olduğunu
hissedersiniz.



belirli bir projeye veya ekibinizin sorumluluklarının boyutuna uyacak bireysel güçlü yönleriniz ve
ilgi alanlarınız olabilir. Sizi değerlendiren kişinin bunları hesaba katmak için bunları bilmesi
gerektiğini unutmayınız;



Faaliyet noktaları ve hedefler, bu yönde nasıl ilerleme kaydettiğinizi görmek için düzenli olarak
gözden geçirilmelidir ve en azından ilk ara dönem gözden geçirme için bir randevu ayarlamanız
yararlı olacaktır.
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Dolayısıyla size değerlendiren kişinin, hedefler belirlenirken bu faktörleri dikkate alması muhtemeldir,
ancak sizden ne beklendiği konusunda emin değilseniz, bu kişiyle her şeyi açıklığa kavuşturmanız ve
bakmanız yararlı olabilir.

Değerlendirme Formunu Tamamlama:
Formu tamamlamadan önce ‘Ön değerlendirme belgelerinizi hazırlama’da yer alanbölümler
okunmalıdır.
Değerlendirme toplantısından önce tamamlanması gereken bölümler:
Bir önceki yıldaki önemli başarıların değerlendirilmesi - yansıtma.
Bu bölüm, değerlendirilen kişiye geçen yılki temel hedeflere karşı elde ettiği başarıyı; başarmasına
yardımcı olan veya veya bunu engelleyen faktörleri; geçen yıla aitkararlaştırılan eğitim ve mesleki
gelişim planına karşılık olarak yapılan faaliyetleri; ve yaşanmış olan diğer ilave belirli başarıları veya
sorunları gözden geçirme olanağı sağlamaktadır;
İkinci Bölüm – Önümüzdeki yıl için önemli hedefler –istekle beklemek
Bu bölüm, değerlendirilen kişiye değişiklikleri, başarıları, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını gözden
geçirmesve sonraki yıla yönelik çalışmalarının her bakımdan hedef ve planlarıyla ilgili olarak istekle
beklemesine olanak sağlar.
Bu özdeğerlendirme ve beraberindeki belgeler, yöneticinin incelemesinin yanı sıra değerlendirme
toplantısındaki görüşmenin de temelini oluşturacaktır.

Değerlendirme toplantısında veya sonrasındadoldurulması gereken bölümler:
Üçüncü Bölüm A - Değerlendiren Kişinin Görüşleri
Üçüncü Bölüm, değerlendirilen kişinin bir önceki yılki faaliyetleri ve gelecek yıla ilişkin hedefleri üzerine
yapılan toplantıdan çıkan özet görüşleri kısaca ve yapıcı şekilde kaydetmelidir.
Üçüncü Bölüm B – Hedeflerin Kaydı
Üçüncü Bölüm
B, değerlendirilen kişinin hedefleri, bu hedeflerin ulaşılması/elde
edilmesi/başarılmasının nasıl ölçüleceği, ilerlemenin uygun dönemde nasıl izleneceği ve gözden
geçirileceği ve ilgili zaman çizelgeleri ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi vermek için sağlanmaktadır.
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Bu bölüm tamamlandıktan sonra, değerlendiren ve değerlendirilen kişi, özet ve faaliyet noktalarının
müştereken kararlaştırıldığını belirtmek için Üçüncü Bölüm A’yı (ve kullanıldığı yerlerde Üçüncü Bölüm
B’yi) imzalarlar. Değerlendiren veya değerlendirilen kişi formun altına daha fazla yorum ekleyebilir veya
aynı fikirde olmadığı noktaları kaydedebilir.
Dördüncü Bölüm – Eylem Planı, eğitim ve/veya gelişim ihtiyaçlarının özetlenmesi.
Bu bölüm, değerlendiren ve değerlendirilen kişinin, mutabık kalınan eğitim ve/veya mesleki gelişime
dair ayrıntıları kaydetmesine olanak sağlamaktadır. Bu form, Bölüm Başkanı veya Genel Müdür
tarafından kendi alanlarındaki Eylem Planı’nın uygulanmasını izlemek için de kullanılmaktadır.
Beşinci Bölüm – Diğer Departmanlara Aktarılacak Görüşler
Bu bölüm, (değerlendirilen kişininrızası ile*) değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan sorunların, başka
bir departmanın katılımının yardımcı olabileceği durumlarda, örneğin İnsan Kaynakları Yönetimi vb,
Kuruluş’un diğer departmanlarına bildirilmesine olanak sağlamaktadır.
Olağan süreç, formun Departman Başkanı tarafından ilgili departmana gönderilmesi veya
değerlendirilen kişinin bunu yapması için görevlendirilmesidir.
*Değerlendirilen kişirıza göstermediğihalde soruna göre hareket edilmesi gereken durumlar (örn.
başka bir bireye yönelik tehlike, aşırı sağlık ve güvenlik kaygıları) olabileceğini lütfen unutmayınız,
ancak bu durum değerlendirilen kişi ile görüşülecek ve isminin saklanmasına gerekli saygı
gösterilecektir.
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Değerlendirme FormuEk B
Bu değerlendirme formu siz ve değerlendiren kişi arasında, son değerlendirmeden bu
yana olan performans, önceki hedeflerinizinbaşarılması,ilerki kilit hedeflerin kabul
edilmesi, gelecekteki eğitim ihtiyaçlarının ve kariyer isteklerinin belirlenmesi üzerinde
yoğunlaşan resmi bir görüşmeye olanak tanımak üzere tasarlanmıştır.
Bu formu doldurmadan önce Ek A: Değerlendirilen Kişiler için Rehber’i okuyunuz.

Tarih____________

Değerlendirilen Kişinin Adı_________________________________________________

Bölüm/Departman ____________

Göreve Atanma Tarihi__________

Mevcut Ünvan____________________________________________________

Değerlendirme Tarihi______________________ Zamanı______________________

Değerlendiren Kişinin Adı_________________________________________________

*Bölümleri genişletmek ve ayrı bir sayfada devam etmek isterseniz, bunu yapınız.
Değerlendirilen kişi, değerlendirme toplantısından en geç bir hafta önce veya
değerlendiren kişi/bölüm müdürü tarafından istenirse daha önceBirinci ve İkinci Bölümleri
tamamlamalı ve sunmalıdır.
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Birinci Bölüm: Değerlendirme Hazırlığı (geçmişe bakmak)
(değerlendirilen kişi tarafından doldurulacaktır)
Dikkat: Departmanınız yerel Anahtar Performans Göstergeleriyle ilgili olarak alanınız için
ek belgeler eklemeyi seçtiyse, bu sizi değerlendiren kişi tarafından sağlanmış olacaktır
ve sizin de bunu düşüncelerinize ve hazırlığınıza dahil etmeniz gerekmektedir.

Bir önceki yılın ana başarılarının değerlendirilmesi
1) Kendiniz veya başkaları tarafından son bir yılda belirlenen önemli faaliyetleri, görevleri

ve hedefleri listeleyiniz ve her birinin başarısı hakkında yorum yapınız.

2) Geçen yıl boyunca işinizde size ne yardımcı/engel oldu?

3) Geçen yıl yaptığınız ve size en çok memnuniyet/başarı hissi veren şey neydi?
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İkinci Bölüm: Değerlendirme Hazırlığı (geleceğe bakmak)
(değerlendirilen kişi tarafından doldurulacaktır)

Dikkat:Kuruluşunuz/Departmanınız, yerel Anahtar Performans Göstergeleriyle ilgili olarak
alanınız için ek belgeler eklemeyi seçtiyse, bu sizi değerlendiren kişi tarafından
sağlanmış olacaktır ve sizin de bunu düşüncelerinize ve hazırlığınıza dahil etmeniz
gerekmektedir.

Bir sonraki yılın ana hedefleri
1) Lütfen eğitiminizi ve gelişiminizi de dahil ederek, işinizi daha etkili ve tatminkar hale

getirecek yollar öneriniz?

2) Bir sonraki yıl için hedeflerinizi ve çalışmalarınızın tüm yönleriyle ilişkili olarak bu

hedeflerin başarısının nasıl ölçülebileceğini ana hatlarıyla belirtiniz.
Bu geçici hedefler, değerlendirme sonrasında tamamlamak için, Üçüncü Bölüm (A)’da
sağlanan hedef belirleme formunda taslak biçiminde sunulabilir.

3) Değerleme toplantısında görüşmek istediğiniz diğer konuları da not ediniz.
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Üçüncü Bölüm A: Değerlendiren kişinin görüşleri
(değerlendirme toplantısından sonra doldurulacaktır)

1) Değerlendiren kişi, değerlendirilen kişinin son bir yıl içindeki başarıları ve
faaliyetleri hakkında yorum yapar.

2) Değerlendiren kişi bir sonraki yıliçin kabul edilen kilit görevleri, hedefleri ve
faaliyet noktalarını ve geleceğe yönelik herhangi bir öneriyi listeler.
Bu bölüm, değerlendiren ve değerlendirilen kişinin memnuniyeti ile ilgili olarak
doldurulmalıdır.
Şu konular hakkında net olunuz:
Herhangi bir görev veya faaliyeti başlatmaktan Kim sorumludur?
Zaman ölçekleri?
Faaliyet Nasıl izlenecek, mevcut ise?
Hangi performans/başarı standartları karşılanacak?

3) Taraflardan gelen ek yorumlar
Değerlendiren veya değerlendirilen kişi, yukarıdakilere ilişkin daha fazla yorum yapmak
veya aynı fikirde olmadığı herhangi bir noktayı kaydetmek isterse, bunu lütfen,
gerektiğinde ayrı bir kağıda devam ederek aşağıda yapınız.

Değerlendirilen kişinin imzası _________________Basılı Adı
_________________Tarih__________
Değerlendiren kişinin imzası _________________Basılı Adı
_________________Tarih__________
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Üçüncü Bölüm B: Hedeflerin Kaydı
Bu form, gerektiği gibi ek bölümler ekleyerek hedefleri ekleme veya düzeltme amacıyla
değerlendirme yıllarında kullanılabilir:
Birinci Hedef:

Eklendiği Tarih:
Hedef Tamamlama
Tarihi:
Bu başarı nasıl gösterilecek / ölçülecek?

Planlanan Başlangıç
Tarihi:
Planlanan Gözden
Geçirme Tarih(ler)i:

İlerlemenin gözden geçirilmesi (uygun görüldüğü şekilde, ara dönem gözden geçirmede
ya da bir sonraki değerlendirmede tamamlanması için):
Sonuç:

İkinci Hedef:

Eklendiği Tarih:
Hedef Tamamlama
Tarihi:
Bu başarı nasıl gösterilecek / ölçülecek?

Planlanan Başlangıç
Tarihi:
Planlanan Gözden
Geçirme Tarih(ler)i:

İlerlemenin gözden geçirilmesi (uygun görüldüğü şekilde, ara dönem gözden geçirmede
ya da bir sonraki değerlendirmede tamamlanması için):
Sonuç:

Üçüncü Hedef:

Eklendiği Tarih:
Hedef Tamamlama
Tarihi:
Bu başarı nasıl gösterilecek / ölçülecek?

Planlanan Başlangıç
Tarihi:
Planlanan Gözden
Geçirme Tarih(ler)i:
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İlerlemenin gözden geçirilmesi (uygun görüldüğü şekilde, ara dönem gözden geçirmede
ya da bir sonraki değerlendirmede tamamlanması için):
Sonuç:

Dördüncü Hedef:

Eklendiği Tarih:
Hedef Tamamlama
Tarihi:
Bu başarı nasıl gösterilecek / ölçülecek?

Planlanan Başlangıç
Tarihi:
Planlanan Gözden
Geçirme Tarih(ler)i:

İlerlemenin gözden geçirilmesi (uygun görüldüğü şekilde, ara dönem gözden geçirmede
ya da bir sonraki değerlendirmede tamamlanması için):
Snuç:

Lütfen bu forma gerektiği şekilde ek hedef bölümleri ekleyiniz.
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Dördüncü Bölüm: Kararlaştırılan eğitim ve/veya geliştirme müdahaleleri için Eylem
Planı (değerlendiren kişitarafından doldurulacaktır)
Tamamlandıktan sonra bu form, Kuruluşun Departman Başkanı veya Genel Müdürü
tarafından kullanılacak ve İnsan Kaynakları Yönetimi Departmanı’na gönderilecektir.
Please list below details of the training or other activity, adding additional lines as
necessary. Please note: Lütfen eğitim veya diğer etkinlik detaylarını aşağıda listeleyiniz
ve gerektiği şekilde ek satırlar ekleyiniz. Lütfen belirtiniz:
Etkinlik

Sağlayan/Sorumlu
Olan Kişi

Maliyet /
Kaynaklar

Hedef
Tarih

Başarıldı

Lütfen gerektiği şekilde ek satırlar ekleyiniz
Değerlendirilen kişinin imzası:

Basılı Adı:

Tarih:

Değerlendiren kişinin imzası:

Basılı Adı:

Tarih:

Genel Müdür’ünimzasını (eğer
değerlendiren kişiden farklı ise):

Basılı Adı:

Tarih:

Departman veya Bölüm:

Departman (mevcut ise):
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Beşinci Bölüm – Diğer Departmanlara Aktarılacak Görüşler
(Değerlendiren/Değerlendirilen kişi tarafından doldurulacaktır)
Değerlendiren/Değerlendirilen kişi, ilgili Departmanın yönetimi hakkında ya da etkin eğitim ve geliştirme
programlarının verilmesi hakkında katlanıyor olduğunu hissttiği konularla ilgili olarak faaliyet noktaları ve
yorumlar kaydedilebilir. Bu formda kaydedilen faaliyet veya yorumlara yönelik talepler, değerlendirilen
kişinin bilgilerin verilmesini onayladığına dair imza atması koşuluyla, Genel Müdür veya Departman
Başkanı tarafından, örneğin, değerlendirilen kişinin müdürüne, İnsan Kaynakları Yöneticisi’ne vb. kopya
edilebilir*

Değerlendirilen kişinin imzası:

Basılı Adı:

Tarih:

Değerlendiren kişinin imzası:

Basılı Adı:

Tarih:

Genel Müdür’ünimzasını (eğer
değerlendiren kişiden farklı ise):

Basılı Adı:

Tarih:

Departman veya Bölüm:

Departman (mevcut ise):

*Değerlendirilen kişi rıza göstermediği halde soruna göre hareket edilmesi gereken
durumlar (örn. başka bir bireye yönelik tehlike, aşırı sağlık ve güvenlik kaygıları)
olabileceğini lütfen unutmayınız, ancak bu durum değerlendirilen kişi ile görüşülecek ve
isminin saklanmasına gerekli saygı gösterilecektir.
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PERİYODİK PERFORMANS
İNCELEMESİ
EK ŞABLONLAR
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Name:

İŞ MEMNUNİYETİ ANKETİ
TÜM KİŞİ DENETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Mevcut iş:
Düzenlenme Tarihi:
ANKET ANALİZ SAYFASI (yılda 2-3 kez kullanılır)

ÇALIŞMA KOŞULLARI
İşim için ihtiyacım olan aletler/
No.
ekipmanlar genellikle iyi durumdadır. %

Çalıştığım yerdeki koşullar rahattır.

No.
%

Benim için sağlanan konaklama
tatmin edicidir.

No.
%

Çalışmam gereken saatler benim
için çok rahatsızlık verici.

No.
%

Kesinlikl
e
katılıyor
um

Katılıyor
um

Kararsızı
m

Katılmıy
orum

MÜDÜR VE DEPARTMAN BAŞKANI
İLE İLİŞKİLER
Yöneticim benimle konuşmak için
No.
hep çok meşguldür.
%

Yöneticimin, işimle ilgili kararlara
beni daha çok dahil etmesini
isterim.

No.
%

Yöneticimin iyi bir iş çıkardığını
düşünüyorum.

No.
%

ÇALIŞMA ARKADAŞLARIYLA İLİŞKİLER
Çalıştığım yerde mutlu bir ortam
No.
var.
%
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Kesinlikl
e
katılmıyo
rum

Departmanımdaki insanlar beraber bir
takım olarak iyi çalışıyorlar.

No.
%

Çalıştığım yerde, farklı departmanlarda
çalışanlar arasındaki ilişkiler zayıftır.

No.
%

FAYDALAR
Çalıştığım kuruluş çalışanlarıyla
Ilgilenmektedir.

No.
%

Çalıştığım yerlerde sağlanan faydaların
iyi olduğunu düşünüyorum.

No.
%

Çalıştığım yerlerde sağlanan faydalar
hakkında yeterli bilgi alıyorum.

No.
%

İLGİ ALANI VEÇEŞİTLİLİK
İşimden memnunum.

No.
%

İşimde daha fazla çeşitlilik olsun isterim.

No.
%

Diğer insanlarla daha yakından çalışmak
isterim.

No.
%

İşimde daha çok sorumluluk isterim.

No.
%

ÖDEME
Daha iyi ödeme yapan benzer bir iş
bulamadım.

No.
%

Yaptığım iş için maaşım tatmin edici.

No.
%

Benimle aynı işi yapan kişilerden daha
yüksek bir maaş hakettiğimi düşünüyorum.

No.
%

TAKDİR VE TERFİ
İşimde yeteneklerimii en iyi şekilde
kullanma fırsatım var.

No.
%

Benim işim kuruluşun başarısı için
önemlidir.

No.
%
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Terfi için daha çok fırsatımın olmasını
isterim.

No.
%

EĞİTİM
Bu kuruluştaki ilk bir kaç haftamda
benimle iyi ilgilenildi.

No.
%

Çalıştığım yerde aldığım eğitim çok
kapsamlı.

No.
%

Yeni beceriler edinmek için eğitim almak
isterim.

No.
%

Bunun sonucunda, örneğin; 20 personeli olan bir kuruluş aşağıdakileri hesaplayabilir:
İşimde daha çok çeşitlilik olsun isterim.

No.

%

Kesinlikle Katılıyorum

5

25

Katılıyorum

4

20

Kararsızım

3

15

Katılmıyorum

6

30

Kesinlikle Katılmıyorum

2

10
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(TÜM KİŞİ GELİŞİMİ) YETERLİLİK İNCELEME FORMATI
Ad:
Kilit görevler veya
Sorumluluklar

Pozisyon:
Bu görevi yerine
getirirken sahip
olduğunuz güven
düzeyini belirtiniz
(yüksek, orta, düşük)

Mevcut işteki süre:
Yetkinliğinizi göstermek Daha fazla geliştirmeye
için ne tür kanıtlar
veya eğitime ihtiyacınız
gösterebilirsiniz?
var mı?
(ispat, yazılı kanıt
(Evet veya Hayır)
yeterliliği, tanık ifadesi)

Yıllık değerlendirmeden once kullanınız ve dosyalayınız.
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Düzenlenme tarihi:
Sorumluluklarınızın
Teslim eden: açıklanmasına
Açıklamalar:
ihtiyacınız var mı?
(Evet veya Hayır)

PERFORMANS STANDARTLARI: - Tüm Kişi Gelişimi
Prosedür; Kilit Görev
Yani,Yapılması gereken
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KİŞİSEL EĞİTİM VE GELİŞTİRME PLANI FORMATI
TÜM KİŞİ İÇİN YETERLİLİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Ad:
Eğitim Türü

Faaliyet

Mevcut İş:
Tarih:
Başlangıç/Bitiş

İncelemeler
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İmzası ve Tarih)
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PERSONEL EĞİTİM PLANI FORMATI: Kurumsal Gelişim.
Düzenlenme Tarihi:
Personel
Kategorisi

Eğitim
Alacakların
Sayısı

Ad:
Eğitim Türü

Eğitim
Yöntemi
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Sorumlu Kişi

Eğitim
Kaynakları
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Eğitim Süresi

Hedeflenen
Tamamlanma
Tarihi

Açıklamalar

PLANLAMA DEĞERLENDİRMESİ: -Kurumsal Gelişim.
Kuruluşun Hedefleri

Nasıl başarılacak?

Ne değerlendirilecek?
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Kim sorumlu olacak?

Ne zaman
değerlendirilecek?

KURULUŞ İLETİŞİM PLANI: - Kurumsal Gelişim.
NE
Mesaj

NEDEN
Amaçlar ve Hedefler

KİM
Hedef Kitle
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NE ZAMAN
Zamanlama

KAYNAKLAR
İnsanlar, materyaller,
maliyetler

GÖZLEM KAYDI FORMATI (Aylık kullanım)

Kilit noktaları gözlem günlüğüne kaydetmek için gözlemci
Gözlem Günlüğü Ref:Departman
Gözlemci

Tarih

Personel Üyesi
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Personel Değerlendirmesi
Değerlendirme Hazırlık Formu (1. Aşama 2. VERSİYON)
(Personel üyesi ve bölüm müdürü)
Ad –

Değerlendirme Tarihi –

İş ünvanı 1. Memnun olduğunuz çalışma alanlarınızı/alanlarını belirleyiniz ve nedenini belirtiniz?

2. İyileştirmek istediğiniz çalışma alanlarınızı/alanlarını belirleyiniz ve nedenini belirtiniz?

3. Sizin/Çalışanların tam
nedenleri belirleyiniz:

potansiyelinizin/potansiyellerinin

gerçekleşmesini

engellemiş

olan

4. Lütfen, siz/çalışanlar tarafından geçen yıl üstlenilen kişisel gelişim faaliyetleri ile ilgili kısa ayrıntılar
ve bunların sizing/çalışanların işnizi/işlerini yerine getirme beceriniz/becerileri üzerinde ne gibi
etkileri olduğunu belirtiniz. (aşağıdaki italik bilgi rehberlik amaçlıdır ve çalışan ve bölüm müdürü
sayfasından silinebilir)








beceri, bilgi ya da anlayış düzeyleri;
iş yükü;
iş yaşam dengesi;
iş yerinde değişiklikler;
devamsızlık düzeyi;
kaynaklar/ekipmanlar;
çalışma ortamı - sağlık ve güvenlik vs

5. Önümüzdeki yıl sizin/onların yeteneklerinizi/yeteneklerini nasıl geliştirmek istersiniz?

6. Şu anki iş tanımınızla ilgili herhangi bir yorumunuz var mı?
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7. İş ilişkileri
İş sahibi
Aşağıdakiler arasındaki iş ilişkisinde ne iyi işliyor ve neyi değiştirmek istersiniz?
 Siz ve bölüm müdürü (müdür/komite)
 Siz ve meslektaşlarınız
 Siz ve hizmet kullanıcıları
 Siz ve diğer kurumlar
Bölüm müdürü
Geçen yıl ne kadar başarılı iş ilişkileri geliştirildi ve sürdürüldü?
İş sahibi ile aşağıdakileri arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz:
 Siz ve bölüm müdürü olarak (müdür/komite)
 Ekip
 Hizmet kullanıcıları
 Diğer Kurumlar Her ikisi de - Bu ilişkilerden herhangi birinde eşitlik ve çeşitlilik hakkında
endişeleriniz var mı?

8. Hedeflerin gözden geçirilmesi. Lütfen sizin/onların hedeflerinizi/hedeflerini aşayıya listeleyiniz.
Sizin/Onların son değerlendirmenizde/değerlendirmelerinde belirlenen hedeflere veya
belirlenmemiş ise, ekli iş tanımına başvurunuz.

9. Gelecek yıl için hedefleriniz/hedeflerinin ne olması gerektiğini düşünüyorsunuz?
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Değerlendirme formu (2. Aşama 2. VERSİYON)
İş sahibi -

İş ünvanı –

Bölüm Müdürü -

İş ünvanı/komite görevi –

İnceleme tarihi:
Son inceleme tarihi:
Rapor
(Değerlendirme toplantısı özeti – yapılan görüşmenin kaydı olarak değerlendirilen kişi tarafından
doldurulacaktır)

Kararlaştırılan Hedefler





Değerlendirilen kişinin görüşleri

Değerlendiren kişinin görüşleri

Değerlendirilen kişinin imzası

Tarih -

Değerlendiren kişinin imzası

Tarih -
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PERFORMANSDEĞERLENDİRMESİ
Bölüm B, toplantı sırasında bölüm müdürü tarafından doldurulacak ve ilgili personel tarafından kabul
edilecektir.
1. KİLİT GÖREVLER / İŞ GÖREVLERİ
1=mükemmel
2=çok iyi
3=iyi
4=uygun
5=kötü
Kilit Görevler

Değerlendirme

1

2

Açıklamalar

3

4
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EYLEM PLANI
Bölüm B, toplantı sırasında bölüm müdürü tarafından doldurulacak ve ilgili personel tarafından kabul
edilecektir.
Eylem (kilit amaçlarve hedefler)

(Zaman ölçeği)

Bölüm müdürünün imzası………………………………….
Personel üyesinin imzası………………………………………
Tarih……………………………………………………

(Kişisel eğitim ve geliştirme planı da kabul edilmeli ve bu forma eklenmelidir.)
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BİREYSEL EĞİTİM PLANI
Bölüm yönetimi ve değerlendirmeler ile bağlantılı.
Personel üyesi Belirlenen
Önerilen
eğitim
eğitim
ihtiyacı
çözümü

Önerilen
teslim
yöntemi

Teslim
zaman
ölçekleri
(Yani,......
karşılamak
için
tarafından
nitelikli
olmalıdır
.......)

Başlangıç
tarihi
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QUALITY OF PERFORMANCE
Performans Kalitesi

Değerlendirme
1

2

3

Açıklamalar
4

5

Doğruluk
İş birliği
İletişim – yazılı ve sözlü
Nezaket
Heves
İşi tamamlamak
Girişkenlik
Muhakeme
Kurallar ve düzenlemeler
hakkında bilgi sahibi olmak
Kişilik
İnsan yönetimi becerileri
Dakiklik
Güvenlik tutumu
Sorumluluk Kabul etme isteği
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Diğer Yorumlar (Varsa)
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EYLEM PLANLAMASI:-Tüm Kişi Gelişimi İSTEĞE BAĞLI
Eylem
Kim
Tarafından
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Tahmini
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Perioyodik Performansİncelemesi/Değerlendirmesi (PPİ)
Lütfen bu kısa anketi doldurunuz ve geri veriniz
Soru
Kullanılan Araçlar?

çok iyi

faydalı olabilir

ygun değil

Kullanılan
Teknikler?
Süreç Geneli?
Diğer yorumlar (varsa)
Lütfen cevaplarınızı, Türkiye için uygun olduğuna inandığınız şeylerle ilişkilendiriniz:

AdKuruluşTarih
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