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ÖZET 

 Küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ile 

neo-liberal politikaların kamu kurum ve kuruluşlarını değişim ve gelişime zorlaması; 

vatandaşa sunulan hizmetin hızlı ve etkili olduğu kadar verimli olmasını ve şeffaf 

kullanımını da zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle kamu yönetiminin faaliyetlerinin ve 

faaliyeti yerine getiren çalışanların performansının nesnel bir şekilde ölçülmesi, 

değerlendirilmesi ve bu çalışmaların sürdürülebilir politikalarla yürütülmesi 

gerekmektedir.  

 Türk kamu yönetimi içinde özellikle son 10 yıllık süreçte çalışanların 

performansının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar hızlanmış olsa da henüz genel 

hatlarıyla belirlenmiş bir teknik veya metot ortaya çıkarılmamıştır.  

 360 derece performans değerleme tekniği bireysel performansı değerlendirmek 

için çoklu kaynaklardan ve farklı boyutlardan veri toplayarak bireyin performansını 

karşılaştırmalı bir şekilde sunmaktadır. Teknik başta gelişmiş ülkeler olmak üzere 

özel ve kamu sektörlerinde başarılı sonuçlar ortaya koymuştur.  

 Tekniğin kamu kurumlarında uygulanabilirliği ile bireye, birimine ve 

kurumuna sağlayacağı katkıların analiz edilerek örnek bir model ortaya çıkarılması 

bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu nedenle Antalya ili örneğinde 

belirlenen üç farklı yapıdaki kurumda anket araştırması gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma kapsamında belirlenen hipotezlere ulaşılarak, öneriler sunulmuştur.
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SUMMARY 

 Globalization, developments in information and communications technologies 
and the neo-liberal policies forcing public institutions and organizations to be 
changed and improved; necessitate the service provided to citizens to be not only 
quick and effective but also efficient and transparent used. Therefore, operations of 
the public administration and performance of the public employees, who fulfil the 
activities, should be objectively measured, evaluated and sustainably conducted. 

 However efforts to evaluate the performance of employees in Turkish public 
administration have accelerated, especially in the last 10 years, an outlined specific 
technique or method has been uncovered yet. 

 360 degree performance appraisal technique puts the individual's performance 
forward in a comparative manner by collecting data from multiple sources and 
different dimensions to evaluate the individual performance. The technique has 
revealed successful results in the private and public sectors, particularly in developed 
countries. 

 Revealing the viability of the technique in public institutions and putting 
forward a model by analysing its contributions to the individual, his/her unit and 
organization, is the objective of this study. In this regard, a survey study has been 
conducted in the institutions having three different structures, in the province of 
Antalya. Through examination of the hypotheses determined in the context of the 
study, several recommendations have been suggested in the light of the findings 
obtained.
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 GİRİŞ 
  

 Bilgi ve iletişim teknolojilerinde, özellikle 1980lerden itibaren günümüze 

değin, artarak devam eden gelişmeler, özel-kamu fark etmeksizin kuruluşların 

sürdürülebilir, rekabetçi ve insan odaklı çalışmalar yürütmesini zorunlu kılmaktadır. 

1980li yıllara kadar varlığını sürdüren yönetim kuramları, küreselleşme ve neo-

liberal politikaların öngördüğü yönetsel, siyasal, ekonomik ve kültürel yapıların 

ihtiyaçlarını karşılama noktasında yetersiz kalmışlardır. Geleneksel yönetim 

kuramlarının yerini post modern yönetim teknikleri almıştır. Bu aşamadan sonra 

kuruluşlar çalışmalarını stratejik yönetim anlayışıyla planlamış, (toplam) kalite 

yönetimi anlayışıyla sürdürmüşlerdir. Yeni yönetim anlayışı ile birlikte geleneksel 

denetim mekanizması yerini büyük ölçüde performans yönetimine bırakmıştır. 

Stratejik yönetimin son aşaması olan stratejik performansın ölçümü ve kalite 

yönetiminin son aşaması olan ölçme, analiz ve iyileştirme (önlem al) çalışmaları, 

performans yönetimini işaret etmekte ve elde edilen bilgiler kuruluşun planlama 

fonksiyonunda girdi, sistemin yürütülmesinde düzeltici ve önleyici bir kaynak ve 

çıktılarında ise geliştirme unsuru olarak kullanılmaktadır. 

 Türkçe’de “başarım” veya “başarı düzeyi” olarak ifade edilen performans ve 

performansın yönetilmesi kavramının uluslar arası boyutta ve ulusal düzeyde önemi 

gün geçtikçe artmaktadır. Performans yönetimi küresel ölçekteki şirketler ve 

kurumlarda uygulama alanı bulduğu gibi bugün artık küçük ve orta büyüklükteki 

ulusal ve bölgesel kurum ve kuruluşlar ile işletmelerde modern bir yönetim tekniği 

olarak benimsenmiş gözükmektedir. Kurumsal performansın ölçülmesi konusunda 

Balanced Scorecard ve benzer tekniklerin kullanımı baskın olarak ortaya çıkarken; 

bireysel performansın ölçülmesinde ise çoklu kaynak ve yeteneklerden veri toplayan 

ve farklı kurum ve yapılara göre esneklik sunabilen “360 Derece Performans 

Değerleme Tekniği” özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren başarılı sonuçlarla 

birlikte tüm kurum ve kuruluşlarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
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 “Kamu Kurumlarında Performans Yönetiminin Uygulanabilirliği: 360 Derece 

Performans Değerleme Tekniği, Antalya İli Örneği” başlıklı bu çalışma aşağıda 

gösterilen yapısal analize uygun olarak hazırlanmıştır.  

Şekil 1: Çalışmanın Yapısal Analizi 

 

 Çalışmanın birinci bölümünde öncelikli olarak performans kavramı, 

performansın boyutları ve performans yönetimi ele alınmaktadır. Buna bağlı olarak 

performans yönetiminin kuralları ve performans yönetiminin örgütler, yöneticiler ve 

çalışanlar açısından sağlayacağı yararlar üzerinde durulmaktadır. Diğer taraftan 

performans yönetimi, planlama, uygulama, analiz ve geliştirme aşamaları 

bağlamında süreç odaklı bir şekilde analiz edilmektedir.  

 İkinci bölümde kamu yönetiminde reform ve performans yönetimi analiz 

edilmektedir. Bu kapsamda kamu yönetiminde reform dinamikleri ve Yeni Kamu 

Yönetimi, kamu yönetiminde performans kavramının artan önemi, tanım ve boyutları 

üçüncü bölümün ana konuları arasında yer almaktadır. Kamuda performans ölçütleri 

ve kamu personel yönetiminin temel ilkeleri arasında bir bağ var mıdır sorusundan 

hareketle Türk kamu yönetiminde performans yönetiminin uygulanabilirliği teorik 

boyutta ele alınarak tartışılmaktadır. 
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 Üçüncü bölümde 360 derece performans değerleme tekniğinin tanımı, kapsamı, 

uygulama alanları ve 360 derece performans değerleme tekniği süreci konularına yer 

verilmektedir. Kullanılmakta olan 360 derece performans değerleme ölçütleri 

çerçevesinde tekniğin kuruluşlara sağlayacağı avantaj ve dezavantajların neler 

olduğu ortaya konulduğu çalışılmaktadır. Son olarak bu bölümde tekniğin 

geliştirilebilmesine yönelik ne gibi hususların göz önüne alınması gerektiği ifade 

edilmektedir. 

 Son bölümde ise Antalya ili evreninde ve Manavgat Kaymakamlığı, Kepez 

Belediyesi ve İLBANK Bölge Müdürlüğü örnekleminde alan araştırması ile 360 

derece performans değerleme tekniğinin Türk kamu yönetiminde uygulanabilirliği 

analiz edilmektedir. 
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1. BÖLÜM 

KAVRAMSAL ANALİZ: PERFORMANS VE YÖNETİMİ 

 

 1.1. Performans Kavramı 
 Özelikle 1980lerden itibaren önemini artıran müşteri memnuniyeti ve kalite 

kavramları kontrol üzerine kurulu düzeltici çalışmaların yerini performans odaklı 

önleyici (proaktif) çalışmalara bırakmıştır. Önleyici çalışmalar ise ancak ölçme, 

analiz ve iyileştirme çalışmalarının düzenli, sürekli ve belirli standartlara uygun 

olarak gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle gerek özel sektörde gerekse de 

kamuda yürütülen faaliyetlerin bireysel ve kurumsal olarak ölçülmesi ve başarı 

derecesi ortaya çıkarılmalıdır. Böylece düzeltici çalışmaların yanında aksaması 

muhtemel yönler de ortaya çıkmaktadır. Sorun meydana gelmeden önleme fırsatı 

yakalanmaktadır. Bu nedenle sınırsız rekabet ortamında sektör ayrımı olmaksızın 

kuruluşların stratejik hedeflerine ulaşabilmeleri ve sürdürülebilir politikalar 

üretebilmeleri güçlü bir performans yönetimi, değerlendirme sistemi ve standartlarını 

oluşturma düzeyleri ile ilişkilidir.  

 Performans; yönetimin bilim olarak kabul edilmesinin ardından en çok 

kullanılan ancak uygulama aşamasında sık sık problemle karşılaşılan temel yönetim 

kavramlarından bir tanesidir. Özellikle F. W. Taylor’un (1911) bilimsel yönetimin 

ilkeleri isimli çalışmasında kabul ettiği dört temel ilke ve çalışan performansını 

maksimize etmek için gerçekleştirdiği uygulamalar (zaman ve hareket etütleri ile 

etkili ve çabuk bir şekilde verim alınması) sonucunda ortaya çıkardığı mekanik 

insanın, 100 yılı aşkın süredir eleştirilmesine neden olsa da kısa zaman sonra E. 

Mayo ve arkadaşlarının başlattığı “İnsan İlişkileri Hareketi tezinin odak noktasını 

oluşturmaktadır. E. Mayo ve arkadaşları tarafından yürütülen Hawthorne 

araştırmalarının sonucunda ortaya konan anti-tez; bireysel performansın 

artırılmasında ve teknik ve fiziki kapasitenin artırılmasının tek başına yeterli 
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olmadığı, aksine sosyal ve psikolojik şartlarda yapılacak iyileştirmenin, bireyi motive 

edeceği ve bireysel ve örgütsel performansın buna bağlı olarak artacağı yönündedir.  

 Özellikle 1930lu yıllardan itibaren farklı tekniklerle bireysel ve kurumsal 

performans çalışmaları kamu ve sektör kurum ve kuruluşları tarafından uygulanmaya 

başlanmıştır. Bu alandaki teorik ve ampirik literatür çalışmalarının sayısı 1970lerden 

itibaren giderek artma eğilimi göstermektedir. Buna rağmen söz konusu literatürde 

bilim adamlarının üzerinde mutabık kaldığı ortak bir tanıma rastlamak mümkün 

gözükmemektedir. Bu alanda teorik ve uygulamalı çalışmalar yapan bilim adamları 

genel olarak kendi uğraş alanları ve perspektifinin etkisinde performans tanımlarına 

yer vermişlerdir. Bu tanılardan bazıları şu şekilde özetlenebilir.  

 Belli bir hedefe ulaşmak için önceden belirlenmiş bir faaliyetin sonucunda 

ortaya çıkanı, sayısal olarak ve kalite açısından belirleyen bir kavramdır 

(Akal, 1998, 473). 

 Performans bir daire gibi nerede başladığı ve nerede sona erdiği tam olarak 

belli olmayan fakat daha çok süreklilik arz eden ve her zaman olan bir 

faaliyettir (Çevik, 2004: 258). 

 Performans, genel olarak amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde 

edileni, nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Başka bir ifadeyle 

belirlenmiş olan bir hedefe ulaşım seviyesinin ölçümüdür (Özer, 2009:3) 

 Herhangi bir işte gösterilen başarı derecesidir (Okur, 2007: 53). 

 Yapılan bir faaliyet sonucunda ulaşılan durumun sayısal ya da sayısal olmayan 

verilerle ortaya konulmasıdır (Yücel, 2010: 23). 

 Belirlenen koşullara göre bir işin yerine getirilme düzeyi veya iş görenin 

davranış biçimi olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle performans, bir 

çalışanın belirli bir zaman kesiti içerisinde kendisine verilen görevi yerine 

getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlardır (Halis ve Tekinkuş, 2008: 228).  

 Çalışanın işinde sağladığı başarı ve gelişme yeteneğinin sistematik 

değerlendirilmesidir (Sabuncuoğlu, 2012: 184). 

 Kamusal programların çıktı amaçlı yönetilmesi (Keamey ve Berman, 1999: 1). 

 Yetenek X Motivasyon (Kondalkar, 2007: 113). 
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 Literatürde genel kabul gören performans tanımları genel olarak 

değerlendirildiğinde performans kavramını “yürütülen çalışmalardan elde edilen 

çıktılar için çalışanların/birimlerin/kuruluşun belirli standartlara uygun olarak 

gösterdiği başarım düzeyi” olarak tanımlamak mümkündür. 

 1.2. Performansın Boyutları 
 Örgütlerde yürütülen performans çalışmalarının temel tuğla taşı bireylerdir. 

Bireyin ortaya koyduğu performans, sırayla bölüm, işlevsel ve örgütsel performans 

üzerinde önemli bir role sahiptir (Şahin ,2013: 51).  

Şekil 2: Performansın Boyutları  

 

 1.2.1. Bireysel Performans 
 Bireysel performans kurum içerisinde bireylerin kendilerine verilen görevleri 

yerine getirme düzeyleridir. Bireysel performans ölçümlerinde çalışanlar için 

belirlenen performans hedeflerine bireylerin ne kadar ulaştıkları belirli aralıklarla 

ölçülmektedir (Ateş ve Köseoğlu,  2011: 22). Söz konusu ölçüm aralıkları her 

kurumun kendi örgütsel yapısına ve performans anlayışına göre farklılık 

göstermektedir. Bireysel performans çalışmaları, örgütün insan kaynaklarını 

oluşturan çalışanların niteliklerine ve örgütsel yapısına uygun değerleme 

tekniklerinden biri veya birkaçının uygun bir şekilde birleştirilmesiyle 

hazırlanmalıdır. Değerleme teknikleri performans değerleme olarak adlandırılan 
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dönemde yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilirken günümüzde performans 

yönetimi (süreci) anlayışıyla birlikte ortaya çıkan modern teknikler aracılığıyla çok 

kaynaklı ve farklı boyutlardan ölçülmektedir. 

 1.2.2. Takım (Birim) Performans Yönetimi 
 Takımı oluşturan bireylerin performansından ayrı olarak takımın 

performansının bir bütün halinde yönetilmesidir. Takım bir amacı gerçekleştirmek, 

bir projeyi yerine getirmek için kurulduğuna göre projede bu hedefe ulaşılması, 

süresi içinde ve belirtilen bütçe ile bitirilmesi performansın gerçekleştiğini gösteren 

unsurlardır (Çevik vd., 2008: 19).  

 Takım performansının ölçülmesinde cevaplanması gereken en önemli 

sorulardan bir tanesi şudur. Takım performansı acaba hangi çıktılara ya da unsurlara 

bağlı olarak ölçülebilir? Takım performansının belirlenmesinde üç tür çıktıdan 

yararlanılabilir. Bunlar:  

i.Takımı oluşturan birim, departman veya dairelerin toplam performansı, 

ii.Takımı oluşturan bireylerin toplam performansı, 

iii.Takımın yürüttüğü çalışmalar sonucu elde edilen çıktılar. 

 1.2.3. Kurumsal (Organizasyonel) Performans Yönetimi 
 Kurumsal (organizasyonel) performans yönetimi, örgütü istenen amaçlara 

doğru yöneltmek için örgütün mevcut ve geleceğe ilişkin durumları ile ilgili bilgi 

toplama, toplanan bilgiyi karşılaştırma ve performansın sürekli gelişimini sağlayacak 

yeni ve gerekli düzenlemelerle ilgili olarak etkinlikleri planlama, başlatma, sürdürme 

ve geliştirme görevlerini üstlenen bir süreç (Akal, 1992: 50) olarak 

tanımlanmaktadır.  

 Kuruluşlarda yürütülen performans yönetimi çalışmalarında başarıyı 

yakalamak için bu bölümün başında temel olarak belirtildiği üzere bireysel 

performans çalışmalarından başlayarak kurumsal sonuçlara ulaşan bir süreç 

izlenmelidir: 
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Şekil 3: Performans Nedir? 

 

Kaynak: Shields, 2007: 21. 

 1.3. Performans Yönetimi 
 Koontz' a göre (1971),  performans değerlendirmesinin bilinen ilk örneği Wei 

hanedanı (MS 221-65) dönemindedir. İmparatorun, görevi memur sınıfının 

performansını değerlendirmek için bir "imparatorluk değerlendiricisi" 

görevlendirmiştir. 16. yüzyılda ise İgnatus Loyola, Toplumun üyelerini resmi 

değerlendirmesini yapmak üzere bir sistem kurmuştur (Armstrong, 2009: 9).  

Amerika'da performans değerlendirme konusunda yüz yıl kadar geriye giden erken 

referanslar vardır. Federal Kamu Hizmeti Komisyonu'nun liyakat derecelendirme 

sistemi 1887 yılında kurulmuştur. Yine 1916 yılında Birleşik Devletler kongresi 

tarafından atıkla mücadele için “Verimlilik Bürosu” kurulmuştur (Talbot, 2010: 1). 

Taylor performans değerlendirmeyi 1911 yılında ortaya koymuş; birçok şirket 20. 

yüzyılın başında Taylor'un "Bilimsel Yönetim" çabalarından etkilenmiş ve 

performans değerlendirmelerini uygulamışlardır (Grote, 2002: 2). 

Performans kavramı 20. Yüzyılın ilk döneminde çalışanın faaliyetlerinin 

değerlenmesi anlamı üzerine kuruluydu. Yöneticiler için yürütülen performans 

çalışmalarında temel hatta tek amaç, çalışanların iş verimliliğinin artırılmasıdır. 

1930lardan itibaren ortaya çıkan beşeri ilişkiler hareketi kavramın yönünü mekanik 

insandan sosyal insana çevirse de yapılan çalışmalar sonuç odaklılık üzerine 
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yoğunlaşmıştır. 20. Yüzyılın ilk yarısında Peter Drucker (1954) tarafından 

tanımlanan ve kısa zamanda genel kabul gören amaçlara göre yönetim (management 

by objectives) düşüncesi 1970lere gelindiğinde ilk kez yönetim ile performansın bir 

arada kullanılmasına olanak sağlamıştır. 

 20. yüzyılın son çeyreğinde, -"işliyorsa,  kullan" (if it works, use it) vecizesine 

dayanarak veri depolamaya dayanan amaçsız teknikler ortadan kalkmıştır (Latham, 

2007: 59). Performansı bir yönetim olarak kabul eden  modern anlamdaki ilk çalışma 

Warren’e aittir. Warren 1972 yılında Management Rewiev dergisinde yayınlanan 

“Performance Management A Substitute for Supersivision” başlıklı makalesi 

performansın yönetim boyutuna vurgu yapmaktadır (Armstrong, 2009: 20). Böylece 

sonuçlardan, amaçlara yönelen performans kavramı, 1970lerin başlarından itibaren 

yönetim çalışmaları ile birlikte bir süreç olarak kullanılmaya başlandı. 1990lardan 

itibaren ise bireysel performansın çoklu kaynaklar (yönetici, eş düzey, ast, vb.) ile 

ölçülmesi yönünde ortaya çıkan akım aynı zamanda yeni bir eğilim olarak bireysel 

yeteneklerinde (competencies) performans yönetimi çalışmaları içerisinde 

kullanılması yönünde baskı oluşturarak bireysel davranışların da performans 

yönetimi sürecinde önemli bir rol kazanmasını sağlamıştır. Böylece performans 

değerlemeden amaçlara göre yönetime ve nihayetinde süreç odaklı performans 

yönetimi anlayışına ulaşılmıştır. 

 Performans yönetimi çalışmalarını değerleme ve amaçlara göre yönetimden 

ayıran temel özellikleri sıralamak istersek (Armstrong, 2009: 25-26): 

 Performans yönetimi, tek bir olay değil devamlılığa sahip olan bir süreçtir, 

 İnsan kaynakları prosedürlerine göre, yönetimin normal ve gerekli bir 

fonksiyonu olarak değerlendirilir, 

 Performans yönetimi kavramının; insan kaynakları yönetimi için çoğu zaman 

aynı anlamda kullanılan personel yönetimi kavramında olduğu gibi bir takım 

farkların ötesinde birçok ayırt edici özelliği bulunmasına karşın, "performans 

değerlendirmesinin" yerine kullanılmaktadır. 

 Armstrong (2009: 26) bu ayrıştırmanın ardından performans yönetimini 

hedeflerle yönetim ve performans değerlendirmeden ayıran diğer temel 

özellikleri tabloda gösterildiği şekilde karşılaştırmalı olarak sunmuştur: 
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Tablo 1: Performans Yönetimi, Hedeflerle Yönetim ve Performans 
Değerlendirme 

Hedeflerle Yönetim Performans Değerlendirme Performans Yönetimi 

• Bireysel bütünleşme 

hedeflerine vurgu 

• Nicelleştirilmiş gereklilikler ve 

performans ölçütlerine vurgu 

• Yıllık değerlendirme 

• Notlandırma yok 

• Geriye doğru bakış 

• Performans 

gerçekleştirmelerine odaklanma 

• Yukarıdan-aşağıya 

• Tek parçalı sistem 

• Paket sistem 

 

• Karmaşık evrak işleri 

• Ödeme ile doğrudan bağlantı 

bulunmayabilir 

 

• Yöneticilere uygulanır 

• Üretim hattı yöneticileri ve 

personel departmanı tarafından 

sahiplenilir 

• Bireysel hedefler dâhil 

olabilir 

• Bazı nitel performans 

hedefleri de dâhil olabilir 

• Yıllık değerlendirme 

• Notlandırmalar 

• Geriye doğru bakış 

• Performans ve liyakat 

seviyelerine odaklanma 

• Yukarıdan-aşağıya 

• Tek parçalı sistem 

• Genellikle özel olarak 

tasarlanmıştır 

• Karmaşık evrak işleri 

• Genelde performans 

ödemesiyle bağlantılıdır 

 

• Tüm personele uygulanır 

• İK departmanı tarafından 

sahiplenilir 

• Örgütsel ve bireysel hedeflere 

odaklanma 

• Hem çıktılar (sonuçlar) hem de 

girdileri (yeterlilikler) ele alır 

• Tüm yıl boyunca 

• Notlandırmaları içermeyebilir 

• İleriye doğru bakış 

• Performans kadar gelişmeye 

de odaklı 

• Müşterek süreç 

• Esnek süreç 

• Özel olarak tasarlanmıştır 

 

• Minimum evrak işleri 

• Genelde performans 

ödemesiyle bağlantılı 

olmayabilir 

• Tüm personele uygulanır 

• Üretim hattı yöneticileri 

tarafından sahiplenilir 

Kaynak: Armstrong, 2009: 26 

 Yapılan değerlendirmeler ve yaşanan süreç göz önüne alındığında performans 

yönetimi, dar çerçevede örgütlerin yürüttükleri faaliyetlerin sonucunda elde ettiği iş 

başarım düzeylerinin ortaya çıkarıldığı süreci ifade etmektedir. Geniş kapsamlı bir 

tanımda performans yönetimi bir örgütün bireysel ve kurumsal olarak ulaşmak 

istediği hedefler için harcadıkları çabanın belirli tekniklerle araştırıldığı ve elde 

edilen bulguların sürdürülebilir politikalar için geliştirilmeye çalışılarak, herkesin 

katılımının sağlandığı iş başarımı çabalarının tümü/yürütülmesi olarak 

tanımlanabilir. 
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 Bireysel ve örgütsel etkinlik için kritik ve gerekli bir bileşen olan performans 

yönetimi (Cardy ve Leonard, 2011: 3) örgütlerin en zayıf noktası (achilles’ heel) ve 

insan kaynaklarının örgütlerde uygulanması en zor sistemi olarak bilinmektedir 

(Pulakos, 2009: 3).  

 1.3.1. Performans Yönetiminin Kuralları 
 Sürdürülebilir bir performans yönetimi tasarlayabilmek için kuruluşlar 

çalışmalarına başlarken aşağıda sıralanan kural veya ön koşullara göre hareket 

etmelidir (Barutçugil, 2002: 138-139; Öztürk, 2009, 75):  

 Kuruluşun hedefleri kurum içerisinde paylaşılmalı, birim, takım ve birey 

hedefleri birbirini tamamlayacak şekilde ve işlevsel olmasına dikkat ederek 

hazırlanmalı, 

 Kuruluş yapısına uygun olarak hazırlanacak performans yönetimi sürekli ve 

gelişim odaklı olmalı, 

 Performans çalışmaları, kontrol ve zorlamadan çok ortaklık ve işbirliği 

temelinde yükselmeli, 

 Performansın geliştirilmesi ve nasıl başarılacağı herkese anlatılmalı ve herkes 

ile paylaşılmalı, 

 Bireysel performansın gelişiminde bireylerin inisiyatif kullanımı teşvik 

edilmeli, 

 Yönetim tarzı tüm paydaşlara karşı açık, dürüst ve karşılıklı iletişime dayalı 

olmalı,  

 Bilgi akışı ve bilgilendirme sürekli olmalı, 

 Kuruluş hedeflerindeki değişiklikler bireylere ve birimlere bilgi ve deneyimle 

anlatılmalı, 

 Hedeflerde zaman içerisinde ihtiyaç duyulabilecek revizyonlara olanak 

tanınmalı, 

 Müşterek belirlenen hedeflerin performans gerçekleştirme ölçüm ve 

değerlendirmesi birlikte yapılmalı, 

 Sistem bütün çalışanlara uygulanmalı, 

 Kuruluş, kedisini artık normal bir durum olarak kabul edeceği sürekli ve köklü 

“değişime” bugün için ve gelecek için hazırlamış olmalıdır.  
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 Yukarıda sıralanan kurumsal anlamda dikkat edilmesi gereken kuralların 

yanında çalışanlar içinde dikkat edilmesi gereken bir takım etik ilkeler 

bulunmaktadır. Winstanley ve Stuart-Smith (1996: 66-71) çalışmalarında bu ilkeleri 

dört başlık altında toplamıştır: 

• Bireye saygı - bireyler "başkaları için araç" olarak değil, "kendi içinde 

değerlendirilen" konumunda geliştirilebilen bir kaynak ve amaç olarak ele 

alınmalıdır. 

 Karşılıklı saygı - Performans yönetiminde görev alan taraflar diğerlerinin 

ihtiyaçları ve kaygılarına saygı göstermelidir. 

 Prosedürel adalet - Performans yönetiminde uygulanan prosedürler prosedürel 

adalet ilkeleriyle uyumlu olarak korku üzerine değil adil biçimde 

yürütülmelidir. 

 Karar almada şeffaflık - Performans yönetim süreçlerinden doğan kararlardan 

etkilenen kişiler, kararların hangi temelde alındığını tartışma imkanına sahip 

olmalıdır. 

 1.3.2. Performans Yönetimi Uygulamanın Yararları 
 Kuruluşlar,  kuruluşun insan kaynağını oluşturan çalışanlar, yöneticiler ve 

müşteriler/vatandaşlar performans yönetimi uygulamasının sonuçlarından bir takım 

yararlar elde etmeyi hedeflemektedirler. Başka bir ifadeyle performansı yönetimi 

uygulamalarının yararları kurum, yönetici, çalışan ve müşteri/vatandaş boyutuyla 

ayrı ayrı ele alınmaktadır (Çalık, 2003: 13-14; Erbaşı, 2008: 43; Uyargil; 2013: 10-

12; Sağbaş vd., 2011: 25; Barutçugil, 2002: 127-129; Öztürk, 2009:72-73; Şimşek ve 

Öğe, 2011: 314-315; Bilgin, 2004: 22; Eroğlu, 2011: 31-33, Armstrong, 2009: 267-

269, Zerenler, 2005: 6, Yüksel, 1998: 162-163): 

 Performans yönetimi ve kurumsal yararları 

 Yönetimin yürüttüğü çalışmalar ve çalışmaların sonuçları üzerindeki 

kontrolünü güçlendirir,  

 Performans yönetimi ile günümüzde önemi gittikçe artan bir faktör olarak 

değişen koşullara daha hızlı tepki verilir, 
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 Kuruluşun vizyonunu belirlemek ve arzu edilen örgüt kültürünün gelişimine 

katkı sağlamak,  

 Örgütsel hedeflerle çalışan hedeflerini bütünleştirmek ve örgüt yönetimine, 

çalışan performanslarının genel değerlendirmelerde örgütün bütünsel 

gelişimine destek olması için imkan sunmak,  

 İhtiyaç duyulan eksikliklerin tespit edilerek giderilmesine yönelik geliştirme 

tekniklerinin belirlenmesini sağlar,  

 Çalışanların daha yakından tanınmasına imkan verdiğinden kariyer yönetimine 

katkıda bulunur, 

 Daha objektif ve gerçekçi bir şekilde çalışanlara ve yönetime; yönetim sistemi 

yaklaşımı sağlar,  

 Kuruluşun faaliyet gösterdiği kendi alanı/sektörü ile ilgili gelişmelere ayak 

uydurmasını sağlama, 

 Kuruluşun stratejik planları, müşteri hizmetleri, toplam kalite, kriz ve risk 

yönetimi gibi diğer çağdaş yönetim araçları/teknikleri aracılığıyla yürütülen 

çalışmalara destek sağlamak, 

 Ücret yönetimi ile ayarlamaları için gerekli olan verileri sağlar. Çalışanlara 

yönelik ücret ve diğer maddi ödemeler ile motivasyonlar kadar manevi ve 

sosyal motivasyonlar içinde veri elde edilir, 

 İnsani değerlerin kurum içinde artmasıyla tüm paydaşlar için daha iyi 

sonuçların alınması sağlanmaktadır. 

 Performans yönetimi ve yöneticilere sağlayacağı yararlar: 

 Yöneticiler yönetsel becerilerini geliştirir ya da bu becerileri rahatlıkla 

uygulayabilecekleri koşulları elde edebilirler. 

 Örgütün iş hedefleri ile bu hedeflerin bölüm ve birey hedeflerine dönüşümünü 

çalışanlara aktarabilmek için yöneticilere iletişim imkanı sağlayabilir, 

 Yöneticiler, çalışanların güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini daha kolay 

belirleyerek onlara yardımcı olabilirler, 

 Yöneticiler çalışanları daha yakından tanıdıkça yetki devri konusunda daha 

rahat karar verebilirler, 
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 Yöneticiler, takım üyelerinin birlikte daha kaliteli zaman ve yapıda 

çalışabilmeleri için fırsat sağlanır, 

 Performans yönetimi ve çalışanlara sağlayacağı yararlar: 

 Çalışanlar, sürekli iyileştirme faaliyetlerini işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak 

algılarlar, 

 Çalışanlar, üstlerinin kendilerinden neler beklediğini ve performanslarını nasıl 

değerlendirdiklerini öğrenirler, 

 Çalışanlar, bireysel performansları ile organizasyon amaçlarını ilişkilendirerek 

örgütün bir parçası olduklarını hissederler, 

 Çalışanlar sonuçların ve yetkinliklerin birlikte önemli olduğunu öğrenirler. Ne 

yapılacağına odaklandıkları kadar işleri nasıl yapacaklarına ve 

yürüteceklerine ilişkin beceri geliştirirler, 

 Çalışanlara gelecekte üstlenecekleri yeni görevleri yerine getirebilmeleri için 

yeni yeterlilikler kazandırmak, 

 Çalışanlar, performans değerlendirmenin bir parçası olarak görüşmelerini 

yöneticileriyle birlikte yönlendirirler. Aynı zamanda yönlendirmenin bir 

parçası olarak yanlış algılamaların önüne geçme fırsatı bulurlar,  

 Çalışanlar güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini, yeteneklerini ve özellikleri 

tanırlar,  

 Yöneticiler ile çalışanlar arasındaki iki yönlü iletişimi artırarak kişisel gelişimi 

hızlandırmaktadır. 

 Performans yönetimi ve müşteri/vatandaş yararı, 

 Günümüzde 360 derece veya çok kaynaklı performans değerleme tekniklerinin 

kullanılmaya başlanmasıyla müşteri veya vatandaşlardan geribildirim almanın 

kuruluşa olan faydasının yanında, müşteriler ve vatandaşlarda aşağıda sıralandığı 

şekilde bu süreçten faydalanmaktadır (Kalenderoğlu, 2007: 81): 

 Müşteri-işletme ve devlet-vatandaş ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sağlar, 

 Hizmet aşamasında müşterinin/vatandaşın beklentilerini ortaya çıkartarak 

karşılıklı memnuniyet sağlar, 
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 Müşterilerin/vatandaşların aldıkları ürün ve hizmet ile ilgili kararlarda 

katılımını sağlar, 

 Müşteri/Vatandaş sistemin bir parçası haline gelerek kalite kontrol aşamasında 

hazır bulunur, 

 Müşterinin/Vatandaşın kaliteyi tanıma ve takdir etme şansı olur, 

 Müşteri/Vatandaş-Kuruluş arasında karşılıklı güven ortamının oluşmasına 

zemin hazırlar ve 

 Performans çalışmaları ile birlikte artan hizmet kalitesi sayesinde dolaylı veya 

doğrudan topluma destek sağlanmış olur. 

 1.4. Performans Yönetim Süreci 
 Başarılı ve etkili performans yönetimi çalışmaları, belirli ilkeler ve bu ilkelere 

bağlı olarak düzenli aşamalardan oluşmalıdır. Kuruluşlarda var olan sistemin 

yeninden tasarlanması veya yeni bir performans yönetim sürecinin tasarımı ve 

uygulanması, değişimin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesinden oluşan iki aşamalı 

bir süreç gerektirir. (Axson, 2010: 261) Çünkü sadece değişimin gerçekleştirilmesi 

her zaman gelişmeyle sonuçlanmayacağı gibi sadece değişim için spesifik bir fikrin 

olması da yeterli değildir. Kuruluşlarda başlatılan değişim çalışmaları gerçekten 

yapılmalı ve sürecin tüm aktörleri tarafından sürdürülmelidir (Langley, vd. 2009:17). 

Şekil 4 : Değişim Etkisi 

 

Kaynak: Axson, 2010: 261 
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 Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere kuruluş öncelikle değişikliğin yönünü 

etkilemeli ve daha da önemlisi değişikliği sürdürmelidir. Değişimi etkilemek için 

gerekli beceriler, değişikliği sürdürmek için gerekli olanlardan çok farklıdır. Başarılı 

yöneticiler değişikliği etkilemenin değişikliğin sürdürülmesinden çok daha kolay 

olduğunu bilirler. Örneğin bir diyeti başlatmak onu sürdürme mücadelesinden daha 

kolaydır (Axson, 2010: 262).  

 İkinci olarak performans yönetimi sürecinde başarı sağlanması için sistemin 

aşağıdaki tabloda görüleceği üzere basit ve rasyonel hazırlanması gerekmektedir 

(Cokins, 2009: 43): 

Şekil 5: Performans Yönetiminde Anlaşma ve Belirsizlik Düzeylerinin Etkisi 

 

 Şekilden de görüleceği üzere yöneticilerin anlaşma ve kesinlik düzeyi 

birbirlerinden uzaklaştıkça süreç kaos ortamına sürüklenirken, anlaşma ve kesinlik 

düzeyi birbirine yaklaştıkça süreç daha kompleks bir yapıdan basit ve rasyonel şekle 

bürünmektedir. 

 Performans yönetimi çabalarını sadece yönetime hitap eden bir sistem değil de 

herkes tarafından anlaşılabilir ve sürdürülebilir bir şekilde tasarlamak gerekmektedir.  
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Şekil 6: Performans Yönetimi Süreci 

 

Kaynaklar: Poister, 2003: 16; Wedman, 2010: 73; Grote, 2002: 21; Paladino, 2011: 4;, Pulakos, 2009: 45; Wilmoth, vd., 2010: 5-27; Armstrong:  2009: 63; Ferreira ve Otley, 
2009: 268’den uyarlanarak hazırlanmıştır. 
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 Performans yönetimi, planlama, uygulama, analiz ve geliştirmeden oluşan dört 

aşamalı bir süreçten oluşmaktadır. Kurumlar öncelikli olarak planlama çalışmalarını 

geniş katılım sağlayarak tamamlamalıdır. Planlama aşaması kurumlar için vital bir 

önem arz etmektedir. Çünkü planlama aşaması kurum ve kuruluşların amaçları, 

sorumlulukları başta olmak üzere çevre analizi ve hedefler ve hedef kitlelerin 

belirlenmesini kapsamaktadır. Gerek kamu ve gerekse özel sektör kurum ve 

kuruluşları planlama sürecinde iç ve dış çevre faktörlerini dikkate almalıdır.  

 Performans yönetiminin uygulama aşamasında ise önceden belirlenen amaçlara 

ve kuruluşun yapısına uygun olarak değerleme tekniğinin ve değerleyicilerin 

belirlenmesi gerekmektedir. Belirtilen amaç ve hedefler performans ve yönetimi 

sürecine bağlı olarak elde edilecek bilgilerin kurum ve kuruluşlara ve çalışanlara 

sağlayacağı katkıların neler olabileceği hem değerlendiricilere hem de 

değerlendirilen çalışanlara anlatılmalıdır. İhtiyaç duyulması halinde konu ile ilgili 

eğitimler düzenlenmelidir. Bu aşamanın sonunda ise yapılacak pilot uygulamalar ile 

aksaklıklar tespit edilmelidir. Pilot uygulama neticesinde ortaya çıkan sorunlar 

giderilerek gerek duyulması halinde kurum dışından uzman personel yardımı ile 

performans değerlemesi uygulamaya geçirilmelidir. 

 Üçüncü aşamada ise performans değerlemede elde edilen bilgilerin istatistiksel 

yöntemlerle analizi yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlar rapor edilmekte ve daha 

sonra performansı değerlendirilen çalışanlara ve ilgilerine geribildirim yapılmaktadır. 

 Performans yönetimi sürecinin dördüncü ve son aşaması geliştirmedir. Bu 

aşamada sonuçlar, geliştirme veya önlemeye yönelik çalışmalara dayanak olarak 

kullanılmaktadır. Etkili bir performans yönetiminden söz edebilmek için çalışmalar 

mümkün olduğunca geniş katılıma imkan verecek bir değerlendirmeye tabi 

tutulmalıdır. Performans değerlendirme sürecinde elde edilen tüm sonuçlar ileride 

kullanılabilecek şekilde depolanmalıdır. 

 Performans yönetimi çalışmaları sürdürülebilir bir niteliğe sahip olmalıdır. 

Performans değerlemesine yönelik girişimlerde elde edilen bilgiler doğrultusunda 

başarı veya başarısızlık, verimlilik veya verimsizlik, etkinlik, etkililik gibi tüm 
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unsurlar dikkate alınarak performans çalışmaları belirlenen periyotlarda tekrar 

planlanmalı, uygulanmalı, analiz edilmeli ve geliştirmelidir.  

 1.4.1. Performans Yönetimi Planlama 
 Yönetim olgusunun ilk ve temel evrensel öğesi planlamadır (Öztekin, 2002: 

40; Aydın 2007: 72). Bu nedenle kuruluşlar yürütecekleri yönetsel çalışmalarda 

planlamanın üzerinde önemle durmaktadırlar. Performans yönetimi çalışmalarında da 

planlama fonksiyonu birbiri ile bağıntılı aşamalardan oluşmaktadır. Kuruluşlar, 

öncelikli olarak yürütecekleri performans yönetimi çalışmalarının amaçlarını ve 

kimlerin hangi işlerden sorumlu olacaklarını belirlemelidir. Daha sonra SWOT 

analizi gerçekleştirilmelidir. SWOT analizinden sonra ise performans yönetimi 

sürecinden beklenen amaç ve yararlar dikkate alınarak performans kriterlerine ve 

amaçlarına uygun hedefler belirlenmelidir. Başka bir ifadeyle amaçların ölçülebilir 

şekilde formüle edilmesi gerekmektedir.  

 1.4.1.1. Performans Yönetiminin Amaçları ve Sorumlulukların Belirlenmesi 

 Kurumların uyguladıkları performans çalışmalarından bekledikleri fayda 

yelpazesi oldukça geniştir. Bu nedenle performans yönetimi çalışmalarında öncelikle 

yapılacak iş değerleme çalışmasının amaçlarını belirlemek olmalıdır. Temel olarak 

amaçların eksik olması; sürecin tamamının eksik planlanmasına neden olabileceği 

gibi gereğinden fazla veya ulaşılması olanaksız amaçların ortaya konulması 

performans çalışmalarına olan güveni ve katılımı azaltarak gelişimden ziyade kuruluş 

için zaman kaybı ve fazladan maliyet oluşturacaktır.  

 Thomas ve Bretz (1994: 30-32) performans yönetimi uygulama aşamasında 

kuruluşların belirleyebileceği amaçları aşağıdaki gibi sıralamaktadır: 

 

 İş performansını geliştirmek, 

 Liyakata uygun ödeme teknikleri geliştirmek, 

 Çalışanlara iş beklentileri hakkında tavsiyeler vermek, 

 Çalışanlara rehberlik etmek, 

 Destekleme kararları alınması, 
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 Çalışanları motive etmek, 

 Çalışanların potansiyelini değerlendirmek, ortaya çıkmamış yetenekleri 

keşfetmek, 

 Bireysel ve örgütsel eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, 

 Çalışanlar, birimler ve kuruluş açısından daha iyi iş ilişkileri tesis etmek, 

 Çalışanların kariyer amaçlarına ulaşmalarına yardım etmek, 

 İşleri daha verimli değerlendirmek, 

 Transfer kararları almak, 

 Kuruluşun uzun vadeli planlarını değerlendirmek, 

 İşe alma kararlarının geçerliğini denetlemek, 

 Diğer yönetsel faaliyetler için ihtiyaç duyulan gerekçeleri ortaya koymak 

olarak sıralanmaktadır.  

 Performans yönetimi sürecinde yerine getirilecek çalışmalar; sadece insan 

kaynakları biriminin görevi değildir. Aksine kurum içerisinde herkesin rol alacağı ve 

kurumun tamamına yayılacak bir fonksiyon olarak kullanılmalıdır. Bu nedenle 

yukarıda sıralanan amaç veya amaçların belirlenmesinin ardından kuruluş içerisinde 

yapılacak işlere ilişkin rol ve sorumlukların ilgilileri tarafından yerine getirilmesi 

gerekmektedir. Kuruluşun büyüklüğüne, çalışan sayısına veya sektörüne bağlı olarak 

performans yönetim sürecinde gören yapan kişilerin rolleri değişebilir. Dolayısıyla 

performans yönetimine ilişkin sorumluluklar yöneticiler ve çalışanlar arasında 

paylaştırılmalıdır. Söz konusu sorumluluklar tablo: 2’de özetlenmiştir.  
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Tablo 2: Performans Değerlendirme Sisteminde Sorumluluklar 
Sorumlu Olan 

Kişi ve Kurumlar 
Sorumluluk Alanları 

Kurum 
Stratejik plan oluşturmak, 

Destek ve kaynak sağlamak. 

Yönetici 

İş gerekliliklerini tanımlamak, 

Çalışanların performanslarını izlemek ve değerlendirmek, 

Çalışanlara performansları ile ilgili geribildirimde bulunmak, 

Eksik ve geliştirilmesi gereken davranışlar ve işler için destek sağlamak, 

Motive edeci koşullar oluşturmak. 

Yönetici ve Çalışan 

İş hedeflerini tanımlamak, 

Hedeflere ulaşmak için birlikte çalışarak eylem planları hazırlamak, 

Çalışanlar ile yöneticiler arasında güçlü bir iletişim ağı kurmak, 

Çalışan 

Yöneticilerden gelen geribildirimleri dinlemek, dikkate almak ve gerekli 

adımları atmak, 

Kurumsal ve bireysel hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak davranışlar 

geliştirmek,  

Sorumlu olduğu iş ve iş çevresi ile ilgili yöneticilere geribildirimde bulunmak, 

Kaynak: Delpo, 2005: 13; Grote, 2002:21 

 1.4.1.2. Çevre Analizi 
 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özel sektörde ve 1960ların sonundan 

itibaren kamu sektöründe stratejik planlama çalışmalarının uygulanmaya başlaması 

(Steiss, 2003: 50-53) diğer tüm çağdaş yönetim tekniklerinin (kalite, kriz, risk, 

performans, vb.) önemli ölçüde etkilendiğini ileri sürmektedir. Özel, kamu ve üçüncü 

sektörde (sivil toplum kuruluşları, uluslar arası örgütler, vb.) faaliyet gösteren tüm 

kuruluşlar küreselleşme ve bunun getirdiği rekabet olgusu karşısında daha stratejik 

düşünmeye, stratejik planlamaya, stratejik karar almaya eskisinden daha fazla önem 

vermeye başlamışlardır (Aktan, 2006: 187). 
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 Türkiye’de stratejik planlama Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı için 

hazırlanan ön raporda gündeme gemleştir. Söz konusu raporda stratejik planlama, 

(2000: 77) “Performans geliştirme amacıyla yapılan performans ölçüm ve 

denetimleri; sistemli ve stratejik planları içeren bir çalışma” olarak 

tanımlanmaktadır. Kamu sektöründe stratejik planlamaya yönelik çalışmalar PEIR 

(Kamu Harcamaları ve Kurumsal Gözden Geçirme) raporu ile 2001 yılında 

imzalanan PFPSAL (Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredisi) 

anlaşması ile somut bir politika taahhüdü ile hız kazanmıştır (Arslan, 2012: 32). 

Devlet Planlama Teşkilatı (2003 ve 2006) tarafından hazırlanan kılavuza uygun 

olarak pilot çalışmaların (Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Karayolları Genel 

Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi, İLBANK Genel Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi, Denizli Valiliği) (Özgür, 2004: 240) başarıyla tamamlandığı 

görülmektedir. Elde edilen başarıya bağlı olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 

stratejik planlama uygulamaları başlatılmıştır.   

 Stratejik yönetim kurum ve kuruluşların büyüme, gelişme, karlılık ve hizmet 

kalitesi gibi hedeflerini ortaya koymaktadır. Öngörülen bütçe ve zaman içerisinde bu 

hedeflere ulaşmaya imkan verecek eylem planları şekillenmekte ve uygulama 

neticesinde elde edilen bulgular değerlendirilmektedir (Barutçugil, 2013: 17). 

Görüldüğü üzere stratejik yönetim uygulaması da bir süreci ifade etmektedir. Bu 

sürecin birinci ve en önemli aşamalarının başında planlama gelmektedir. Başka bir 

ifadeyle planlama aşaması genel hatlarıyla performans yönetimi çalışmaları için de 

kullanılmaktadır. Amaçlarını belirleyen kurumlar öncelikle iç ve dış çevre analizini 

gerçekleştirmekte, ikinci olarak SWOT analizi çalışmaları yaparak stratejik planlarını 

hazırlamaktadır. Buna bağlı olarak sayısal verilere dayalı ve performans için gerekli 

kural ve kriterlere uygun olarak ve öngörülen yararlara ulaşılacak hedefler 

oluşturulmaktadır. 

 Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının kurumsal çevrelerinin 

belirlenmesi yönetim ve örgütsel çalışmalar için anahtar rol üstlenmektedir (Andrews  

vd., 2012: 17). Bu nedenle SWOT analizine temel oluşturmak amacıyla kuruluşun 

genel durumunun içsel ve dışsal unsurlar taranarak ortaya çıkarılması gerekmektedir.  

İç çevre kuruluşu meydana getiren parçaların (alt sistemler) oluşturduğu ortam olarak 
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tanımlanırken, dış çevre ise kurum ve kuruluşların içinde bulunduğu üst sistem 

olarak tanımlanmaktadır. (Ülgen ve Mirza: 2007: 64) Sistem yaklaşımının ortaya 

çıkardığı iç ve dış unsurların sayısı oldukça fazladır. Ancak performans yönetimi 

odaklı analizlerde bunların tamamının kullanılmasına gerek olmadığı gibi kullanılan 

unsurların önem dereceleri veya stratejik planlara aktarılmasında farklılıklar 

bulunmaktadır. Özellikle iç çevre analizinde insan kaynaklarının önemi ve konumu 

farklılaşmaktadır. Performans yönetimi sürecinde kullanılabilecek iç ve dış çevre 

faktörleri ve performans değerleme öğelerini ele aldığı çalışmasında söz konusu 

faktörleri sistematik bir şekilde özetlemiştir. Levy ve Williams’ın (2004: 884) 

bulguları şekil 7’de düzenlenmiştir.  
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Şekil 7:  Performansı Etkileyen Çevre Unsurları 

 

Levy ve Williams, 2004: 884’ten geliştirilerek uyarlanmıştır. 
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 Dış çevre değişkenleri (örgütsel kültür, iklim, teknolojik gelişmeler, ekonomik 

şartlar, yasal iklim, insan kaynakları stratejileri, vb); yapısal iç değişkenleri (Sistem 

özellikleri, performans standartları, değerleme amaçları ve hedefleri, performans 

boyutları, değerleme eğitimleri ve frekansları, vb.) ve iç değişken sürecini (Örgütsel 

politikalar, geribildirim, ödüller, görevler, korkular, geçmiş performans sonuçları, 

vb.) etkilemektedir. İç çevre değişkenleri ve süreci de değerlendirme yapan kişi ve 

değerlendirmeye tabi olan çalışan davranış, tutum ve bilişsel reaksiyonları ve 

değerleyen/değerlenen adalet algıları) oluşturmaktadır.  Müşteri/Vatandaş ise analiz 

sürecinin en önemli öğesi haline gelmektedir. İç müşteriler (Hizmet/ürün üretenler) 

olarak adlandırılan çalışanlar iç çevre analizinde kabul edilmekte ve dış çevrede 

kabul edilen dış müşteriler (hizmet/ürün alanlar) ile birlikte çevre analizinin 

merkezinde yer almaktadır. Kuruluşlar en ayrıntılı analizlerini müşteri unsuru 

üzerinde gerçekleştirmektedir. Diğer unsurlarda müşteri odaklılık açısından analiz 

edilmektedir. Bu nedenle analizi sürecinde yukarıda sıralanan değişkenler içerisinde 

yer alan iş tanımları, iş gerekleri, alt-üst ilişkileri, geçmiş değerlemeler, vb. ön plana 

çıkarılmalıdır. 

 Çevre analizi ile ilgili faaliyetlerin ikinci ayağını; kuruluşun dış çevreden 

kaynaklanan tehdit ve fırsatlar ile iç çevrede tespit edilen güçlü ve zayıf yönlerini 

incelediği SWOT analizi çalışmaları oluşturmaktadır. Aşağıdaki tabloda gösterildiği 

şekilde Weihrich (1982) tarafından tasarlanan “TOWS Matriksi” iç ve dış 

faktörlerden elde edilen bilgilerin güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler 

olarak sıralanması gerektiğini belirtmektedir.  
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Şekil 8: TOWS Matriksi 

Adım 1. İş Profilinin Hazırlanması:  (a) Kuruluşun türü;  (b) Coğrafi Çevre;  (c) Pazar Durumu;        

(d) Önemli Yönetim Eğilimleri 

 Adım 4. Güçlü ve Zayıf Yönleri Yönetim ve Organizasyon, Süreçler, 

Finans, Pazarlama ve Diğerleri Açısından Hazırla 

 

 

İç Faktörler 

 

 

 

     Dış Faktörler 

Adım 5 Aletrnatifleri 

Geliştir. 

Adım 6 Stratejik 

seçimleri yap ve 

strateji, taktik ve 

eylemleri sırala. 

Adımlar 1-6. 

Tutarlılığını denetle ve 

acil durum planları 

hazırla. 

Güçlü Yönleri Listele 

1…… 

2…… 

3….. 

Zayıf Yönleri Listele 

1…… 

2…… 

3…… 

Adım 2. Aşağıdaki 

faktörleri analiz et: 

a. Ekonomik 

b. Sosyal 

c. Politik 

d. Demografik 

e. Ürünler/Hizmetler 

f. Teknoloji 

g. Pazar ve Rekabet 

Adım 3. Tahminler 

Geliştir ve Gelecek için 

Değerlendirmeler Yap. 

Dış Fırsatları Listele 

1…… 

2…… 

3…… 

 

GF: Maxi-Maxi ZF: Mini-Maxi 

Dış Tehditleri Sırala 

1…… 

2…… 

3…… 

GT: Maxi mini ZT: Mini-Mini 

Kaynak: Weihrich, 1982, 10 

  Kuruluşlar günümüzde SWOT analizi olarak adlandırılan çalışmada iç çevre 

unsurlarından çıkan sonuçları güçlü ve zayıf yönlere, dış çevreden elde edilen 

bilgileri ise fırsat ve tehditler bölümüne listelemelidir. Ardından listelenen bilgileri 

kuruluşun amaç ve hedeflerine uygun olacak şekilde etkisini maksimize edecek veya 
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minimuma düşürecek planlara çevirmelidir. Akgemci’ye (2008: 148) göre SWOT 

analizi sadece kurumun mevcut durumunu ortaya çıkarmaz. Ayrıca kurumun 

gelecekteki durumunun ne olacağını tespit ve tahmin etmeye yarayan “gelecek 

durum” analizidir. Böylece SWOT analizi, performans amaçlarına ulaşmak isteyen 

kuruluşlar için daha gerçekçi hedefler ortaya konulması açısından önemli bir araç 

olarak ortaya çıkmaktadır.  

 1.4.1.3. Performans Kriterlerinin Belirlenmesi 
 Performans kriterleri tespit edilirken öncelikli olarak Doran (1981) tarafından 

belirtilen “SMART Way göz önüne alınmalıdır. SMART Way ulaşılmak istenen 

amaçların özel (specific), ölçülebilir (measurable), ulaşılabilir (achivable), ilişkili 

(relevant) ve termin (time-framend) kriterlerine uygun olması gerektiğini ileri 

sürmektedir. Armstrong diğer taraftan da performans hedeflerinin belirlenmesinde 

bir takım hususlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizmektedir (2009: 100-101):  

 Performans kriterleri belirlenirken örgütün değerleri ile birimsel ve örgütsel 

hedefler arasındaki uyuma verilmelidir. 

 Herkesin anlayabileceği olumlu ifadelerin yer alacağı açık ve net tanımlar 

noktasında hassasiyet gösterilmelidir. 

 Yüksek performans standartlarını tetikleyerek ve ilerlemeyi teşvik edecek 

boyutta zorlayıcı niteliğe sahip olmalıdır. 

 Nicel veya nitel performans ölçütleri konusunda ölçülebilir olmalıdır. 

 Birey için performans hedefleri ulaşılabilir nitelikte olmalıdır. Kurumlar 

bireyin performans hedeflerine ulaşmasını engelleyen faktörleri (para, zaman, 

donanım, eğitim ve diğer dışsal faktörler) ortadan kaldırılmalı ya da bireyin 

eksikliklerini giderici tedbirleri almalıdır.  

 Performans hedefleri performansı değerlendirilen çalışan ve yönetici tarafından 

kabul edilebilir olmalıdır. Performans hedefleri bireyin üstesinden 

gelebilecek nitelikte olmalıdır. Hedefler dayatma ile değil benimseme 

yöntemi ile uygulanmalıdır.  

 Performans hedefleri belirlenmiş bir zaman ölçütü dâhilinde ulaşılabilir 

olmalıdır. 
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 Performans hedefleri bireysel başarı kadar takım çalışması odaklı olmalıdır. 

Takım çalışmasını teşvik edici özelliklere sahip olmalıdır. 

 Değişime uyumlu olmalıdır. Çünkü standartlar, ulaşılabilir ve üzerinde 

uzlaşılabilir olmalı; periyodik olarak değerlendirilmelidir. Değişim ihtiyacı; 

yeni teknikler, yeni donanım, yeni malzemeler veya diğer iş unsurlarında 

değişimler olabilir. (Kirkpatrick, 2006: 40). Aynı şekilde Sapmalar olması 

durumunda müdahaleler yapılarak hedeflerin gerçeklemesi yönünde çaba 

harcanabilir. (Işığıçok, 2008:6) 

 Performans ölçüm sisteminin sağladığı fayda, ölçüm yapmak için katlanılan 

maliyetten daha fazla olmalıdır. Performans ölçümü yapmanın esas amacının 

performansı geliştirmek olduğu unutulmamalıdır (Coşkun, 2007: 3). 

 1.4.1.4. Performans Hedeflerinin Belirlenmesi 
 Hedefler; çıktı, iş hacmi, gelir, satışlar, hizmet sunum kalitesi, maliyet 

düşürme, ret oranları gibi biçimlerde ölçülebilen, ulaşılacak nicelleştirilebilir 

sonuçları tanımlayan amaçlardır (Armstrong, 2009: 99). Çevre analizi sonucunda 

kurum içerisinde ortaya çıkan sonuçlara göre ve amaçlara uygun olarak performans 

hedeflerinin belirlenmesi planlama aşamasının son evresidir. Hedeflerin 

belirlenmesinde izlenecek teknik ise kriterlerin belirlenmesi aşamasında olduğu gibi 

gerçekleştirilmelidir.Bunun yanında Odiorne (1972) hedeflerin aşağıda belirtilen 

niteliklerde olması gerektiğini belirtmiştir (Duft, 2): 

 Düzenli veya Rutin: Düzenli veya rutin hedefler, firmanın ayakta kalması ve 

istikrarı için gerekli olan günlük işlere ilişkin hedeflerdir. 

 Sorun çözme hedefleri nispeten daha fazla önem arz etmektedir. Bu hedefler, 

dikkate alınmadığı takdirde, doğal olarak işlerin kötüye gitmesine neden 

olacak sorularla ilgilidir. Bu türden hedefler rutin hedeflere göre, daha yüksek 

seviyede yönetsel sorun çözme becerisi gerektirmektedir. 

 Yenilikçilik ya da geliştirme hedefleri hiyerarşik düzlemde en yüksek önceliği 

hak etmektedirler. Bunlar, yalnızca rutin faaliyetlerin tam olarak yerine 

getirilmesi ya da beklenmeyen problemlerin hızlı biçimde çözüme 

kavuşturulmasının yeterli olmadığı varsayımından hareketle bir şeylerin 
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gerçekleştirilmesi gerekliliğini vurgulayan hedeflerdir. Yenilikçilik hedefleri, 

muhafaza veya restorasyona dayanmak yerine kuantum seviyede 

değişiklikleri öne çıkarmaktadır. 

 1.4.2. Performans Yönetimi Çalışmalarının Uygulanması 
 Performans yönetimi sürecinin ikinci aşaması performansın uygulanması yani 

değerleme çalışmalarının yürütülmesidir. Değerlemenin temel amacı her çalışanın 

beceri, bilgi ve ilgi düzeylerinden azami faydayı sağlamaktır (Arthur, 2008: 2). 

Yöneticilere çalışanlarını nasıl geliştirecekleri hususunda bilgi vermek performans 

değerlemenin bir diğer amacıdır (DeNisi ve Richards, 2006: 255). Bireylerin yönetim 

sistemi hedeflerini gerçekleştirme yönünde yaptıkları katkıları değerlendirmek üzere, 

geçmiş üretim faaliyetinin gözden geçirilmesi faaliyeti (Certo, 2000: 271) olarak 

tanımlanan değerlendirme/uygulama aşamasında kuruluşlar yapılarına uygun 

teknik/leri belirler, değerlendiricileri ve değerlenenleri eğitir ve bilgilendirir, kontrol 

için pilot uygulama gerçekleştirilir ve eksiklikler giderildikten sonra performans 

değerleme çalışması gerçekleştirilir.  

 1.4.2.1. Değerleme Tekniğinin Belirlenmesi 
 Yönetsel düzeyde alınacak kararları ve sürekli gelişmeyi desteklemek 

amacıyla, bir kuruluşun belirlediği strateji ve hedefler doğrultusunda farklı 

performans boyutlarında gösterdiği başarının sayısal olarak ölçülebilmesi ve 

değerlendirilmesini sağlayacak süreçler bütünü (Dönmez, vd., 2013: 5) olarak 

tanımlayabileceğimiz performans ölçüm sistemleri veya performans değerleme 

teknikleri geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları performans değerleme tekniklerinin ilk 

örneklerinden sayılan ve bugün geleneksel olarak nitelendirilen tekniklerdir. Bazıları 

da uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek ya da daha nesnel değerlendirmeler 

yapabilmek için geliştirilmiş modern tekniklerdir. Kuruluşlar, bu teknikler arasından 

yapılarına, çalışanlarının niteliklerine, amaçlarına ve konuya verdikleri önem 

derecesine göre seçim yaparak ve bazen de birkaç tekniği bir arada kullanarak 

performans değerlemesini gerçekleştirirler. Kullanılacak tekniğin seçimi ve başarı 

olasılığı duruna göre farklılık göstermektedir. Asıl sorun tekniklerin kendilerinden 

değil nasıl ve kim tarafından kullanıldıklarıdır. Başka bir ifadeyle çoğu zaman 
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değerlendirmeyi yapan, kullanılan teknikten daha önemli hale gelmektedir 

(Barutçugil, 2004: 433-439). 

 Maliyet ve muhasebe sistemlerine göre tasarlanan ve ölçüt olarak etkililik, 

karlılık gibi belirleyicilerin yer aldığı geleneksel tekniklerin yerini sürekli gelişimi 

hedefleyen ve finansal olmayan performans göstergelerini de performans 

çalışmalarına dahil eden modern teknikler almaya başlamıştır (Usta, 2012: 101). 

Bireysel performans ölçümünde kullanılan geleneksel ve modern yönetim 

tekniklerinin sayısı oldukça fazladır. Söz konusu teknikler tablo 3’te yer almaktadır.  

Tablo 3: Geleneksel ve Modern Performans Değerleme Teknikleri 
Geleneksel Teknikler Modern Teknikler 

Sıralama Tekniği 

İkili Sıralama Tekniği 

Grafik Değerleme Tekniği 

Kompozisyon Tekniği 

Kritik Olay Tekniği 

Alan İncelemesi 

Liste Tekniği 

Zorunlu Tercih Derecelendirme Tekniği 

Anlat ve Dinle Tekniği 

360 Derece Değerleme Tekniği 

Hedeflere Göre Değerleme Tekniği 

Değerleme Merkezleri Tekniği 

Davranış Temelli Değerleme Tekniği 

İnsan Kaynakları Muhasebesi Tekniği 

Direkt İndeks Tekniği 

Özel Rehberlik Tekniği 

İş Standartları Yaklaşımı 

Kaynak: Sharma, vd. 2012:9; Aggarwal ve Thakur, 2013: 619’dan uyarlanarak hazırlanmıştır. 

 1.4.2.1.1. Geleneksel Teknikler 
 Geleneksel teknikler yöneticilerin astların performanslarını farklı tekniklerle 

ölçtüğü sistemlerdir. Teknolojiye fazla gerek duymayan söz konusu teknikler 

günümüzde kullanılan/geliştirilen modern tekniklerin aynı zamanda çıkış noktalarını 

oluşturmaktadır.  

 Sıralama Tekniği 

 Klasik değerleme tekniklerinden olan “Sıralama Tekniği’nin” esası, bir çalışanı 

diğerleriyle karşılaştırmaktır (Ferecov, 2011: 103). Personel performans 

değerlendirme tekniklerinin en eskisi ve en basit olanıdır. Bu teknikte üst astlarının 
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genel başarı durumlarına ya da bıraktıkları genel izlenime göre bir değerlendirme 

yapmaktadır. 

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

tabi tutulur. İlk önce, grupta yer alan personelin isimleri gelişi güzel bir kağıdın sol 

tarafına yazılır. Sonra değerlendirici bu isimler içinden en başarılı gördüğünü kağıdın 

sağ basına, en başarısız gördüğünü ise, kağıdın sağ altına yazar. Daha sonra sol 

taraftaki isimler arasından sırayla en fazla değer taşıyan personel seçilip sağ tarafta 

oluşan dizinin en başında yer alan isminin alt kısmına yazılır. Değerlendirici listede 

kalan bütün isimler için aynı tekniği izleyerek sağ tarafta bir sıralama listesi oluşturur 

(Geylan, 1995, 158). 

 İkili Sıralama (Karşılaştırma) Tekniği 

 Sıralama tekniğinin daha gelişmiş hali olan bu teknik, bir çalışanın başka bir 

çalışana göre belirli kriterler açısından üstünlüğünün yine yargı yoluyla 

oluşturulmasını öngörmektedir. Sıralama tekniğinden temel farkı sadece iki bireyin 

ele alınıp karşılaştırılmasıdır. Bu yüzden daha kolay ve doğru karar vermeye 

uygundur. Bu tekniğin temel eksiklikleri ise sayı arttıkça tekniğin kalabalık gruplarda 

uygulanmasının zorlaştığı ve birden fazla kriter kullanıldığında objektif sonuçlardan 

ziyade sübjektif değerlemelerin ön plana çıkması olarak sıralanabilir (Şimşek & Öğe, 

2011: 323). 

 Grafik Değerleme Tekniği 

 Performans değerlemesinde sıralama ve ikili karşılaştırma gibi basit bir diğer 

teknik de grafik değerleme ölçeğinin hazırlanmasıdır. Bu teknikde bir bölümde veya 

küçük bir kurumda görev yapan çalışanlar listede alt alta yazılır ve karşılarında yer 

alan çok yetersiz, yetersiz, normal, yeterli ve çok iyi gibi beş ölçekli değerleme 

tablosunda işaretlenir. Böylelikle toplu olarak tek tabloda kişilerin bulundukları 

performans noktaları görülür ve diğerleriyle kolaylıkla karşılaştırılabilir. Tekniğin 

pratik görünmesine rağmen kişiyi bir bütün olarak değerlendiremediği için çok 

sağlıklı olduğu söylenemez (Sabuncuoğlu, 2012: 201). 
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 Kompozisyon Tekniği 

 Kompozisyon tekniği; performansı değerlendiren kişinin, değerlendirilen 

çalışanı en iyi şekilde tanımlayan bir beyan oluşturması esasına dayanmaktadır. 

Burada, çalışanın güçlü ve zayıf yönleri ele alınmakta ve onun gelişimi için 

tavsiyelere yer verilmektedir. Çalışanların performanslarını değerlendirenler çalışan 

hakkında kişisel düşüncelerini kapsayan kompozisyon hazırlayarak üst yönetime 

sunmak zorundadırlar. Tekniğin zayıf yönleri de dikkate alınmalıdır. Bunlar uzun 

zaman alması, doğrudan doğruya performansı değerlendirmek ile görevli olanın 

kişisel özelliklerinden etkilenmesi, iyi derecede yazma kabiliyetine ihtiyaç duyulması 

(Snell & Bohlander, 2013: 366-367; Bhattacharyya, 2011: 88) ve pratik olarak da 

sistemin sıralama tekniği ile birleştirilemediği sürece takip edilmesinin zor olması 

(Dewakar, 2008: 32)  şeklinde sıralanabilir. Bu sebeplerle söz konusu kompozisyon 

tekniğinin kullanılması çok fazla tercih edilmeyebilir. Buna bağlı olarak da tekniğin 

kullanılma oranının da her geçen gün azalma ihtimali olabilir. 

 Kritik Olay Tekniği 

 Kritik olay tekniği ilk olarak 1954 yılında Flanagan tarafından bir sosyal bilim 

araştırma yöntemi olarak geliştirilmiştir. Teknik bilinen tüm davranış değerlendirme 

yaklaşımlarının temeli olarak kabul görmektedir. Teknik, sonuçları açısından özel 

öneme sahip olduğu varsayılan insani davranışsal olayların doğrudan gözlemlenmesi 

sürecini kapsamaktadır. Uygulamada, çalışanın performansını değerlendiren kişi, 

değerlendirme esnasında işin gerektirdiği nitelikler açısından etkili ya da etkisiz 

olduğu kabul edilen çalışan davranışlarını gözlemler ve bunları rapor halinde 

kaydeder. Raporda işin gerektirdiği nitelikler ve çalışanın gelişini noktasında iyi ve 

kötü davranışların neler olduğu konusunda açıklamalara yer verilmektedir. Söz 

konusu teknik performansı değerlendiren ve performansı değerlendirilen açısından 

da bir takım sorunlara yol açabilir. Örneğin yöneticisi tarafından davranışlarının 

sürekli bir kaydının tutuluyor olduğunu bilmek çalışan için korkutucu olabilir ve 

ayrıca kasıtlı manipülasyon risklerinin ortaya çıkmasına neden olabilir (Shields, 

2007: 161-162). Çalışanın sadece olumsuz sonuçlar veren hatalı davranışlarının 

gözlemlenmesi performansının düşük gösterilmesine neden olabilir. Aksi bir 
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durumda söz konusu olabilir. Performans yüksek gösterilmek istenen çalışanın 

sadece olumlu davranışları gözlemlenerek negatif davranışlar dikkate alınmayabilir. 

Bireysel ve örgütsel performansa katkı sağlayacak davranışlarının objektif olarak 

belirlenmesi hayati bir önem arz etmektedir.  

 Alan İncelemesi Tekniği 

 Alan incelemesi tekniği, bağlı çalışanların performansının anlaşılması için, 

çalışanın bağlı olduğu bir yöneticisi (supervisor) ile görüşme yapılarak insan 

kaynakları departmanı tarafından yürütülmektedir. Alan incelemesi tekniği biraz 

zaman alıcı olmasına rağmen, tekniğin geçerli ve güvenilir olduğu genel kabul 

görmektedir. Ancak değerlendirme süreci performans değerlendirilmesinin dolaylı 

bir tekniği olduğu için; cevapları önyargılar içeren genellemelerden ibaret olabilen, 

mülakatın yapıldığı kişi üzerinde her zaman hassasiyet oluşturmayabilir. Ayrıca söz 

konusu kurum için teknik, kilit rol oynayan yöneticileri meşgul ederek faydadan 

ziyade kaynak israfına neden olabilir. (Bhattacharrya, 2011: 66). 

 Kontrol Listesi Tekniği 

 Bu teknikte, değerlendirilecek çalışanların nitelik ve davranışları ile ilgili, 

“evet” veya “hayır” cevapları alabilecek biçimde, çok sayıda tanımlayıcı ifade içeren 

bir liste hazırlanmaktadır. Kontrol listesinde her soruya ayrı değerler ve ağırlıklar 

verilebilir. Kontrol listesi tekniğinde puan anahtarı insan kaynakları bölümünde 

bulunmaktadır. Değerlendirici genellikle soruların değerleri hakkında bilgi sahibi 

değildir. Çünkü onun her soru ile ilgili olumlu veya olumsuz değerlendirmeleri 

olabilir ve bu durum önyargılara yol açabilir. Bu tekniğin zorluğu her iş kategorisi 

için farklı soru listeleri oluşturmanın zaman alıcı olmasıdır. Ayrıca soruların 

değerlendiriciler için farklı anlamlar taşıyabilmesi olasılığı da yüksektir. Bu nedenle, 

çalışanlara geribildirim sağlama açısından zor bir tekniktir (Barutçugil, 2002: 191). 

Ortaya çıkan modern teknikler ile birlikte büyük ölçüde kullanım sayısı azalmış olup 

genelde diğer tekniklere yol gösterici olması veya performans değerleme ölçeklerinin 

kontrolü aşamasında kullanılmaktadır.  
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 Zorunlu-Tercih Derecelendirme Tekniği 

 Zorunlu-tercih derecelendirme tekniği, değerlendiriciyi önceden skorlandırılan 

ve ağırlıkları belirlenen verili bir ifade kümesi içerisinden, hedef çalışana en iyi uyan 

ifadeyi tercih etmeye zorlamaktadır. Değerlendirici, bireysel ifadelerle eşleştirilen 

skorları ve ağırlıklarını bilmemektedir. Bu durum, derecelendirici önyargısını 

önlemede yardımcı olmasına rağmen değerlendirmeler, derecelendiricinin hedef 

çalışanı değerlendirmesi sırasında yalnızca iyi bir çalışan hakkında düşünmesi 

tekniğiyle saptırılma ihtimaline açıktır (Phillips & Guly, 2014: 263). 

Şekil 9: Zorunlu Tercih Derecelendirme Tekniği Örneği 

 Kaynak: Armstrong, 2009: 152. 

 Örnek olarak verilen şekilden de görüleceği üzere çalışanların yüzde 15lik 

kısmı başarısız, yüzde 15lik kısmı ise zorunlu olarak başarılı değerlendirilmektedir.  

 Anlat ve Dinle Tekniği 

 Sözlü değerleme olarak da tanımlanabilen anlat ve dinle tekniğinde genel 

yaklaşım, değerleyicinin puanlayıcının değerlenen kişiyle iletişim kurması 

(değerleme sonuçlarını anlatması) ve ardından çalışandan bir yanıt beklemesini ifade 

eder. Temel olarak, değerleme iki bölüm halinde gerçekleşmektedir. Değerlemenin 

birinci kısmında, çalışanın güçlü ve zayıf noktaları belirlenir, ikinci kısımda ise, 

çalışandan değerleme hakkında uygun görmediği konular hakkında hislerini 

açıklaması istenir (Obisi, 2011: 96). 
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 1.4.2.1.2. Modern Teknikler 
 Geleneksel teknikler salt kişiyi işinde değerlendirmektedir. Oysa işteki insan 

geçmiş bilgi, deneyim ve yetenekleri ile işe başlamakta ve işin şartları içinde 

çalışmaktadır. Aynı zamanda geliştirilen “Güdüleme Kuramları” kişinin içinde 

sosyal çevresi ile düşünülmesi gerektiğini vurgulamaktaydı. Böylece geleneksel 

teknikler yavaş yavaş gözden düşmüş ve yetersizlikleri kanıtlanmıştır (Ataay, 1990: 

227).  

 Özellikle 1970lerden itibaren insan kaynakları ve performans yönetimi 

anlayışında meydana gelen değişim ve bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ortaya 

çıkan yenilikler geleneksel tekniklerin yerini modern, çok boyutlu ve çok kaynaklı 

tekniklere bırakmasına neden olmuştur.  

 Amaçlara Göre Değerleme Tekniği 

 Amaçlara göre yönetim temelde, bir işletmenin üst ve alt yöneticilerinin 

birlikte, o işletmenin ortak hedeflerini ortaya çıkardığı, her bireyin kendisinden 

beklenen sonuçlar açısından önemli sorumluluk alanlarını belirlediği ve bu ölçütleri 

birimi yönetmek ve üyelerinin her birinin katkısını değerlendirmek için kullandığı bir 

süreç olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle amaçlara göre yönetim, öncelikle 

davranış ve tutumların, bir faaliyet veya anlaşmanın örgüt için faydalı olduğuna 

ilişkin bir tavırla gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, değiştirilmesidir. Amaçlara 

göre yönetim, vurgusu katı kurallarla belirlenmiş bir teknikten çok sonuçlar ve 

hedefler üzerinde duran, sonuç odaklı bir süreç  (Singh, 2010: 444) olarak 

kullanılmaktadır.  Grote’a (1996: 61) göre amaçlara göre yönetim felsefesinin temel 

unsurları şunlardır: 

 Örgütün tamamında karşılıklı güven ve açık iletişim kanallarının inşaa 

edilmesi, 

 Sorunların çözümünde işbirliği sağlanması ve hedeflerin belirlenmesinde 

müzakerelerin yürütülmesi, 

 Kurum ve kurum çalışanları açısından kazan-kazan ilişkilerinin oluşturulması, 

 İşe ilişkin performans ve başarıya dayalı örgütsel ödül ve cezalandırma ile ilgili 

yöntemlerin belirlenmesi, 
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 Siyasi oyunlar, güç ve korku gibi performans çalışmalarını sekteye 

uğratabilecek unsurların asgari düzeyde tutulması, 

 Pozitif, katılım odaklı, proaktif (önleyici) ve rekabetçi bir örgütsel iklim 

geliştirilmesi. 

 Amaçlara göre yönetim süreci en çok, yaptıkları işler konusunda geniş esneklik 

kapasitesi ve kontrole sahip olan yönetici personel ve çalışanların varlığında faydalı 

gözükmektedir. Katı ve otokratik bir yönetim sistemine sahip kuruluşlarda 

uygulandığında amaçlara göre yönetim sıklıkla başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

Hedefler karşılanmadığında oluşacak cezaların vurgulanması ise gelişimi ve 

amaçlara göre yönetimin katılımcı doğasını ortadan kaldıracaktır (Mathis & Jackson, 

2012: 141). 

 Değerleme Merkezleri Tekniği 

 Son birkaç on yıllık dönem boyunca değerlendirme merkezi tekniğinin 

kullanılmasındaki büyüme, çeşitli kuruluşlarda uygulamaların artması sonucunu 

getirmiştir. Değerlendirme merkezleri halen sanayi, eğitim, ordu, hükümet, kolluk 

kuvvetleri ve diğer örgütsel ortamlarda kullanılmaktadır. Değerlendirme merkezleri 

tekniği, çoklu girdiye dayalı davranışların standardize edilmiş bir 

değerlendirmesinden oluşmaktadır. Bunun için birçok eğitilmiş gözlemci ve teknikler 

kullanılır. İşin büyük kısmında özel olarak geliştirilmiş değerlendirme simülasyonları 

üzerinden, davranış ile ilgili yargılarda bulunulur. Bu yargılar değerlendiriciler 

arasında bir toplantı veya istatistiksel bir entegrasyon süreci üzerinden bütünleştirilir. 

Entegrasyon tartışmasında, kapsamlı davranış muhasebeleri -ve sıklıkla 

derecelendirmesi de- bir araya getirilir. İstatistiksel birleştirilme teknikleri 

profesyonel açıdan kabul görmüş standartlara uygun olarak doğrulanmalıdır 

(ITFACG, 2009: 243-245). 

 Değerleme merkezleri tekniğini önemli kılan özellikler şu şekilde 

sıralanmaktadır (Condrey, 2010: 615-617): 
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 Değerlendirme merkezleri alternatif tekniklerin çoğuna oranla, davranış 

boyutlarına indiği için süpervizörlerin ve yöneticilerin çoğu durumda 

bireylerin başarılarını daha doğru şekilde tahmin etmesini sağlamaktadır. 

 Takım olarak alınmış uzlaşma kararları geçmiş ayrımcı uygulamaların 

etkilerini aşmak yönündeki çabaların bir parçası olarak değerlendirme 

merkezlerinin kullanımını şart koşmaktadır. 

 Değerlendirme merkezleri hem katılımcılar hem de örgütsel liderler tarafından 

iyi olarak algılanmışlardır. 

 Değerlendirme merkezlerine değerlendirici ya da aday olarak katılım, çok 

değerli bir kariyer geliştirme deneyimi olabilir. 

 Değerlendirme merkezi aynı zamanda güçlü ve zayıf yönleri saptamada özel 

amaç olarak süpervizörlük ve yönetim personelinin yeteneklerini analiz 

etmede yardımcı olarak liderlik ölçeği içinde kullanılabilir.  

 Davranış Temelli Değerleme Tekniği 

 Bu ölçekler, hem değerlenen boyutu hem de ölçekteki performans seviyelerini 

açık ve davranışsal terimlerle tanımlamak üzere; farklı seviyelerdeki performansın 

davranışsal örneklerini kullanırlar. Ölçek geliştirme süreci uzun ve karmaşık olsa da 

genellikle açıkça tanımlandığı ve hem değerleyiciler hem de değerlenenlerin 

üzerinde uzlaşacağı ölçeklerin ortaya çıkarılmasına imkan sağladığı için tercih 

edilmektedir (Murphy ve Cleveland, 1995:  434-435). 

 Davranış temelli değerleme tekniğinin uygulamada kuruluşlara sağladığı 

avantajlar aşağıda sıralanmaktadır (Lloyd, 2009: 48):  

 Davranış tabanlıdır. Sistem tamamen çalışan performansına odaklanmıştır. 

Tercihen, her sayısal değerlemenin anlamına dair tüm belirsizliği ortadan 

kaldırır. 

 Kullanımı kolaydır. Açık davranışsal belirleyiciler yöneticinin idare etmesi ve 

çalışanın kabul etmesi açısından süreci daha kolay ve kabul edilebilir hale 

getirirler. 

 Tarafsızlık ilkesi hakimdir. Davranışa yoğun şekilde vurgu yapması, 

değerlendirme sürecini adil bir konuma getirebilir. 



38 

 
 Tamamen bireyselleştirilmiştir. Davranış temelli değerleme tekniği her 

pozisyon için bireysel ve tekil olarak tasarlanır ve uygulanır. 

 Eylem odaklıdır. Belirli performans beklentileri ve başarı standartlarına dair bir 

anlayışla, çalışanlar performanslarını geliştirmek için çok daha kolay adım 

atabilirler ve sonuç olarak da bu şekilde eylemler geliştirmeye daha istekli 

hale gelebilirler. 

 Bir performans değerleme aracı olarak, davranış temelli değerleme tekniği, 

kuruluşlara sağladığı avantajlarına rağmen aşağıdaki dezavantajlara da sahiptir 

(Caruth & Handlogten, 1997: 239): 

 Her işin detaylı biçimde çalışılması gerektiğinden, zaman ve kaynak israfına 

neden olmaktadır, 

 Geliştirilmeleri ihtiyaç duyulan kapsamlı iş analizleri nedeniyle, mesleki 

uzmanlık gerektirir, 

 Genellikle, değerlendiricinin performansa ilişkin değerlemesini güçlendirecek 

çok az destek verisi mevcuttur ya da hiç yoktur, 

 Değerlendirici önyargısına ilişkin sorunlar ortadan kaldırılmamıştır. Kişisel 

yargı, değerlendirme sürecinde önemli bir etken olarak rol 

oynayabilmektedir. 

 Diğerlerine nazaran daha detaylı ve pahalı olmasına karşın, bu tekniğin çok 

kullanılan diğer yaklaşımlardan daha iyi olduğu konusunda etkili kanıtlar 

mevcut değildir. 

  İnsan Kaynakları Muhasebesi Tekniği 

 İnsan Kaynakları Muhasebesi, Amerikan Muhasebe Derneği’nin İnsan 

Kaynakları Muhasebesi Komitesi tarafından “insan kaynaklarına ilişkin veriyi 

tanımlayıp ölçen ve bu bilgiyi ilgili taraflara ileten süreç” olarak tanımlamıştır. 

Süreç, firmalar ve diğer organizasyonlar tarafından insani değerlerin işe alım, seçim, 

iş verme, eğitme ve geliştirilmesi için yapılan harcamaların ölçümünü içererek bir 

anlamda fayda-maliyet analizi üzerine kurgulanmaktadır. Süreç ayrıca örgütler için 

insanların ekonomik değerinin ölçümünü de kapsar. Kısacası, yönetsel olduğu kadar 

finansal muhasebeye ilişkin amaçlar için de insanları örgütsel kaynak olarak 
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muhasebeleştirilmesini ifade eder. İnsan kaynakları muhasebesi hem bir paradigmayı 

(İnsan kaynaklarına ilişkin karar ve sorunları ele almak için bir teknik) hem de insan 

kaynakları yönetimi stratejilerinin örgütsel kaynak olarak insanların maliyet ve 

değerine dönük etkilerinin nicelleştirilmesi için bir ölçütler kümesini ifade 

etmektedir. İnsan kaynakları muhasebesinin bu fonksiyonları aşağıda şematik olarak 

gösterilmiştir (Flamholtz, 1999: 1-11). 

Şekil 10: İnsan Kaynakları Muhasebesi Fonksiyonları 

 

 Kaynak: Flamholtz, 1999: 10. 

 Bu tekniğin dezavantajları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir (Aggarwal vd., 2013: 

619-620). 

 Bir örgütün insan kaynaklarının maliyet ve değerinin tespit edilmesi için özel 

ve kesin sınırları belirlenmiş prensipler mevcut değildir. 

 Teknik çalışanın örgüte yalnızca maliyetini ölçmektedir. Ancak çalışanın örgüt 

için değerini ölçmez. 

 İnsan kaynaklarının hayatı belirsizdir. Dolayısıyla, bu belirsizlik altında 

kuruluşun herhangi metası gibi çalışanlara rakamsal değer biçmek gerçekçi 

değildir. 
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 Direkt (Doğrudan) İndeks Tekniği  

 Bu teknikde performans standartları ya yönetici tarafından tek başına ya da 

yönetici ile astların birlikte müzakeresi sonucu belirlenir. Her iki durumda da 

performans standartları, işin gerektirdiği çıktıya/sonuca göre genel nitelikte olup 

objektif kriterlere dayanmaktadır. Yöneticiler için çalışanların devam ya da işten 

ayrılma oranları birer değerlendirme kriteri oluştururken, yönetici olmayan 

çalışanlarda yine aynı kalite ve miktar standartlarına göre değerlendirirler. Bu 

kriterlere göre belirlenen hedeflere ulaşmadaki performans düzeyleri, puanlarla 

belirlenmiş olduğundan bu sayısal değerlerin toplamı, genel performansın sayısal 

indeksini verecektir (Uyargil, 2008: 68). 

 Özel Rehberlik Tekniği 

 Coaching (Özel rehberlik) yüz yüze ilişkileri içeren, başkalarına bilgi sağlama 

ve beceri transferi temeline dayalı bir geliştirme tekniğidir. Özel rehberlik, güçlü 

tarzda bireylere işleriyle ilgili gerekli bilgi ve becerileri aktarma yeteneğine sahip 

olmayı içermektedir. Bu geliştirme tekniği, aynı zamanda, etkili bir bireysel 

performans değerleme sistemidir. Diğer bireysel değerleme tekniklerine alternatif 

olarak geliştirilmiştir. bireylerin performans ve niteliklerini geliştirmek için, belli 

fırsatları kullanmaya ve pratiğe dayalı bir ilişkiden oluşmaktadır. Genel itibariyle, bir 

özel rehberlik değerleme süreci iş gerekleri ve bireysel performans düzeyine bağlı 

olarak, personelin iş ortamındaki tutum ve davranışlarını etkilemektedir. Buna 

paralel olarak, özel rehberlik uygulamalarının, iç ve dış çevre koşullarından 

etkilemesiyle personelin yeni iş davranışı meydana gelmektedir (Akın, 2002: 97-

106). 
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Şekil 11: Özel Rehberlik Tekniği Süreci 

 

Kaynak: Akın, 2002: 105 

 İş Standartları Yaklaşımı 

 Bu yaklaşımda başarı hedefleri, geçmişteki deneyimlere, iş ölçümü ve iş 

örnekleme çalışmalarına dayalı olarak örgüt tarafından ortaya konulmaktadır. Bu 

yöntem bedensel hareketlerin egemen olduğu işlere kolayca uygulanabilmektedir. 

Teknik personelin belirli süre içerisinde yapacağı iş miktarı ve kalitesine ilişkin 

standartlar belirlemekte ve personelin ürettiği iş miktarı ve kalitesi ölçülerek 

belirlenen standartlarla karşılaştırılmaktadır. Tekniğin iki temel sakıncası 

bulunmaktadır. Birincisi yükseltme, maaş artışı gibi konularda karar alınırken 

değerleme sonuçlarının karşılaştırma yönünden birbirleriyle nasıl uzlaştırılacağı 

konusunda kesin sonuçlara ulaşmak mümkün değildir. İkincisi ise tekniğin kurulması 

ve işletilmesi için fazlaca emek, zaman ve işbirliği gereklidir (Can, vd. 2012: 254). 

 360 Derece Performans Değerlendirme Tekniği 

 360 derece geribildirim sistemlerinin kullanımı son yıllarda önemli oranda 

artmıştır. Örneğin, Fortune 1000 firmalarına yapılan son anketler göstermiştir ki bu 

firmaların yüzde doksanından fazlası normal işleyişlerinin bir parçası olarak bir çeşit 

çok-skorlu geribildirim kullanmaktadırlar (Kutcher, vd., 2010, 232; Maylette ve 

Riboldi 2007: 50). Üstlerin, astların, çalışanların, müşterilerin ve benzer 

değerlendiricilerin birey hakkında değerlendirme yapması (De Cenzo & Robbins, 
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2012: 250) olarak tanımlayabileceğimiz 360 derece performans değerleme tekniği 

tüm yönleriyle üçüncü bölümde ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır.  

 1.4.2.2. Değerleyicilerin Belirlenmesi 
 Performans değerlendirmesini kimin yapacağı, öncelikle cevabı bulunması 

gereken bir konudur. Çünkü performans değerlendirmesi sonuçları, kariyer, gelişme, 

ücret, terfi, iş zenginleştirme, iş rotasyonu gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bu 

bağlamda çalışan bireyin kariyer yapıp yapamayacağı, ücretinde artış olup 

olmayacağı, kendini geliştirip geliştiremeyeceği performans değerleme sonuçlarına 

bağlıdır. Her şeyden önce değerlendirme yapmaya yetkili olan kişi, örgütü ve 

değerlendireceği bireyi tüm yönleri ile ayrıntılı olarak tanıyan ve bu konuda yeterli 

bilgi ve tecrübeye sahip, ön yargılardan uzak vizyon sahibi objektif kişilik 

özelliklerine sahip olmalıdır. 

 Performans değerlendirmesini bireyin bağlı bulunduğu ilk amir, çalışma 

arkadaşları (peer), kendisi, astlar, müşteriler,  bir grup (360 derece değerlendirme), 

uzman ve danışmanlar ile bilgisayar yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilebilir 

(Ivancevich ve Gibson, 1983:487-488; Fındıkçı, 1996: 306; Sozen, 1971:281, 

Barutçugil, 2002: 201-202). 

 1.4.2.2.1. Üstler (Yöneticiler) Tarafından Yapılan Değerlendirme 
 Günümüzde çoğu durumda performans değerlendirmesi, bireyin bağlı olduğu 

ilk amir tarafından yapılmaktadır. Yöneticilik göreviyle değerlendirme birbiriyle iç 

içe girmişler, birbiriyle bütünleşmişlerdir. Nerede yönetici varsa orada değerlendirme 

olacağı karine haline gelmiştir. Çünkü hemen hemen tüm örgütlerde performans 

değerlendirmesi ilk amirin işinin bir parçası olarak görülmektedir. Başka bir ifadeyle 

değerlendirme, yönetici işinin gerekli ve ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir 

(Kazancı, 1974: 16). Astı örgüt içerisinde en etkin bir biçimde değerlendirme yetkisi 

onun ilk amiri olarak kabul edilir. İlk amir, astı yakından tanıyan ve astı ile sürekli 

etkileşim ve iletişim halinde olan kimsedir. Ancak böyle bir değerlendirmenin her 

zaman tarafsız ve güvenilir olacağı kuşkuludur. Özellikle tüm inisiyatifin ilk amirin 

elinde bulunduğu durumlarda tarafsızlık ilkesi zedelenebilir. Kamu yönetiminde işler 

amirin istekleri ve buyrukları doğrultusunda yürüdüğü gerçeğini de göz önünde 
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tutacak olursak amirin buyruklarına uymayan ama örgütsel amaçları gerçekleştiren 

astın faaliyetleri, yüksek puanla değerlendirilmeyebilir. Bir yönetici işinde başarılı 

olan astını aralarındaki çekişme, sürtüşme ve çatışma nedeniyle duygusal hareket 

ederek başarısız olarak değerlendirebilir (Sabuncuoğlu, 2010: 191). Aynı zamanda 

astlar ileride üstler için potansiyel bir rakiptir ve değişimi kabullenemeyen 

yöneticiler bu durumdan rahatsızlık duymaktadır. Belirtilenlerin haricinde yönetici 

tarafından değerlendirmenin bir takım sakıncaları bulunmaktadır. Bunlar 

(Sabuncuoğlu, 2010: 191-192):  

• Ödüllendirme ve ceza gücünün üstün elinde olması, astın kendisini baskı 

altında hissetmesine neden olabilir, 

• Üst performansla ilgili geribildirimin doğuracağı sonuçlarla karşı karşıya 

kalmamak için kaçınma davranışı gösterebilir, 

• Cezalandırma nedeniyle ast iş ortamının oluşturduğu çevreden ve üstünden 

uzaklaşabilir. 

 1.4.2.2.2. Eş Düzeylerin Değerlendirmesi 
 Bu değerlendirmede iş arkadaşlarının çalışanın performans düzeyi hakkında 

yeterli bilgiye sahip olması beklenir. Değerlendirme sonuçları terfi ve kariyer gibi 

alanlarda kullanılabileceği için iş arkadaşlarının birbirlerine rakip olmaması ve 

aralarında tam bir güven duygusunun varlığı hayati bir öneme sahiptir (Özgen, 

Öztürk ve Yalçın, 2002: 220). Bu değerlendirme tekniğinin ana mantığı, eş 

düzeylilerin birbirlerine yönelik beklentilerinin olmayacağı veya daha az olacağı, 

dolayısıyla adil ve objektif değerlendirmenin olabileceği görüşüdür (Fındıkçı, 

1996:309). Ancak bu yaklaşımında bazı sakıncaları vardır. Bu yüzden titiz ve 

dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Bunun en büyük sakıncası, bireyler arasında 

rekabet ve çekişmeye yol açabilecek olmasıdır. Ayrıca çok verimli bir çalışan, 

kıskançlık duygusu ile düşük olarak değerlendirilebilirken, birilerine hoş görünmek 

ve birilerinin gözüne girmek için yüksek puanlı değerlendirmeler de yapılabilir 

(Benligiray, 1999:185). Bu durum özellikle aynı informel grup üyeleri arasında daha 

yaygın olarak görülebilir. Çünkü her bir informel grubu oluşturan bireyler, diğer 

grupları rakip olarak görürler. Ayrıca kişilik vb. bir takım yönlerden birbirine 
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benzerlikleri de onları bir araya getirmiştir. Grup dinamiği gereği birlikte hareket 

etme arzusu ön plandadır.  

 1.4.2.2.3. Özdeğerleme 
 Öz değerlendirme, kişinin kendi performansını bütün ana görevlerini, 

işlevlerini ve yükümlülüklerini göz önüne alarak kendisini değerlendirmesidir. 

Hedeflerin saptanması aşamasında üstü ile birlikte çalışan kişinin hedeflere ne kadar 

ulaştığı konusunda değerlendirme yapması, kendisinin performans değerlendirmenin 

kritik bir parçasını oluşturduğu düşüncesinin doğmasına yol açar. Öz değerlendirme 

sayesinde çalışanlar örgütsel süreçlere katılmaya cesaretlendirilir. Bu sayede işlemler 

üretken ve gayretli iş gücüne kavuşmaktadırlar (Kubat, 2012: 56-57). 

 Performans yönetim/değerlendirme sürecinin bir parçası olarak kendini-

değerlendirmenin dahil edilmesi, tüm tarafların kendini-değerlendirmenin amacını 

tam olarak anlaması ve yöneticiler ile çalışanların değerlendirme toplantısındaki 

kendi nisbi rolleri ile bu rolleri nasıl gerçekleştirmeleri gerektiğini idrak etmesi 

halinde en yüksek başarıya ulaşacaktır. Çalışanlar kendilerini nasıl değerlendirmeleri 

konusunda; çalışanlar ve yöneticilerin tümü ise özellikle müşterek sorunların 

çözülmesi noktasında kendini-değerlendirmeleri nasıl ele alacaklarına dair eğitime 

ihtiyaç duyarlar. Kendini-değerlendirme, çalışanın geleceğe dair motivasyonu ve 

geliştirilmesine yönelik olup, ileriye dönük hesaplar için bir rehber olabilen eski 

sorunları irdeleme faaliyeti için basit bir araç olarak kullanılabilir. Şurası kesindir ki 

kendini-değerlendirme ödemeler, promosyonlar ya da disipline ilişkin kararlar 

alınırken doğrudan değerlendirmeye alınmamalıdır (Armstrong, 2009: 138). 

 Çalışan bireyin kendi performansını değerlendirmesine imkan verilmesi, 

çalışanların kişisel güvenlerini artırmakta ve aynı zamanda ilk amirin yaptığı 

değerlendirmedeki olumsuzluklar azalmaktadır. Bu avantajına rağmen subjektif 

olması ve astlarının kendilerini yöneticilere göre daha yüksek puanlı değerlendirme 

eğiliminde olması gibi sakıncaları vardır. Bu sakıncaları gidermenin en önemli yolu 

öz değerlendirmeyi başka değerlendirmelerde birlikte kullanmaktır.  
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 1.4.2.2.4. Astlar Tarafından Değerlendirme    
 Geleneksel değerlendirme tekniği olan ilk yöneticinin değerlendirmesine, tam 

karşıt bir teknik olduğundan aynı zamanda tersine değerlendirme olarak da 

adlandırılmaktadır. Özellikle yöneticilerin değerlendirilmesinde kullanılan ast 

değerlemesi, yöneticilerin tepkisiyle karşılaşmakta ve tepki görmektedir. Tekniğin 

başarı şartları için öncelikle çalışanların bu konuda eğitilmelerine ve önyargısız 

değerleme yapmalarının yanında yöneticilerin de ast değerlemesine inanmalarına 

bağlıdır. Bu teknik ayrıca hiyerarşiden uzak bir organizasyon yapısı oluşturmak ve 

çalışan-yönetici arasındaki ilişki hakkında bilgi edinmek açısından yararlı 

olmaktadır. (Barutçugil, 2002: 200-201). 

 1.4.2.2.5. Müşteriler Tarafından Değerlendirme  
 Çalışan kişilerin değerlenmesinde müşterilerden de yararlanılabilir. Özellikle 

hizmet sektöründe kişilerin işe ilgisi, müşteriye yaklaşım tarzı, iş yapma hızı ve iş 

kalitesi müşterinin değerlemesine bir form aracılığıyla sunularak değerlendirmesi 

alınabilir (Sabuncuoğlu, 2010:193). Müşteri tarafından değerlendirme tekniğinin 

yararlı yönü hem örgüt hem de örgüt çalışanlarına müşterilerin bakış açılarının ne 

olduğunu ve bu konuda ne düşündüklerini ve beklentilerinin neler olduğu yönündeki 

öneri ve eleştiriler konusunda fikir elde ederek müşteri odaklı hizmet sunma 

imkanının sağlanmasıdır. Özel sektördeki müşteri kavramının yerini kamu 

sektöründe vatandaş almaktadır. Tıpkı özel sektörde olduğu gibi kamu yönetiminde 

de kamu çalışanları kamu hizmeti talep eden ve bu hizmetlerden yararlanan 

vatandaşlar tarafından değerlendirilebilir.  

 1.4.2.2.6. Danışmanlar ve Uzmanlar 
 Kuruluşun çalışma ilişkilerini düzenleyen bölümü tarafından ve dışarıdan 

seçilecek uzmanlarca değerlendirmenin yapılmasıdır. Değerlendirme sürecinin ve 

sonuçlarının tarafsızlığının sağlanması, kişilerarası uyumun oluşturulması ve eğitim 

ihtiyacının gözlemlenmesi ön plana çıktığı takdirde performans değerleme sürecinin 

dışarıdan uzman ve danışmalara yaptırılması daha uygun olmaktadır (Barutçugil, 

2002: 201). Özellikle çok kaynak ve boyutlu değerleme tekniklerinde, sistemin 

kurulması, işletilmesi, açıklanması ve izlenmesinde üniversitelerden ve danışmanlık 
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kuruluşlarından yararlanılması yerinde olabilir (Karakoç, 2006: 6). Ancak pahalı bir 

seçenek olması ve değerleme sonuçlarının geçerliliği ve güvenilirliliği yönünden de 

sakınca oluşturmaktadır (Barutçugil, 2002: 202). Değerleyicilerin tamamen dışarıdan 

seçilmesi durumunda, bu kişilerin örgütsel kültür hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmamaları olumsuz sonuçlar doğurabileceği için mutlaka değerleme çalışmalarına 

hem sonuçların geçerliliği hem de kurum içi uzman yetiştirilmesi için çalışanlarda 

dahil edilmelidir.  

 1.4.2.2.7. Bilgisayarlı veya Yazılım Sistemi Tarafından Değerleme 
 Bilgisayar teknolojisindeki son gelişmeler, çalışanların işlerindeki 

performanslarına ilişkin bilgilerin sürekli olarak bilgisayarlarca izlenip, toplanmasına 

imkan vermektedir (Sabuncuoğlu, 2000: 193). Bu teknikte çalışanın dönemlik 

(günlük, haftalık, aylık, vb.) olarak yapması gerekenler sisteme yüklenmekte ve 

sistem düzenli olarak çalışanı girilen veriler aracılığıyla takip etmektedir. Sistem 

hızlı ve nesnel olarak ölçüm sunsa da özellikle zihinsel beceri gerektiren işlerde 

kullanılması çok mümkün değildir. İnsan kaynakları muhasebesi tekniğinde 

belirtildiği gibi bilgisayar veya yazılım sistemi tarafından değerleme çalışanları bir 

meta gibi görerek sosyal insan kavramını geri plana atmaktadır.  

 1.4.2.2.8. 360 Derece Değerlendirme  
 360 derece değerlendirme yaklaşımı üstler, astlar, çalışma arkadaşları (peer), 

müşteriler, kişinin öz değerlendirmesinin birlikte yer aldığı (İzgören, 2001:113; 

Ergin,2000:137; Benligiray, 1999:190) veya daha önceki başlıklarda belirtilen 

mümkün olan herkesten geribildirim alındığı bir tekniği ifade etmektedir. Amaç 

kişinin performansı hakkında değişik çevrelerden tüm boyutlarıyla daha detaylı 

bilgiler elde etmektir. Başka bir ifadeyle, sistem, çalışanın performansı ile ilgili 

olarak birden fazla bakış açısını yansıtmakta ve performansın her yönüyle 

değerlendirmesine imkan sağlamaktadır (Ernst and Young, 2002:185).  Daha önce de 

bahsedildiği üzere performans değerlendirmelerinde kullanım sıklığı sürekli artış 

göstermektedir. 
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 1.4.2.3. Değerleyicilerin Eğitimi 
 Yapılan çalışmalar, değerlendiricilerin notlandırmalar konusunda nasıl karar 

aldığının anlaşılması noktasında, böyle bir performans modelinin belirleyicilerinin 

tanımlanması ve belirtilmesinin faydalı olacağının değil, aynı zamanda bir örgütte 

performans yönetimi modeli tanımlandığında değerlendiricilerin onu kullanmak 

üzere eğitilebileceğinin de amaçlanması gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, basitçe 

bireysel performans modellerini tanımlamak yerine, muhtemelen kurumsal bir üstün 

performans modeli tanımlamak ve değerlendiricileri o modeli değerlendirme 

kararları alırken nasıl kullanacaklarını anlamalarını sağlayacak şekilde eğitmek 

gereklidir. (DeNisi, 2005: 171).Örgütler ve bireyler, yöneticilerin ve diğer 

değerlendiricilerin performans yönetimi çalışmalarında etkili olabilmeleri için gerekli 

anlayış ve yeterliliklere sahip olduğuna yeteri kadar önem verilmemektedir. 

Değerlendiriciler; aşağıda sıralanan çeşitli alanlardaki bilgi ve eğitimlerden 

faydalanmalıdır (Rudman, 2003: 113). 

• Yüz yüze iletişim yeterlilikleri: Performans tartışmalarında kullanılan yeterlilik 

ve davranışlar; soru sorma, dinleme, açıklama, özetleme, geribildirim, eleştiri, 

tartışma, rehberlik, not-alma, performans tarifi, yönlendirme, koçluk, vb. 

• Performans hedeflerini ve standartlarını formüle etme. Sayısal olarak 

çalışmaların değerlendirilmesi, istatistiksel analizlerin hazırlanması, 

raporlama, vb.  

• Performans incelemelerinde önyargı ve hata: Önyargı ve hata sorunlarının 

farkında olan değerleyiciler, değerlendirmelerinde bunları önlemeye daha 

yatkındırlar. 

• İzleme yeterlilikleri: Değerlendiriciler, verileri çalışanların davranışları ve 

performansının tam bir yansımasını temsil edecek biçimde bir araya getirmek 

için eğitilebilirler. Latham ve arkadaşları (2007: 368)  yaptığı çalışmaların 

sonunda özellikle davranış temelli ve/veya karakter ölçümü teknikleri 

kullanıldığında değerlendiricilerin eğitim aldıktan sonra önceden görülen 

değerleme hatalarında önemli oranda düşüş görüldüğünü tespit etmiştir. 

• Bir referans çerçevesi belirleme: Örgütlerin, performans incelemelerinde 

kullanılan kavramların -örneğin, "etkili" ve "etkisiz" veya "tatminkar" ve 
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"yetersiz"- çeşitli departmanlarda veya iş birimlerinin tümünde aynı anlama 

sahip olduğundan emin olmak için farklı teknikleri vardır. Bu kavramlarla 

ilgili bir referans çerçevesi belirlenerek kuruluş içerisinde paylaşmalıdır. 

 1.4.2.4. Değerlendirilenlerin Bilgilendirilmesi 
 Kuruluşlar tüm yönetsel çalışmalarında, çalışanlara yapılan uygulamalara 

ilişkin olarak sürekli bilgi vermelidir. Gürültü olarak da nitelendirilebilecek gerçeği 

yansıtmayan bilgilerin biçimsel olmayan iletişim kanalları aracılığıyla çalışanlar 

arasında dolaşması genellikle olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Çalışanlara 

kuruluşun kapasitesine uygun olarak (bülten, broşür, e-posta bilgilendirmesi, vb.) 

veya yazılı olarak notlarla ya da toplantılarla sözlü olarak performans yönetim süreci 

ile ilgili bilgi verilmelidir. Performans değerlemesinin amaçları, kullanılan teknikler 

ve uygulamada karşılaşılan sorunların açıklanması performans değerlendirmesinin 

başarısını olumlu yönde etkileyeceği gibi çalışanın desteğini ve katkısını da 

sağlayacaktır (Barutçugil, 2002: 187). Aynı zamanda performans değerlendirmesinde 

çalışandan kaynaklı olarak karşılaşılan sorunlar azaltılabileceği gibi hatalı 

değerlemelerin önüne geçilecektir. Diğer taraftan performans çalışmasının ne zaman 

ve ne kadar süreyle gerçekleştirileceği yönünde çalışanlara bilgi aktarılır. Böylece 

çalışanların iş planlamalarını buna uygun yapması sağlanabilir.  

 1.4.2.5. Pilot Uygulama 
 Geniş-ölçekli uygulamaya öncül olarak karar verilen performans yönetimi 

sisteminin bir veya birden fazla pilot olarak seçilecek birimde test edilmesi, başarılı 

bir uygulama gerçekleştirmede önemli bir faktördür. Pilot uygulama, bir sistemin 

muntazam şekilde işleyip işlemediğini teşhis etmede yardımcı olur ve genel 

uygulama öncesinde revizyon yapılacak alanları ortaya çıkarır. Pilot uygulama aynı 

zamanda yöneticiler ve çalışanların süreci iyi anlayıp anlamadıkları ve destekleyip 

desteklemedikleri ile daha fazla değişim yönetimi ve iletişim çabasına ihtiyaç 

duyulup duyulmadığı konusunda faydalı bilgiler sağlamaktadır. Daha da önemlisi 

pilot uygulama sisteme dönük tepkilerin ölçülmesi ve kabullenmeyi sağlayacak 

düzeltmeler yapılması için bir olanak sunmaktadır. Pilot uygulama, sistemin tüm 

yönlerini başka bir ifadeyle performans yönetiminin içeriğini, yazılı belgeleri, eğitim 



49 

 
programlarını, değerlendirme tarzının kararlaştırılmasını ve analizini içermelidir 

(Pulakos, 2009: 111). 

 Bir pilot uygulama kaynak israfı ve zaman alıcı olacaktır. Bu durum hızlı 

uygulama isteyen örgütsel karar vericilere çoğu zaman çekici gelmeyebilir. Esasında, 

bazen uygulamayı hızlandırmak isteyen karar vericileri pilot uygulamanın değeri 

konusunda ikna etmek zor olabilir. Diğer taraftan, kötü bir sistem döngüsünün neden 

olabileceği olumsuz algılar ve başa çıkılamaz eleştiriler örneğin otomatikleştirilmiş 

sistem arızası-,göz önüne alındığında kazanılacak zamana veya pilot uygulamayı 

ihmal etmekten kaynaklanan riske değmeyecektir (Pulakos, 2009: 111-112). 

 1.4.2.6. Değerlemenin Gerçekleştirilmesi 
 Kuruluşlar belirlediği amaçlar doğrultusunda, yaptıkları analiz çalışmalarının 

sonucunda karar verdikleri hedeflere ulaşmak için seçtikleri teknik veya tekniklerle 

belirlemiş olduğu değerleyiciler aracılığı ile performans değerlemesini 

gerçekleştirecektir. Bu çalışmadan elde edilen veriler analiz aşamasında bilgiye 

dönüştürülerek kurum içerisinde, çalışanlar, birimler düzeyinde tartışılması 

sağlanmaktadır. Son aşamada ise ortaya çıkan sonuçlar belirlenen amaç ve hedeflere 

uygun kullanılarak kuruluşun gelişmesi için önemli bir yönetsel araç olarak 

kullanılacaktır. Ancak performans değerlemenin başarılı olması daha önce belirlenen 

zamanlama (termin),  periyot, belirlenen teknik ve alınan kararlara uygun olarak 

gerçekleştirilmesine bağlıdır:  

 Zamanlama: Performans değerleme çalışmasının her kuruluşta ortak bir 

tarihte gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Yoğun çalışma dönemleri 

kuruluştan kuruluşa farklılık göstermektedir. Bu nedenle kuruluşlar yılın 

hangi tarih (lerinde ) performans yönetimi çalışmalarını gerçekleştireceğine 

kendisi karar vermelidir. Örneğin bir noter için yılın en yoğun zamanı aralık 

iken turizm işletmelerinde yaz aylarıdır. Genelde performans yönetimi 

uygulama zamanlarının yoğun dönemlerin bitimini takip eden zaman 

dilimlerinde tavsiye edilmektedir.  

 Periyot: Performans uygulamasının sıklık sayısı da zamanlama da olduğu 

gibi farklılık göstermektedir. Üç, altı, dokuz ve on iki ayda bir olmak üzere 
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kuruluşlar kendi yapılarına, tercihlerine veya finansal gerçeklerine göre 

performans yönetimi çalışmalarının sıklığını belirlemektedir. Burada önemli 

olan performans sonuçlarını kullanmaktır. Dolayısıyla çalışanlara 

performans düzeylerini artırabilecek zaman bırakılmalıdır. Başka bir 

ifadeyle performans değerlendirmesi çalışanları geçmiş performansları ile 

bağlantı kurabilecek kadar optimal sıklıkla yapılmalıdır. Çalışan için 

periyod çok sık olursa gelişmeyi göremeyeceği için motivasyonu azalacak, 

çok seyrek olursa da iş sonuçları ile performans arasında bağlantı 

kuramayacaktır.   

 Teknik: Günümüze Bireysel ve kurumsal olmak üzere toplamda yirminin 

üzerinde performans değerlendirme tekniğinin geliştirildiği yönünde 

bilimsel literatürde yaygın bir kanaat söz konusudur. Kuruluşlar bu 

tekniklerden kendi yapılarına uygun olan hangisi ya da hangileri ise seçerek 

performans değerlemesini uygulamalıdır. Gelişi güzel, üzerinde uygunluğu 

konusunda değerlendirme yapılmamış teknik veya ölçeklerle performans 

değerlemenin uygulanması herhangi bir sonuç alınmasını önleyecektir.  

 Karar: Son olarak planlama aşamasında yürütülen çalışmalar neticesinde 

alınan kararlara uygun olarak performans değerleme gerçekleştirilmelidir. 

Değerleyiciler bu kararlardan oluşan çerçeveden uzaklaşmamalı, çalışmaya 

objektif bir açıdan bakmalıdır. Performans değerlemesinin alınan 

kararlardan ziyade subjektif ihtiyaçlara yöneltilmesi, çalışmanın performans 

yönetim sürecinde karşılaşılan sorunlar ve hatalar bölümünde ayrıntılı 

olarak bahsedilecek performans sorun ve hatalarının ortaya çıkmasına neden 

olacaktır.  

 1.4.3. Performans Yönetiminde Analiz Süreci  
 Performans yönetimi çalışmalarının üçüncü aşaması sonuçların kuruluş amaç 

ve hedeflerine destek sağlamak amacıyla analiz edilmesidir. Analiz sonuçları rapor 

halinde üst yönetime ve/veya ilgili birimlere sunulur. Daha sonra kuruluş içinde 

paylaşılması (geribildirim) sağlanır. Son olarak performans değerleme aşamasında ve 

sonrasında ortaya çıkan sorun ve hataların tespiti yapılır. 
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 1.4.3.1. Sonuçların Analiz Edilmesi 
 Performans değerleme çalışmasından elde edilen verilerin analizi performans 

yönetimi sürecinde analiz aşamasının ilk ayağını oluşturmaktadır. Performansı 

değerlendirilen çalışanlar hakkında elde edilen veriler planlama aşamasından itibaren 

ortaya konulan beklentileri ne düzeyde karşılayıp karşılamadığının sayısal olarak 

ifade edilmesidir. Bu aşamada kuruluşlar uygulamış oldukları değerleme tekniğine 

uygun olarak bir istatistik sistemi kullanmalıdır. Veriler uzmanlar tarafından bu 

sisteme aktarılmalı ve kontrol edilmelidir. 

 Performans yönetimi sisteminde verilerin güvenilirlik ve geçerlilik dereceleri 

oldukça önemli bir konudur (Uyargil, 2013: 93-96): 

 Güvenilirlik: Belirli koşullar altında farklı değerlendiricilerin aynı kişiyi birden 

fazla kez değerlendirmesi ile elde edilen sonuçlar arasındaki tutarlılık olarak 

kabul edilir. Tutarlılık düzeyi arttıkça elde edilen verilerin geçerlilik 

düzeyleri de artış göstermektedir. Tutarlılık düzeyi düştükçe performans 

sorun ve hatalarının ortaya çıkma olasılığı artış göstermektedir. 

 Geçerlilik: Değerlendirme sonuçları ile değerlendirilen kişilerin organizasyon 

amaçlarına katkılarındaki farklılıklar arasındaki ilişkidir.  Bireyler hedeflerini 

kurumsal hedeflerle uyumlaştırdığı sürece performans değerlendirme 

sonuçlarının geçerliliği artmaktadır. Bireysel ve örgütsel hedefler arasındaki 

ayrışma arttıkça geçerlilik kaybolmaktadır.  

 Bu nedenle analiz çalışmalarında dikkat edilecek temel noktalar performans 

değerleme çalışmasının ne kadar güvenilir ve gerçekçi olduğunun kontrol edilmesi 

gerektiğidir. 

 1.4.3.2. Raporlama 
 Sonuçlar, ilgili uzmanlar tarafından sonuçların istatistiksel tekniklerle analiz 

edilmeli ve rapor haline getirilerek yönetime sunulmalıdır. Yönetim performans 

değerleme çalışmasını verimlilik, ekonomiklik ve etkinlik gibi açılardan 

incelemelidir.  

 Raporlama sayesinde performans değerleme çalışmasında meydana gelen olası 

sorun ve hataların kurum içinde paylaşılmadan önlenmesi sağlanabilir. Raporlama 
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aynı zamanda hem performans sonuçlarını bütüncül bir şekilde geçmiş yıllarla 

karşılaştırma hem de performans sonuçlarının kullanımı konusunda yönetime 

rehberlik etmektedir. Son olarak değerleme sonuçlarının analiz edilmesi ve yönetime 

rapor olarak sunulması aşamasında kuruluşun istatistik alanında uzman bir 

personeli/ekibi yoksa mutlaka dışarıdan uzman kişi/ler veya kuruluşlar aracılığıyla 

destek alınması gerekmektedir. 

 1.4.3.3. Geri Bildirim 
 Kısaca çalışan katılımının hammaddesi (Roberts, 2003: 88) olarak tanımlanan 

ve performans yönetimi çalışmalarından elde edilen bulgulardan yararlanmanın en 

önemli koşulu geribildirimdir. Özel sektörde yaklaşık yüzyıldır elde edilen çıktılarla 

ile ilgili çalışanlara bildirim yapılırken, kamu sektöründe geribildirimin kullanılması 

özel sektöre nazaran çok daha yenidir. Türkiye’de performans değerlemesi ile ilgili 

yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilen sicil raporunun doldurulması ve raporun 

içeriği konusunda çalışana herhangi bir bilgi verilmemesi performans çalışmalarının 

görülen en önemli problemi olarak ortaya çıkmaktaydı. Çağın gereklerinin çok 

gerisinde kalan tekniğin yakın zamanda kaldırılmasının ve ortaya çıkan boşluğun 

doldurulmaması kamu sektöründe geribildirim kavramının önemini daha da 

artırmaktadır.  

 Bu çalışmada üzerinde durulan 360 derece performans değerleme tekniğinin en 

güçlü yanlarından birisini oluşturan geribildirim, sonuçlar, faaliyetler, kritik olaylar 

ve önemli davranışlar noktasında insanların nasıl hareket ettiğine dair bilginin kayıt 

altına alınarak. (Armstrong, 2009: 105) çalışanlara aktarılmasıdır. Bu tanıma ek 

olarak Shields performans ile ilgili sağlıklı ve etkin bir geribildirimin aşağıda 

sıralanan temel niteliklere haiz olması gerektiğini vurgulamaktadır (2007: 200): 

 Değerlendirmeye alınan performans açıklarının birincil nedenlerinin teşhis 

edilmesi, 

 Resmi performans incelemesini ifade eden; her bir çalışanın değerlendirilmesin 

ilişkin alınan sonuçlar, davranışlar ve/veya yeterlilikler ile ilgili güçlü ve 

zayıf yönleri konusunda resmi geribildirimin kayıt altına alınarak saklanması, 
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 Eylem planı sürecini ifade eden; değerlendirmeye alınan tüm performans 

açıklarını iyileştirmek ve mevcut güçlü yönleri desteklemek için resmi 

diyalog ve planlama, 

 Değerlendirilen düşük performans konusunda rehberlikten yüksek potansiyelli 

çalışanlara akıl hocalığı yapmaya ve yüksek performanslı çalışanların 

kazanımlarını daha ileri taşıma konusunda koçluk yapmaya kadar; uygun 

performans geliştirme stratejilerinin belirlenmesi ve pratiklerinin 

uygulanması. 

 Performans geribildirimi birçok örgütsel davranışı etkilemektedir. Bu yüzden 

performans geribildirimine dönük araştırmalarda her davranışın uygun 

teknikle analiz edilmesi gerekmektedir. Bu teknikler aynı zamanda, farklı 

çıktılara ilişkin bulguların karşılaştırılmasını mümkün kılmak üzere yeteri 

kadar standartlaştırılmalıdır (Greve, 2003: 123). 

 Literatürde pozitif-yapıcı veya negatif-yıkıcı olarak adlandırılan iki tür 

geribildirim bulunmaktadır (Kaymaz, 2009: 21-33): 

 Pozitif Geribildirim: Çalışanın nispeten yüksek performans sergilediği alanlara 

yönelik sağlanan, çoğunlukla bireysel motivasyonu ve ödüllendirmeyi ve bu 

motivasyon ve ödüllendirme ile kişinin kendisini daha çok geliştirmesini 

amaç edinen geribildirim türüdür (Kaymaz, 2009: 21). Geribildirim pozitif 

yönlü olduğu için rahatlıkla iletilebilse de çalışanın motivasyonunda 

oluşturduğu rahatlık nedeni ile nadiren düşmelere neden olmaktadır. Çalışan 

hedeflerine ulaştığına inanarak sürekli gelişim düşüncesinden 

uzaklaşabilmektedir.  

 Negatif Geribildirim: Çalışanın performansının beklentilerin altında çıkması 

durumunda eksikliklerini kapatmaya yönelik olarak ortaya çıkan negatif 

geribildirim hem çalışan hem de yöneticiler açısından oldukça zor ve özenli 

bir şekilde yürütülmesi gereken süreçtir. Aşağıda şematik olarak gösterildiği 

üzere negatif bildirim yanlış zaman, teknik ve tutumlarla iletilirse performans 

değerleme amacından uzaklaşarak iyileştirme yerine kişinin işinden daha da 

uzaklaştırılmasına neden olarak saldırı, depresyon veya özsaygıyı düşürme 
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gibi sonuçları ortaya çıkarabilmektedir. Bu nedenle negatif geribildirimde 

temel amaç çalışanın eksiklikleri konusunda kabullenmeyi sağlamak ve onu 

telafi eylemleri konusunda yönlendirmek olmalıdır. 

Şekil 12: Olumsuz Geribildirim Edinmeye Dönük Muhtemel Davranışsal 
Tepkiler 

 

Kaynak: Shields, 2007: 213 

 Her iki geribildirim türünde de olumsuzlukların yaşanmasını engellemek ve 

süreci profesyonel bir biçimde yürüterek örgütsel ve bireysel verimliliğe ulaşmak 

için yöneticiler geribildirim dönemi süresince aşağıda belirtilen hususlara ayrı bir 

özen göstermelidir: 
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Tablo 4: Geribildirim Faaliyetinin Yürütülmesi Süreci 

Süreç Faaliyet 

Görüşme 

Öncesi 

Çalışanlarla sadece belirli dönemlerde değil, sürekli iletişim kurulması, 

Performans yönetimi konusunda kişisel gelişim sağlanması için eğitim 

programlarına katılımın sağlanması, 

Çalışanların performansından önce yöneticiler kendi performanslarını 

değerlendirmeli, 

Çalışanlar performans değerlendirme görüşmeleri için hazırlıklı olmaya 

teşvik edilmeli, 

Görüşme 

Sırasında 

Çalışanın katılımını sağlayacak ve kolaylaştıracak uygun bir görüşme 

atmosferinin hazırlanması,  

Çalışanın kişilik özelliklerinin ve davranışlarının değil, performansının 

değerlendirilmesi, 

Spesifik olunması, 

İyi bir dinleyici olunması, 

Çalışanların gelişim hedeflerinin birlikte belirlenmesine yönelik 

işbirliğinin teşvik edilmesi, 

Görüşme sırasında çalışanı yargılamaktan kaçınılmalı, 

Görüşme 

Sonrası 

Çalışanlarla performansa ilişkin iletişimin sürdürülmesi, 

Çalışanların hedeflere yönelik gelişimlerinin periyodik olarak izlenmesi 

ve değerlendirilmesi, 

Organizasyonel hedefler ile ödüller arasında belirgin ilişki kurulması 

gerekir. 

Kaynak: Uyargil, 2013: 105-106’dan uyarlanmıştır.  
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 Pozitif ve negatif geribildirim süreçlerinin olumsuz sonuçlar doğurmaması ve 

amaçlandığı şekilde sürekli iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayabilmesi için belirli 

aşamaları takip etmesi gerekmektedir.  

Şekil 13: Geribildirim Görüşmelerinde Anlaşma Düzeyleri 

 

 Kaynak: Webb, 2003: 117 

 Geribildirim görüşmesinde birey öncelikle anlaşmaya dahil olmaya karar 

vermelidir. Ardından performans düzeyinin ne olduğu ve gerçekleştirdiği 

faaliyetlerde başarı düzeyi hakkında taraflar anlaşmalıdır. Dördüncü aşamada ileride 

yürütülecek faaliyetlerin kararını veren taraflar son olarak performans sistemine 

katılımda anlaşmaktadır. Birey bu aşamadan sonra performans değerleme sistemine 

aktif olarak katılım sağlamayı ve çalışmalarını buna uygun bir şekilde yönlendirmeyi 

taahhüt altına almış olmaktadır. Ludeman (2000: 47) bu konuyu kısaca şu şekilde 

özetlemektedir: “Geribildirim algısaldır; doğru veya yanlış yoktur.” 

 Geri bildirim, sadece bit kez yapılan eylem değil bir süreçtir. Düzenli 

geribildirim değerlendirme toplantılarındaki sürprizleri en aza indirger. Ayrıca belirli 

periyodlarda gündeme gelen gözden geçirme faaliyetlerine kadar çalışanlar düzenli 

geribildirim ile aydınlatılmış olur (Horward, 2009: 13). Böylece çalışanların 
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performansları olumlu yönde gelişirken örgütsel aidiyet duygularının da aynı şekilde 

arttırılması sağlanabilir. 

 1.4.3.4. Sorun ve Hataların Tespiti 
 Performans yönetimi çalışmalarında süreçlere uygun davranma veya 

davranmama, karşılaşılan sorun ve hataların sayı ve önem derecesini etkilemektedir. 

Bu nedenle aşağıda sıralanan olası sorunların çözülmesi için tespit edilmesi 

gerekmektedir (Tortop, vd., 2010: 285; Yüksel, 1998: 166-167). 

 Sistem Sorunu: Performans değerleme sürecinde uygulanan sistemde 

karşılaşılan en önemli sorun belirlenen ölçütler zayıf, ilişkisiz ve 

uygulamasının zaman almasıdır. Dolayısıyla hem değerlendirici hem de 

değerlendirilen kişiler bu soruna tepki gösterecektir. 

 Değerlendirici Sorunu: Ölçütler ne kadar iyi belirlenirse belirlensin 

değerlendiricilerin bilgi, tecrübe, eğitim, kişilik ve algılama eksiklikleri 

performans yönetiminin sorunları arasında yer almaktadır. Söz konusu 

eksiklikler performans ölçütlerinin kurumun beklentileri doğrultusunda 

kullanımını engellemektedir. 

 Değerlendirilen Sorunu: Çalışanların sistemi yeteri kadar anlayamamaları, 

adil bir sistem olduğuna inanmamaları ve buna bağlı olarak performans 

yönetimi sürecine dahil ol(a)mamaları değerlendirilen sorunu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Performans değerlendirme aşamasında çalışanların kişisel 

durum ve özelliklerinin dikkate alınmaması da bir değerlendirilen sorunu 

olarak kabul edilmektedir. Bu grupta başlıca dikkat edilmesi gereken 

unsurlar sosyo-demografik özellikler (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim 

düzeyi), bireyin kültürel yapısı, uzmanlık alanı ve ücret düzeyi algısıdır 

(Özmutaf, 2007: 48). 

 Bu sorunların ayrıntısına inildiğinde ise, performans değerleme çalışması 

yapılmadan önce çözülmesi gereken sorunlar genel olarak aşağıdaki gibi 

sıralanmaktadır (Bilgin, 2004: 62):  

 Değerlendirmeyi en iyi kimin veya kimlerin yapabileceğine karar verme, 
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 Değerlendirmeye insan kaynağının kendisinin mi yoksa yaptığı iş miktarının 

mı ya da her ikisinin birden mi konu olacağı, 

 Değerlendirmeye konu olanların karşılaştırmasının hangi kriterlere göre 

yapılacağı, 

 Değerlendirmenin nesnelliğinin sağlanması, 

 Değerlendirmede gereksiz esnekliğe yol açılması, 

 Değerlendirme sırasında karşılaşılabilecek hataların öngörülmemesi, 

 Değerlendirmenin insan kaynağına olumsuz etkisinin olabileceğinin dikkate 

alınmaması, 

 Değerlendirme yapılacak amirlerin başarılı bir değerlendirme yapabilecekleri 

ast sayısının belirlenmemesi, 

 Değerlendirmelerin hizmetlerin hangi zamanında yapılmasının daha uygun 

olacağı ve 

 Değerlendirmenin ne sıklıkta yapılması gerektiğine karar verme sorunudur. 

 Örgüt tarafından belirlenen ve öngörülen hedeflerin bireylerce başarılı bir 

şekilde gerçekleşmesi etkili, adil ve tarafsız bir performans değerleme sistemine 

bağlıdır. İnsanlar karmaşık ve farklı yapısal özelliklere sahiptir. Bu durum 

performans değerlemelerinde sübjektif kararlar verilmesine yol açarak hatalı 

performans sonuçlarını ortaya çıkarmaktadır (Şahin, 2013: 60). Aşağıda performans 

yönetimi çalışmalarında sonuçların olduğundan fazla yüksek veya düşük olarak 

gösterilmesinin nedenleri sıralanmaktadır (Longenecker ve Ludwig, 1990: 963). 

 Abartılı Değerler: 

 Doğru notlandırmaların astın motivasyonu ve performansı üzerinde yıkıcı bir 

etkisi olacağı inancı, 

 Bir çalışanın liyakat için üstülüğünü artırma isteği, 

 Kurum içerisindeki negatif davranışların açığa çıkmasını önleme isteği, 

 Düşük performans değerlendirme sonucunun çalışan üzerinde geleceğe yönelik 

olumsuz etki yaratmasını önleme isteği, 

 Kişisel sorunlar nedeniyle performansı belirli dönemlerde düşmül olan ama 

genel olarak iyi performanslı olan çalışanları koruma gerekliliği, 
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 Sonuçlar nispeten düşük olsa da yüksek çaba gösteren çalışanları ödüllendirme 

isteği, 

 Yönetilmesi ve yönlendirilmesi zor çalışanlarla karşı karşıya gelmeme isteği, 

 Zayıf, başarısız ve sevilmeyen bir çalışanı kuruma kazandırmak için 

performans sonuçlarının yüksek gösterilmesi. 

 Yukarıda sıralanan nedenlere bağlı olarak performans değerleme sonuçları 

olduğundan yüksek gösterilmektedir. Bazen de performans değerleme sonuçlarının 

olduğundan daha düşük gösterilmesi gerekebilir. Bu durumun temel nedenleri ise şu 

şekilde sıralanabilir: 

 Bir çalışanın ortaya koyacağı daha iyi bir performanstan diğerlerinin rahatsızlık 

duyması, 

 Zor ya da isyankâr bir çalışanı cezalandırma, 

 Sorunlu bir çalışanı işten çıkmaya zorlama, 

 Planlı bir işten çıkarma için güçlü bir dayanak oluşturma, 

 Bir astın elde edeceği liyakat artışının en aza indirilmesi, 

 Yöneticileri yüksek not vermekten alıkoyan örgütsel bir emre uyum gösterme 

temel nedenlerini oluşturmaktadır.  

 Bilinçli yapılan değer artırma veya düşürme ile sistemsel sorunlardan 

kaynaklanan değerleme hataları, performans değerlemesini nesnel bir sistem haline 

getirmek ve onları yok etme veya azaltma hedefi doğrultusunda net biçimde 

tanımlanmalıdır. (Deb, 2008: 126). Literatürde karşılaşılan hatalar ile ilgili genel 

kabul gören veya tespit edilebilen performans değerlendirme hataları başlıklar 

halinde aşağıda sıralanmaktadır. 

 Hale Etkisi 

 1915 yılında birbirine çok yakın iki büyük endüstri firmasında yapılan 

araştırmanın sonuçlarının analiz aşamasında ortaya çıkartılan Hale etkisi/hatası 

(Thorndike, 1920: 25) kısaca değerleme sonuçları ile gerçek skor arasındaki fark 

(Fisicaro&Lance, 1990: 419) olarak tanımlanmaktadır.  
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 Türkçe’de ayın etrafında görülen ışık gölgesi olarak tanımlanan Hale etkisi 

basitçe, bireyin bilinmeyen özelliklerine dönük genel bir izlenimden kaynaklanan dış 

değerlendirmeyi ifade etmektedir. Genel değerlendirmeler, özel karakteristiklere 

ilişkin varsayımları şekillendirebilir dolayısıyla, eğer bir kişi hakkında olumlu bir 

izlenimim varsa, çoğunlukla kişinin, hakkında az bilgiye sahip olduğumuz 

özelliklerinin de tatminkâr olduğu varsayılmaktadır (Nisbett&Wilson, 1977: 250). 

Örneğin şekilde görülen değerleme faktörleri aynı alan üstünde bulunduğu ölçüde 

hale etkisi artmaktadır. Sözgelimi, iş bilgisi konumunda iyi durum gösteren bir 

çalışan, işbirliği ve inisiyatif gibi tahminen ilgisiz faktörlerde de iyi olarak 

değerlendirilir (Sabuncuoğlu, 2010: 218-219). 

Şekil 14: Hale Etkisi Örneği 

 

Kaynak: Sabuncuoğlu, 2010: 219 

Horn (Pitchfork) Etkisi 

 Hale etkisinin karşıtı olarak kabul edilen horn etkisinde yönetici, çalışanın her 

hangi bir iş fonksiyonundaki zayıf performans göstermesi üzerine diğer tüm 

pozisyon sorumluluklarında zayıf olduğunu düşünerek düşük puan vermektedir 

(Cohen, 1989: 41-42). Hale veya Horn etkilerinin tespit edildiği durumlarda sonuçlar 
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güvenilir olmayacağı için değerlemenin yeniden uygulanması veya gözden 

geçirilmesi önerilmektedir. 

Hawthorne Etkisi 

 Hawthorne etkisi 1920lerde Elton Mayo ve arkadaşlarının yürüttüğü 

Hawthorne Çalışmaları dâhilinde gerçekleştirilen bir dizi çalışma neticesinde 

tanımlanmıştır. Bu çalışmalar, sistematik bir biçimde, çevresel etkenlerin işgücünün 

üretkenliği üzerindeki etkisini keşfetmek amaçlı önemli bir çabadır (Macefield, 

2007:146). Hawthorne etkisi, "işçilerin performansında; çalışma koşullarındaki bir 

değişiklikten ileri gelen, ya işçilerin yenilikçiliğe cevabi tutumlarının ya da 

kendilerine özen gösterildiğini hissetmelerinin neden olduğu bir gelişme" olarak 

tanımlanmıştır(Levitt and List, 2011: 225). Bu etkide özellikle aralıklı gözlem 

yapıldığı sırada çalışanların normal performanslarının normalin üzerinde olduğu 

görülmektedir. Gözlem ortadan kalktığında ise normal çalışma tempolarına geri 

döndükleri belirtilmektedir. Bu sebeplerle Hawthorne etkisinin gerçekleştiği 

durumlarda gözlem sonuçlarından gerçek verilerin alınması mümkün değildir.  

 Kontrast Hataları 

 Kontrast hatalarının ortaya çıkmasının bir takım sebepleri vardır. Bunlar 

değerlendiricinin değerlendirme yöntemi ya da sürecine dayanmaktadır. Öyle ki 

performans değerlendirenler kısa süre içerisinde birçok kişiyi değerlendirmektedir. 

Bu süre içerisinde değerlendiriciler değerlendirdikleri çalışanları birbirleri ile 

karşılaştırmakta ve buna bağlı olarak objektif değerlendirmeden uzaklaşılmaktadır. 

Kısacası, her bir ast kendisinden önce değerlendirilen kişinin aldığı puandan 

etkilenecektir. Bu hataların önlenebilmesi için kişilerin başarılı ya da başarısız olarak 

gruplandırılmadan, karışık bir sıralama ile değerlendirmeye tabi tutulmaları 

önerilmektedir (Uyargil, 2008: 108). Aynı zamanda değerlemenin tek bir oturumda 

değil de farklı günlerde uygulanması kontrast hatalarının önlenmesinde etkili 

olmaktadır. 
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 İletişim ve Geri Bildirim Eksikliği 

 Genel olarak çalışan bireyler ne tür bir değerlendirmeye tabi tutulmuş 

olduklarını tam olarak kestiremezler. Çünkü çalışanların kendilerinden ne istendiği, 

hangi ölçü ve kriterlere göre değerlendirildikleri hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmadıkları varsayılmaktadır. Böyle bir durumda performans değerlendirmesinin 

amacına ulaşılması mümkün değildir (Oberg, 1972: 77). Etkili ve verimli bir 

performans değerlendirmesi, “değerlendirme sistemi” ve “geri bildirim Sistemi”nden 

oluşmaktadır. Pozitif/yapıcı veya negatif/yıkıcı bildirim olmadan etkin ve verimli bir 

performans değerleme sisteminden söz edilemez. Performans değerlendirmesine 

yönelik sonuçlara herkesin rahat ulaşabilmesine olanak sağlayacak kurumsal iletişim 

kanallarının açık tutulmasında fayda vardır.  Aksi durumda iletişimin yerini gürültü 

alacak ve performans olumsuz yönde etkilenecektir. 

 Ölçüt Hatası 

 Ölçüt hatası değerlendirme sisteminin güçlüklerinin başında gelmektedir. 

Genel olarak, bireyin yaptığı iş birkaç görevden meydana gelmektedir. Bunlar iş ve 

görev tanımlarında sıralanabilir. Bu nedenle yönetici bütün değerlendirmelerini tek 

ölçüte dayandırmamalıdır. Eğer tek ölçüte göre değerlendirme yapılırsa, bireyler için 

diğer görevler anlam ve önemini yitirebilir (Palmer, 1993: 17). Adil ve tarafsız bir 

performans ölçümü, örgüt içerisinde tek bir “standart setini” değil farklı standart 

setlerini gerektirmektedir. Bunları dört grupta toplamak mümkündür. Bunlar 

(Palmer,1993): 

• Bireysel performans standartları, 

• Alt kademe yönetim performans standartları, 

• Orta kademe yönetim performans standartları, 

• Üst düzey yönetim performans standartlarıdır. 

 Örneğin üst düzey yöneticileri, astlar için oluşturulan standartlara göre 

değerlendirmek yanlıştır. Arzulanan sonucu vermez. Aynı şey astlar için de 

geçerlidir. Dolayısıyla her kademe ve birim için ayrı standartların oluşturulması veya 

ayrıştırılması gereken kısımlara dikkat edilmesi performans değerlendirme sisteminin 

temel vazgeçilmezlerindendir. 
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Objektif Olamama 

 Performans değerlendirmesinde hem değerlendiren hem de değerlendirilen 

insan olduğu için, sıklıkla karşılaşılan sorun objektif olamamadır. Bu durumda, 

değerlendirme sürecinin ön yargılardan arındırılması, değerlendirmeyi yapacak 

olanlara değerlendirmenin önemi, gereği ve sürece ilişkin değerlendirme yapılmadan 

önce bilgi ve eğitim verilmesi ve yapılan işe yönelik davranışların ölçülmesi 

gerekmektedir (İçişleri Bakanlığı, 2008: 16). Objektif olamamanın bir diğer boyutu 

taraflı (yanlı) çözümdür. Değerlendirmeyi yapan kişinin bireyi sevmesi ya da 

sevmemesine yönelik olarak yapılan değerlendirme ve değerlendirmeyi uygulayan 

kişinin, değerlendirme uygulamasına duygularını karıştırmasıdır (Özer, 2008: 431; 

Helvacı, 2002: 161). Park (2006: 48-49) değerlemedeki kişiler arası duyguların 

etkisinin çok yüksek hatta bilişsel değişkenlerden daha fazla olduğunu belirterek 

üzerinde önemle durulmasını gerektiğini vurgulamıştır. 

 Yakın Zaman Etkisi 

 Performans değerlendirmeleri tipik olarak yılda bir veya iki defa 

gerçekleştirilir. Değerlendirme, son altı aydan bir yıla kadar uzayan süre içerisinde 

gerçekleşen tüm davranışları kapsayacak şekilde tasarlanmaktadır. Ancak yapılan 

araştırmalar göstermiştir ki, performans değerlendirme sürecinde, son davranışlara 

daha fazla ağırlık verilmektedir. Böyle bir etki, değerlendirilen dönemin çoğunda iyi 

performans sergileyen ancak sona doğru kötüye giden çalışanları cezalandırmaktadır. 

Ayrıca en iyi çalışma performanslarını değerlendirmeden hemen öncesine kadar 

muhafaza eden çalışanları ise ödüllendirmektedir (Aamodt, 2010:  267). Böylece 

dönemin tamamı değil de sadece kısa bir bölümü değerlenmiş olmaktadır. İstenilen 

amaçlara ne ölçüde ulaşıldığı veya çalışanın genel olarak performansının ne durumda 

olduğu hatalı ölçülmektedir. 

 İşler Arasındaki Bağımlılığın Dikkate Alınmaması 

 Bilgi toplumuna geçişle birlikte kamu ve özel sektör örgütleri gittikçe karmaşık 

bir hal almıştır. Aynı şekilde söz konusu örgütlerin büyümesi örgüt içindeki alt 

birimlerin sayısını da artırmıştır. Birimler arasında iş bölümü ihtiyacı, işler arası 

karşılıklı bağımlılığa neden olmuştur. İşler arasındaki bağımlılık performans 
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değerleme sürecinde dikkate alınmadığında, kendisinden önceki çalışanın iyi 

çalışmaması durumunda verimliliği düşen bir personel başarısız olarak 

algılanmaktadır. Benzer şekilde olağanüstü başarılı bir çalışanın çıktılarını işleyen bir 

çalışan başarılı olsa da kendisinden önceki çalışan kadar başarılı olamayacağı için bu 

durumda onun başarısızmış gibi değerlendirilmesine yol açabilir. Bahsedilen örneğin 

tersi durumlarında ortaya çıkabileceği bu tür hatalar başarı değerlendirmesinin 

kapsamlı olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle işler arasındaki bağımlılık 

dikkate alınarak performans değerlenmelidir (Can, vd., 2012: 241). Günümüz 

yönetim anlayışı artık birimler arasında müşteri ilişkisi ve memnuniyetine karşılıklı 

olarak önem vermek zorundadır. Örneğin maaş ödemelerinde insan kaynakları 

ödenecek miktarı doğru bir biçimde hesaplarken, muhasebe veya finans birimi 

zamanında ödemeyi gerçekleştirmemektedir. Yürütülen işlemde herhangi birimin 

tutar veya zaman konusunda hata yapması, hata yapmayan biriminde hatalıymış gibi 

algılanmasına neden olabilmektedir. 

 Pozisyondan Etkilenme 

 Değerlendirme çalışmalarında tespit edilen bir diğer hata, değerlendiricinin 

değerlendirilen kişinin bulunduğu pozisyon, rol veya sorumluluklarından 

etkilenmesidir.  

 Başka bir ifadeyle performans değerlendirmede bazı değerlendiriciler kişilerin 

bulundukları pozisyonlardan etkilenmektedir. İşletmede önemli kabul edilen iş ve 

pozisyonlardaki kişiler yüksek;  önemsiz olarak kabul edilenlerin performansları ise 

düşük düzeyde değerlendirilebilmektedir. Her şeyden önce ayrıntılı bir iş 

tanımlaması yapılmalıdır. İş tanımlamasına bağlı olarak her bir çalışan kendi görev 

ve sorumluluk alanları dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Farklı pozisyonlarda 

olan kişiler birbirleri ile kıyaslanma yapılmaksızın değerlendirmeye tabi tutulmalıdır 

(Uyargil, 2013: 90).  

 Katılık, Müsamaha veya Merkezi Eğilim Gösterme 

 Bazı süpervizörler, astlarının tamamını mütemadiyen düşük ya da yüksek 

notlandırma eğilimi içinde bulunmaktadırlar. Bunlar genel olarak katılık ya da 

müsamaha hataları olarak ele alınmaktadır. Katı değerlendirici astın hak ettiğinden 
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daha düşük notlar verebilmektedir. Müsamahakâr değerlendirici ise tam tersi olarak 

astın hak ettiğinden daha yüksek notlar verebilmesi mümkündür. Katılık hatası 

fevkalade astları cezalandırırken, müsamaha hatası da düşük performanslı astları 

ödüllendirir. Katılık-müsamaha önyargısı, performans değerlendirmesi için mutlak 

standartlar ve sonuç odaklı yaklaşımlar kullanıldığında düşük sorun arz etmektedir. 

Bazı değerlendiriciler ise astlarını ne çok yüksek ne de çok düşük notlandırma 

eğilimindedir. Bir kişiye çok düşük not vermek suretiyle çok fazla katı olmayı 

sevmezler ve yine benzer şekilde hiç kimsenin mümkün olan en yüksek notu almayı 

hak etmediğini düşünürler. Bu tip tutumun sonucu herkesin ortalamanın yakınlarında 

notlandırılmasıdır. Bu şekilde değerlendirme ise değerlendiricinin merkezi eğilim 

göstermesi olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdaki şekilde katılık, müsamaha ve 

merkezi eğilim önyargılarının örnekleri gösterilmektedir. Notların şeklin soluna 

dağılması bir katılık hatasına; ortada toplananlar merkezi eğilim hatasına ve sağdaki 

kümelenme ise müsamaha hatasına işaret etmektedir (Lunenburg, 2012, 7-8). 

Şekil 15: Katı, Merkezi Eğilim ve Hoşgörülü Performans Değerlendirmeleri 
 

 

 Kaynak: Lunenburg, 2012: 8 
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GOS Eğrisi’ne Ulaşamama 

 GOS eğrisi (Gauss Curve) çalışanlar üzerinde yapılan değerlemelerin 

denetiminde kullanılan bir tekniktir. Aşağıdaki şekilde görüleceği üzere beş derece 

ve bunları değerleyen yüzdeler (puan yerine) bulunmaktadır. Buna göre III. derecede 

bulunan çalışan işine uyum sağlayan bilgi, yetenek ve kişiliği ile göz dolduran bir 

kişidir. I. derecede yer alan çalışanın işin gereklerine yetersiz kaldığı ifade edilir. Bu 

durumda çalışan mümkünse eğitilmeli aksi halde işine son verilmelidir. V. derecede 

bulunan çalışan ise işin gerektirdiği niteliklerin çok üstündedir. Bu personelde ise işe 

uyum sorunları görülebilir. Genel çizgileriyle yapılan çalışan değerlemesinde bu 

GOS eğrisine yakın sonuçlar elde edilmezse ki sonuçların %50’si normal düzeyde 

olmalıdır, o zaman çalışan değerlemesini kuşkuyla karşılamak gerekir (Sabuncuoğlu, 

2012:217-218).  

Şekil 16: GOS Eğrisi 

 

 Bu teknik zorunlu olarak çalışanları önceden belirlediği noktalara 

dağıtmaktadır. Şekilde beklenilenin haricinde sonuç almak mümkün olmadığı için 

çalışanların bir kısmı aslında başarılı bile olsalar başarısız olarak 

değerlendirilmektedir. Aynı şekilde rutin işlerin yürütüldüğü görevlerde üstün 

performans sergileyen çalışana ulaşmak mümkün olmamasına rağmen söz konusu 

teknik zorunlu olarak bir kısım çalışanları üstün performanslı olarak tanımlama 
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eğilimindedir. Bu durumda negatif yönlü örgütsel çatışmadan kaçınmak veya engel 

olmak mümkün değildir.  

 Atıf Hataları 

 Kişiler kendi ya da başkalarının davranışlarının nedenlerini belirli varsayımlara 

dayanarak açıklama eğiliminde bulunması durumunda ortaya çıkmaktadır. İçsel ve 

dışsal olmak üzere iki tür atıf hatası bulunmaktadır (Uyargil, 2008: 109):  

 İçsel Atıf (Internal Attribution): Varsayımda bulunurken söz konusu 

davranışların kişiliğe dayandırılmasıdır. 

 Dışsal Atıf (External Attribution): Davranışın nedeninin dış çevreden 

kaynaklandığının varsayılmasıdır.  

 Aktörler dışsal atıfı, gözlemciler ise içsel atıfı yaygın olarak kullanmaktadır. 

Yani kişi aktör iken, başarısızlığı dış nedenlere (içinde bulunulan şartlara ve 

duruma); gözlemci iken içsel nedenlere (kişisel özelliklere) atfetmektedir (Erdoğmuş 

ve Beyaz, 2002: 67). Örneğin aktör olarak değerlendirilen başarısız olması 

durumunda fiziksel çalışma ortamına atıfta bulunurken, değerlendirici olarak 

gözlemci ise başarısızlığı değerlendirilenin iletişim yetilerinin eksik olmasına 

bağlamaktadır.  

 Performans yönetimi sisteminin etkinliği performans değerleme sürecinde 

yönetsel hataların yapılmamasına bağlıdır. Söz konusu süreçte yönetsel hatalar 

mevcut ise performans yönetim sistemi etkin olamaz. Değerlendirme süreci ile 

uyumlu ve ona dönük bir yönetsel eğitim politikası yönetimden kaynaklanan hataları 

minimize edebilir. Gerçekçi ve mükemmel performans değerlendirme süreçlerinde 

dahi hataların olmaması mümkün değildir. Hataların olması beklenilen bir şeydir. 

Tüm performans sürecine yayılmadan önce hataları bulmak ve düzeltmek için üst 

yönetim ve insan kaynakları birimi tarafından düzenli ve tutarlı olarak süreç 

denetimlerinin yapılması gerekmektedir (Lyster & Arthur, 2007: 232). 

 1.4.4. Performans Yönetiminin Geliştirilmesi 
 Performans yönetimi sürecinin son aşaması geliştirme işlevinin yerine 

getirilerek değerleme çalışmasından elde edilen bulguların kullanılması aşamasıdır. 
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Burada kuruluşlar öncelikle tercih edilen değerleme teknik veya tekniklerinin 

yürütülen çalışmalara katkısı ve uyumunu gözden geçirmelidir. Elde edilen bulgular 

kurumsal, birimsel ve bireysel çalışmaların geliştirilmesinde kullanılmalıdır.  

 1.4.4.1. Sonuçların Kullanımı 
 Performans yönetimi çalışmalarının sürekliliği ve etkinliği performans 

değerlendirmesi neticesinde elde edilen olumlu veya olumsuz sonuçların bireysel, 

birimsel ve kurumsal amaçlar için kullanılmasına bağlıdır. Genelde sonuçların 

kullanımı iki yönlüdür. İlk önce elde edilen veriler sayesinde kuruluşu daha ileriye 

götürecek adımlar atılır. İkinci olarak ise tespit edilen problemlerin kuruluş için 

olumsuz sonuçlar ortaya çıkarması önlemektedir. Başka bir ifadeyle sonuçlar 

“Geliştirme” ve “Önleme” amacına yönelik olarak kullanılmaktadır 

Tablo 5: Performans Yönetimi Sonuçlarının Kullanım Alanları 

Geliştirme 

İş Tasarımı 

Ödüllendirme/Özendirme 

Eğitim 

Ücret Sistemi 

Koçluk 

Doğrudan Bireysel Etkiler 

Önleme 

İşe Yönelik Değişiklikler 

Disipline Etme veya Uyarma 

İşten Çıkarma 

 1.4.4.1.1. Geliştirme Amaçlı Sonuçların Kullanımı 
 İş Tasarımı 

 Kuruluşun temel misyon ve hedeflerine yardımcı olmak amacıyla kuruluş 

içerisindeki işler birbirlerine bağlıdır. Bu nedenle işlerin bölümler arasındaki 

planlanması büyük bir önem taşımaktadır (Özkalp, 2003: 6-7). Kuruluşlarda 

yürütülen iş tasarımı çalışmaları da planlama çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. 

İş tasarımı ise belirli iş veya işlerden meydana gelmiş sistemlerin, hem çalışanların iş 
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deneyimlerini, hem de iş verimlerini artırmak amacı ile değiştirilmesine dönük 

faaliyetler (Şimşek ve Öğe, 2011: 110-111) olarak tanımlanabilir. 

 Performans bazlı iş tasarımı çalışmaları ise performans yönetimi süreçlerinin 

kuruluşlarda önemini artırmasıyla doğru orantılı olarak gelişmektedir. Bu bağlamda 

iş tasarımı-bireysel performans ilişkisine yönelik model önerisi şekil 17’deki gibi 

düzenlenebilir: 

 Aşağıdaki şekilde iş tasarımı-bireysel performans modeli oluşturulması için bir 

model önerilmektedir.  

Şekil 17: İş Tasarımı-Bireysel Performans Modeli 
 

 

 Kaynak: Parker ve Turner, 2001: 86 

 Modelin beş anahtar özelliği bulunmaktadır (Parker ve Turner, 2001: 86-90): 

1. Çıktı değişkeni: Bir çalışanın performansı, bir meslek tanımı içerisindeki belirli 

görevlerin ifa edilmesinin ötesinde; daha geniş iş ortamını desteklemek üzere 
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durumsal, proaktif ve uyarlanabilir çalışan davranışlarını kapsamaktadır. Bu 

model meslek performansı yerine iş/çalışma performansını önermektedir. Dar 

kapsamlı değil daha geniş kapsamlı bir performans tanımı önerilmektedir. 

Başka bir ifadeyle basit bir bireysel meslek performansı yerine 

zenginleştirilmiş olarak tüm girdileri (bireysel ve örgütsel) içine alan bireysel 

iş (çalışma) performansına vurgu yapılmaktadır.  

2. Zenginleştirilmiş iş dizaynı:  İş dizaynının bireysel iş performansı, psikolojik 

mekanizmalar üzerinden etkisi söz konusudur: Motivasyon (güdülenmiş çaba, 

proaktif motivasyon, güdüleyici eğilimlerde değişiklik), bilgi ve yeterlilik 

(yeterlilik edinme ve geliştirme, derinlemesine bilgi, entegre bilgi ve bilişsel 

gelişme) ve üstünlük (hızlı tepki, zanaatkarlık / rol revizyonu) 

3. İş dizaynı ve performans arasındaki bağıntı, bireysel ve örgütsel başlangıç 

noktaları tarafından yönetilmektedir. Bireysel başlangıç noktaları, 

zenginleştirilmiş iş dizaynı ve performans belirteçleri arasındaki bağıntıları 

birincil derecede etkilemektedir (örneğin: bilgi/yeterlilik, motivasyon ve 

üstünlük). Zenginleştirilmiş iş dizaynı ve performans ölçütleri arasındaki 

bağlantıyı bireysel başlangıç noktaları olarak kabul edilen faktörlerden daha 

az etkilemelerine rağmen, yöneticilerin araçlar ve performans arasındaki 

bağlantıları bulması ve yönetmesi mümkün gözükmektedir. Model aynı 

zamanda, yöneticilerin kurumsal ve durumsal değişkenler ile iş dizaynı ve 

performans ölçütleri arasındaki bağıntıda üstlendiği role vurgu yapmaktadır. 

Performans değerlendirmesi sonucunda bireysel ve kurumsal bilgi gelişimini; 

zenginleştirilmiş iş deneyimi, eğitim düzeyine oranla daha az etkilemekte ve 

destek vermektedir. Diğer taraftan model performans ölçütleri ve bireysel iş 

performansı arasındaki bağıntıları (örneğin: proaktif motivasyonun daha az 

belirsiz ortamlara nazaran yüksek derecede belirsiz durumlarda etkili 

performans açısından önemli olması daha olasıdır) da ele almaktadır.  

4. Zenginleştirilmiş iş dizaynı ve bireysel başlangıç noktaları arasındaki çift yönlü 

etkileşim iki anlama gelmektedir. Birincisi; zenginleştirilmiş iş dizaynı ve 

yöneticilerin çalışan için istikrarlı değişken olan büyüme ihtiyacının gücü, 

proaktif kişilik, bilişsel gelişme gibi faktörleri etkilemesi. İkincisi ise bireysel 
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farklılıkların işin zenginleştirilme derecesini artırabileceğidir. Örneğin, 

proaktif kişiliğe sahip çalışanlar, kendi iş özerkliklerini artırmak üzere iş 

ortamını etkilemeye daha fazla eğilimlidirler. 

5. Örgütsel başlangıç noktaları ve zenginleştirilmiş iş dizaynı arasındaki etkileşim 

ise şu anlama gelmektedir. Zenginleştirilmiş iş deneyiminin diğer faktörlere 

göre daha mümkün ve uygulanabilir olmasıdır. 

 Eğitim 

 Eğitimin temel hedefi, tüm çalışanların işe ilişkin rollerini gerçekleştirebilecek 

yetkinliğe sahip olmasını sağlamaktır (Winterton, 2007: 328). İşin gerektirdiği 

yetkinlikler, yetenekler, bilgi ve enformasyona dair eksikliklere dönük çözümler 

üreten eğitim faaliyetleri bireysel ve kurumsal kapasiteyi artırır. Uygulayıcıya 

kullanıma hazır bilgi sağlar. Tablo 6, eğitim, iş destekleri ve öğretim konularına 

çözüm üretmeye yardımcı olabilecek bir takım tanımlamalar içermektedir. Genellikle 

performans analistleri, analiz süresince işin gerektirdiği yetkinliklere yönelik, bilgi 

ve enformasyon noktalarındaki eksiklikleri dikkate alarak eğitime ihtiyaç duyulan 

alanları tespit ederek işe başlar. Eğitim ihtiyaçları değerlendirmesine ilişkin bu 

yerinde yaklaşım yalnızca, bir performans analizi neticesinde ortaya çıkarılan sorun 

için en olası çözüm eğitim olduğunda uygundur. Eğitim ihtiyaçları değerlendirmesi 

olmaksızın, eksikliği yanlış ele alma noktasında büyük bir risk mevcuttur -ki bu risk 

genelde eğitimi gerekmediği bir zamanda ortaya koyma ya da yanlış eğitimi 

uygulama şeklinde gerçekleşir. (Burner, 162-164).  

Tablo 6: Çalışan Motivasyonu İçin Güçlendiriciler ve Çözümler 
Yeterlilikler, Bilgi ve Enformasyon Eğitim, İş Desteği, Öğretim 

Motivasyon Eğitim, Öğretim 

Çevre İş Süreci, Teknoloji, Revizyon 

Teşvikler Geliştirilmiş Tanıtım, Yönetim Geliştirme 

Durumlar ve Çözümlerin Tarifleri 

Şayet uygulayıcılar... Aşağıdaki Çözüm Kullanılmalıdır 

Bilmiyor ve yapamıyorsa Eğitim 

Yapabiliyor ancak desteğe ihtiyaç varsa İş Desteği 

Öngörüde bulunamıyorsa Öğretim 

Kaynak: Burner, 2010: 164. 
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 Ödüllendirme/Özendirme 

 Ödüllendirme veya ödül yönetimi, üstün performansı teşvik etmek için 

tasarlanmış bir süreçtir (Stone, 2002: 6). Kuruluşlar performans yönetimi sürecinin 

çalışanlar tarafından kabul edilebilirliğini sağlamak (Waldman ve Bowen, 1998: 118) 

için değerlemenin sonunda başarılı kabul edilen çalışanları parasal veya parasal 

olmayan araçlarla ödüllendirmektedir.  

 Kuruluşlar performans ilişkili ödül sistemlerini hazırlarken aşağıda sıralanan 

dört önemli konuya özellikle dikkat etmelidir (Shields, 2007: 348): 

 Ölçülen nedir?: Davranışlar, sonuçlar veya her ikisi de? 

 Kimin performansı ölçüldü: Çalışanlar, büyük çalışma grupları (departmanlar, 

bölümler), küçük çalışma grupları (takımlar) veya tüm organizasyon? 

 Hangi zaman diliminin performansı ölçüldü ve ödüllendirildi: Kısa bir dönem 

(12 ay veya daha azı) veya daha uzun bir dönem (12 aydan fazla) 

 Performansın karşılığı ne olacak: Ücret (maaş artışı, prim, vb) şirket hissesi, 

parasal olmayan özendiriciler (güvence, yükselme, statü, işyeri, iş cazibesi, 

yetki artırma, yönetime katılma, tatil, vb.) ? 

 Bu sorulara uygun cevapları veren kuruluşlar örgütsel kültüre uygun, amaçlara 

hizmet edecek, bireysel ve kurumsal performans geliştirmeye yönelik, üstün çabaları 

destekleyici, performansla orantılı özelliklere sahip herkese tanınan ve ulaşılabilir 

(Bilgin, 2004: 100) performans ödüllendirme ve özendirme çalışmalarını 

yürütmelidir.  

 Ücret Sistemi 

 Performansa dayalı ücret, çalışanların organizasyonel katkılarına orantılı olarak 

ödüllendirilmeleri anlamına gelmektedir. Bu sistemi uygulayan örgütlerde artış, 

herkese eşit dağıtılan bir hak değil, çalışanların kazanmak için çaba harcamaları 

gereken bir ödül olmaktadır (Barutçugil, 2002: 242).  Bu sistem örgütsel ve bireysel 

performansın artırılması için motivasyon unsuru, çalışanlara performans artırımı 

konusunda etkin mesaj vermek ve ödüllendirmenin doğru ve adil olarak dağıtılması 

için uygulanmaktadır (Öztürk, 2009: 117-118).  

 Bireysel ücretin belirlenmesinde etkili olan çeşitli dışsal (işgücü pazarının 

koşulları, piyasa ücret düzeyi, enflasyon, toplu pazarlık düzeni ve devletin etkisi) ve 
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içsel (işin değeri, işin göreceli değeri ve işverenin ödeme gücü) faktörler vardır. 

Bireysel ücretin oluşumunda, dışsal faktörleri iyi inceleyip dikkate alan kuruluşlar, 

içsel faktörlerle ilgili olarak kuruluş içerisinde kendi yapılarına uygun olarak çeşitli 

sistemler oluştururlar. Oluşturulan sistem için ücret-maaş bütçesinin hazırlanması, 

dışsal faktörler ve hazırlanmış olan bütçeye göre ücret yapısının düzenlenmesi ve 

performans düzeyleri, bireyin mevcut işinde ve işletmedeki kıdemi ile ücret 

yapısındaki mevcut konumu belirlenmelidir (Uyargil, 2013: 135-138).   Kuruluşlar 

oluşturdukları sistem vasıtasıyla ücret artışında aşağıdaki yaklaşımlardan uygun olanı 

seçerek kullanırlar (Kestane, 2003: 133): 

 Prim, 

 Maaşta daha yüksek (oransal) artış, 

 Maaş sınıflandırması, 

 Maaşın daha hızlı (zamansal) artması. 

 Kuruluş kendisine uygun olan yaklaşımı belirledikten sonra performansa dayalı 

ücret cetvelleri hazırlayarak sonuçları iş süreçlerine yansıtmalıdır. Aşağıda 

performansa dayalı ücret cetveline bir örnek verilmektedir. Buna göre ücret sınıfları 

ve performans değerleme sonuçlarına bireylerin maaşlarında önceden tanımlanmış 

oranlarda artışlar olacaktır. 

Tablo 7: Performansa Dayalı Ücret Cetveli Örneği 
 Bireyin Ücret Sınıfındaki Konumu 

Performans Değerleme 

Sonuçları 
1. Kartil 2. Kartil 3. Kartil 4. Kartil 

Olağanüstü %12 %10 %8 %6 

Çok iyi %10 %8 %6 Artış Yok 

İyi %8 %6 Artış Yok Artış Yok 

Orta Tekrar 

İncelenecek 

Artış Yok Artış Yok Artış Yok 

Yetersiz Artış Yok Artış Yok Artış Yok Artış Yok 

Kaynak: Uyargil, 2013: 140 
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 Performansa dayalı ücretlendirmenin faydaları ise şu şekilde sıralanabilir 

(Armstrong, 2006: 497): 

 Çalışanları performanslarına göre ödüllendirmek daha yüksek düzeyde 

performansa ulaşmaları için onları motive eder, 

 Çalışanları katkılarına göre ödüllendirmek doğru ve adil bir yöntemdir, 

 Başarının tanımı için somut bir yol göstericidir, 

 İyi tasarlanmış ve düzgün yönetilen bir model, çalışanlara kuruluşun 

beklentileri hakkında bir mesaj verir. 

 Koçluk 

 İnsan kaynakları çalışmalarında en hızlı gelişen sektör (Boyatzis, 2006: 81) 

olan koçluk kısaca kişiye ilişkin yapılan her şey (Coe, vd., 2008: 7) olarak 

tanımlanmaktadır Günlük olarak uygulandığında iyi işleyen bir süreçtir. Yılda bir kaç 

kez uygulanan resmi bir olay olmamalıdır. (Antonioni, 2000b: 30). Bu nedenle 

koçluk sadece performans değerlemesinin ardından yapılan görüşme veya rutin 

çalışmalardan ayrılmaktadır. Performans yönetiminin süreç olarak tanımlanmasını 

artıran önemli bir performans faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 Performans yönetimi çalışmalarında yöneticilerin koç olarak görevleri şu 

şekilde sıralanabilir (Stone, 2007: 18-19):  

• Yüksek performans için bir rol model olarak davranmak, 

• En iyiyi işe almak, 

• Çalışanları motive etmeye yönelik bir iş ortamı oluşturmak, 

• Hem rutin işlere ilişkin mikro beklentileri, hem de genel strateji ve misyon ile 

ilişkili makro hedefleri ve beklentileri netleştirmek, 

• Çalışanları işlere yönlendirerek pozitif geribildirimlerde bulunmak, 

• Performans değerlendirme sürecini, hem bir ölçüm aracı hem de bir geliştirme 

aracı olarak kullanmak, 

• Çalışanların performanslarını artırmak için ihtiyaç duyulan eğitim ve 

kaynakları sağlamak, 

• Olumlu performansı desteklemek için her ortamdan övmektir. 
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 Bunların yanında koçluk, özellikle 360 derece geribildirim çalışmalarında 

doğal (bireysel) farklılıklardan kaynaklanan çelişkilerin üstesinden gelebilmek için 

anahtar bir rol üstlenmektedir (De Nisi ve Kluger, 2000: 137). 

 Sıralanan kriterlere uygun olarak koçluk, yedi öncelikli alan içermektedir: (1) 

gözlem yapmak, (2) analiz yapmak, (3) geribildirimde bulunmak, (4) anket 

uygulamak, (5) hedefleri belirlemek (6) eylem adımlarını belirlemek, (7) 

geliştirmelerin farkına varmak (Antonioni, 2000b:30). Bu kriterleri sırasıyla 

uygulayan koçlar performans yönetimi çalışmaları süresince elde edilen bulgulardan 

kuruluşları, çalışanları ve tabii ki kendileri için daha başarılı çıktılar elde edebilirler. 

Kısacası iyi koçluk yapılması, daha iyi performans, daha fazla iş tatmini ve yüksek 

motivasyonla sonuçlanır (Luecke, 2008: 61). 

 Doğrudan Bireysel Etkiler 

 Performans değerleme sonuçlarının insan kaynaklarının alt sistemleri olarak 

etkilerinin yanı sıra doğrudan bireysel etkileri de bulunmaktadır (Kaymaz, 2009: 

139-163): 

 Performans belirsizliğini azaltma: Çalışanın yaptığı işin sonucunu görmesi, 

amaçlarına ulaştığını veya ulaşamadığını bilmesi, çalışana kendisini 

geliştirmesi ve varsa eksik olduğu alanları düzeltmesi için imkan 

sağlamaktadır. 

 Ast-Üst İlişkilerini Geliştirme: Hangi düzeyde olursa olsun, ister performans 

değerleme görüşmeleri esnasında formel olarak, ister günlük iş temposu 

içerisinde informel olarak gerçekleşsin, performans geribildirim kişilerarası 

sosyal ilişkileri geliştirmekte ve ilişkileri artırmaktadır. 

 Hedeflere Ulaşımı Kolaylaştırma: Çalışanların çeşitli hedefler oluşturmasına, 

hedefler ölçüsünde gelişim sağlamalarına ve iş performansını artıracak 

değişim sürecine yönlenmelerine fırsat tanımaktadır. 

 Kişisel Gelişim: Kişisel gelişim için kilit rol oynayan öğrenme evresinde 

çalışanlar mevcut ve yeni rollerini, roller için gerekli donanımları, ihtiyaç 

duyulan yetkinlikleri, geçmiş öğrenme döneminin başarımını ve gelecekteki 

yeni bilgi, beceri ve yetkinlikler konusunda kendisini geliştirecektir. 
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 Değişime Uyum Sağlama: İç ve dış çevre kaynaklı değişim süreci çalışanları, 

organizasyonun beklediği performans düzeyinde iş görmeye zorlamaktadır. 

Bu yönelimde performans değerleme sistemi, ortaya çıkan geribildirim bilgisi 

ve çalışanların geribildirim algısı; çevresel unsurların oluşturduğu değişime 

uyum sağlama becerisini ve hızını artırmaktadır.  

 Öğrenme: Kişisel gelişim için çalışanlar performans değerleme sonuçlarından 

hataları üzerinde daha fazla uygulamalar gerçekleştirerek öğrenme eylemini 

gerçekleştirirler (Rudman, 2003: 148-151). 

 Kariyer Gelişimi: Çalışanın kariyer gelişimi için eleştirel bir ses getiren 

performans değerleme, çalışanın geleceği için planlarını belirli bir raya 

oturtarak kariyer gelişimi için bir fırsat oluşturmaktadır (Edwards ve Even, 

1996: 28-31). 

 Motivasyon Sağlama: Yönetimin önemli görevlerinden birisi de, çalışanın 

sahip olduğu enerjiyi ve aktiviteyi harekete geçirerek kurumun amaçlarının 

başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini ve çalışanın işinde etkili ve verimli 

olmasını sağlamaktır. (Şahin, 2004: 525) Bu nedenle çalışanların 

gerçekleştirdiği başarılı performans sonuçları kendilerine aktarılmalıdır 

 1.4.4.1.2. Önleme Amaçlı Sonuçların Kullanımı 
 Performans değerlemede elde edilen bilgiler geliştirmenin yanında önleme 

amacıyla da kullanılabilmektedir. Önleme amaçlı sonuçlar; işe yönelik değişiklikler, 

disipline etme ve uyarma ile işten çıkarma eylemlerinin yürütülmesinden 

oluşmaktadır. 

 İşe Yönelik Değişiklikler 

 Eğer bir çalışanın performansı yapılan tüm değerleme çalışmalarında 

hedeflerin altında kalıyor ve düşük performansın işin niteliğinden kaynaklandığı 

öngörülüyorsa işe yönelik değişiklikler yapılmaktadır. Çalışan ile iş arasında bir 

uyumsuzluk olduğu düşünülmekte ve böyle bir uyumun sağlanması 

amaçlanmaktadır. Bu durumda (Barutçugil, 2002: 115): 
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1. Mevcut iş yeniden yapılandırılır ve çalışanın yeninde yapılandırılan işin 

anahtar alanlarında yeteri kadar çaba harcayıp harcamadığına bakılır. Bu 

durumda çalışanın başarı düzeyinin belirlenen standartların altında olduğu 

görevler ya kaldırılır ya da bir başkasına devredilir.  

2. Düşük performanslı çalışan, kurumun herhangi bir yerinde kurumun 

amaçlarına katkıda bulunabileceği bir başka işe transfer edilir. Bu durumda o 

çalışanın yeni iş için yeterince motive olması ve yeterli zihinsel yeteneklere 

ve gerekli yetkinliklere sahip olması beklenir. Ancak bu transfer onu işten 

çıkarma sorumluluğundan kaçmak amacıyla yapılmamalıdır. 

 İşe yönelik değişikliklerin önleme amaçlı kullanımlarda etkili olabilmesi 

planlama aşamasından itibaren çalışanın sürece katılımı sağlanmalıdır. Özellikle, 

sorunlu çalışanlar, kendileri için bazı çabaların harcandığını ve kendilerinin de 

katkılarının beklendiğini gördüklerinde sorunlarını aşma konusunda daha istekli 

davranış göstereceklerdir (Barutçugil, 2002: 116). 

 Disipline Etme ve Uyarma 

 Disipline etme ve uyarma, kuruluş yönetimince belirlenmiş ya da benimsenmiş 

örgüt kurallarına uymayan veya kurulu düzene aykırı davranışlarda bulunan ya da 

kendisinden beklenilen başarıyı verememiş çalışanların tutum ve davranışlarını 

iyileştirmek amacıyla başvurulan uygulamalardır. Disiplinin amacı, gereken kural, 

standart ve işlem dizilerini birey ve gruplara benimsetmek ve onların uygun 

davranmalarını sağlamaktır (Bilgin, 2004: 100-101). 

 Örgütlerde meydana gelen kural ihlalleri neticesinde personele nasıl 

yaklaşılacağı konusunda çeşitli görüşler vardır. Disiplin teknikleri genel olarak; 

cezalı ve cezasız disiplin olarak adlandırılabilecek yaklaşımları içermektedir. 

Cezalandırıcı disiplin, cezayı ilk planda devreye koyarak korkutma yolu ile disiplin 

sağlamayı hedefler. Cezalandırıcı disiplin tekniğinde; kural ihlali yapan kişi, 

cezalandırılır. İstenmeyen davranışın bu şekilde cezalandırılarak düzeltileceğine 

inanılır. Tehdit ve korkutma ön plandadır. Cezasız disiplin ise; cezayı en son çare 

olarak düşünür. Bu yaklaşımda korku ve tehdidin yerine çalışanlara telkin ve 

tavsiyelerde bulunulmaktadır. Kural ihlali yapan kişinin, suçu işleme nedenleri tespit 
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edilmeye çalışılır ve bu nedenlerin nasıl ortadan kaldırılacağı üzerinde durulur. 

Cezasız disiplin, personelin saygınlığına ve onuruna önem verir (Kaplan, 2011: 141). 

 İşten Çıkarma 

 Önleme amaçlı sonuçların kullanımında işe yönelik değişikliklerin ve disipline 

etmenin fayda sağlamadığı veya geliştirme amaçlı çalışmalara ısrarla olumlu tepki 

ver(e)meyenlere uygulanacak olan faaliyet çalışanın iş akdinin feshedilmesidir. 

Ancak işten çıkarma kesinlikle son çare olarak düşünülmelidir.  

 Günümüzde çalışanı koruma amaçlı hazırlanan kamu-özel-sektörü çalışanı 

koruma için hazırlanan iş kanunları, iş akitlerinin feshinde haklı sebepler 

aramaktadır. Haklı sebep gösterilmediği sürece kuruluşlar çalışanları ile çalışmaya 

devam etmek zorundadır. Aksi durumda yüklü tazminatlar ödemek zorunda 

kalmaktadırlar. Performans çalışmalarında performansı sürekli olarak ortalamanın 

altında kalan veya geliştirme ve önleme çalışmalarına cevap vermeyen personelin 

sözleşmesi, kanunların uygun gördüğü şekilde performans sonuçlarına göre fesih 

edilebilmektedir. Fesih işleminin gerçekleşebilmesi için 4857 sayılı İş Kanunu ve 

ilgili yönetmeliklerinde net bir ifade bulunmaktadır. Akı ve Demirbilek (2010: 86-

90) çalışmalarında Yargıtay kararlarına göre performansa dayalı işten çıkarma için 

aşağıdaki kriterlerin önemini vurgulamaktadır:  

 Performans değerlendirme sistemi kuruluşun üretim faaliyetine, çalışanların 

niteliklerine ve kuruluşun hedeflerine en uygun olanı seçilmelidir, 

 İspat olarak kullanılması için işletmenin performans standartları önceden 

çalışanlara yazılı olarak bildirilmelidir, 

 Çalışanın bağlı olacağı performans kriterleri somut, gerçekçi, makul ve 

ölçülebilir olmalıdır ve son olarak 

 Çalışanın performans yetersizliğinin işyerinde ve işin yürütülmesinde 

olumsuzluğa yol açması ve yetersizliğin çalışanlardan kaynaklanması 

gerekmektedir.  
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 Kuruluş böylece abiyane tabirle ifade edilen “çürük elmaları” temizlemekte, 

üstün yetenek gösteren çalışanlarıyla işlerini yürütmeye/geliştirmeye devam 

etmektedir.   

 1.4.4.2. Genel Değerlendirme  
 Performans yönetimi sürecinin son aşaması yürütülen çalışmaların genel olarak 

değerlendirmeye tabi tutulmasıdır. Genel değerlendirme mümkün olduğunca genel 

katılımlı, yönetim destekli, insan kaynakları biriminin sorumluluğunda, performans 

değerleme sonuçlarının kuruluş içinde paylaşılmasından ziyade herkes tarafından 

anlaşılmasından sonra yürütülmelidir.  

 Genel değerlendirme aşamasında yukarıda sıralanan kriterlerin başarımının 

ölçülmesi sayesinde yöneticiler ve çalışanlar aşağıdaki tabloda gösterilen alanlarda 

değerlendirme yapabilirler (Armstrong, 2009: 285-286): 

Tablo 8: Yöneticiler ve Çalışanlar İçin Performans Sonuçlarını Değerlendirme 
Kriterleri 

Yöneticiler İçin Çalışanlar İçin 

• Hedef belirleme sürecinin iyi işleyip 

işlemediği, 

• Gayrı resmi ve resmi geribildirim 

sürecinin iyi işleyip işlemediği, 

• Performansın ne kadar iyi kontrol 

edildiği, 

• Performans yönetiminin performans 

geliştirmeye katkısı, 

• Sürecin netliği, 

• Dokümantasyon ya da web tabanlı bir 

sistemin işlevselliği, 

• Elde edilen rehberlik, eğitim ve 

desteğin kalitesi, 

• Yöneticilerin bakış açısından tüm 

sürecin kuruluşa sundukları. 

• Hedef belirleme sürecinin iyi işleyip 

işlemediği, 

• Yöneticiden alınan geribildirimlerin 

kalitesi ve işlevselliği, 

• Performans kontrolünün iyi yürütülüp 

yürütülmediği, 

• Oluşturulan sürecin hedefi ve meşruluğu, 

• Geliştirme örnekleri sunulması, 

• Sürecin öğrenme ve geliştirme 

ihtiyaçlarına dönük rehberliği, 

• Performans çalışmalarının sonucunda 

kazanılan koçluk ya da eğitim örnekleri, 

• Çalışanların süreç tarafından ne derecede 

motive edildiği 
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 1.4.4.3. Veri Depolama 
 Genel değerlendirmenin ardından performans yönetimi çalışmasının 

gerçekleştirdiği döneme ait veriler ileride yürütülecek çalışmaların daha iyi 

düzenlenmesi, karşılaştırma yapılması, yasal sorunlarda kullanılması, örgütsel 

kültürün oluşturulması ve yöneticilerin ve çalışanların rehber olarak kullanması 

amacıyla kuruluş yapısına uygun olarak sanal ortamda veya dokümante olarak 

depolanmalıdır. 

 Saklanan bilgiler ihtiyaç duyulduğunda veya talep edildiğinde rahatlıkla 

ulaşılabilir ve belirli standartlara uygun olarak herkesin rahatlıkla anlayabileceği 

şekilde olmalıdır. Böylece kuruluşun performans çalışmalarıyla ilgili bir hafıza 

oluşturulmaktadır. 
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2. BÖLÜM 

KAMU YÖNETİMİNDE REFORM VE 

PERFORMANS YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ 
 

 Bu bölümde kamu yönetiminde reform ve performans yönetimi analiz 

edilmektedir. Bu kapsamda kamu yönetiminde reform dinamikleri ve Yeni Kamu 

Yönetimi, kamu yönetiminde performans kavramının artan önemi, tanım ve boyutları 

ikinci bölümün ana konuları arasında yer almaktadır. Kamuda performans ölçütleri 

ve kamu personel yönetiminin temel ilkeleri arasında bir bağ var mıdır sorusundan 

hareketle Türk kamu yönetiminde performans yönetiminin uygulanabilirliği teorik 

boyutta ele alınarak tartışılmaktadır. 

 2.1. Kamu Yönetiminde Reformun Dinamikleri ve Yeni Kamu Yönetimi 
 İdarede reform veya yeniden düzenleme deyimi, devlet ve idare deyimlerinin 

kullanılışı kadar eski olarak (Tortop vd. 2010: 447) nitelendirilmektedir. Ancak 

kamu yönetimi alanındaki akademisyenler özellikle son 20-30 yıllık dönemde 

meydana gelen olayların devletin yani kamu yönetiminin artık mevcut durumu 

sürdürmesinin olanaksız olduğunu belirtmektedir. Bu çerçevede bir “yeniden 

yapılanma” stratejisi, yapılması zorunlu olan şeyleri yapmasını ve ulusal ve küresel 

koşulları göz önünde tutmasını gerekli kılmaktadır (Kutlu, 2008: 143-144). 21. 

yüzyılı geçmiş dönemlerden farklı kılan nedenlerden birincisi, değişimin doğasında 

bulunan süreklilik ve ülkelerin kendi kamu yönetimlerindeki performans, strateji, 

güven ve bütçe açıklarını gidermek için görece sonsuz uğraş vermeleridir. İkincisi ise 

daha önceden öngörülemeyen boyutta kapsamlı ve hızlı bir değişimin yaygın 

olmasını sağlayan içsel ve dışsal baskı ve gelişmelerdir (Şahin, 2008a: 48). Belirtilen 

bu baskı ve gelişmeler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Tortop, vd., 2010: 452): 
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 Kamu hizmetlerinden faydalananların nicelik olarak artması kamu 

görevlilerinin sayısal artışını zorlarken kamu hizmetinin nitelik derecesini de 

yükseltmektedir. 

 Kamu hizmetlerinde nitelik, ucuzluk ve süratin aranması kamu kurumlarında 

da değişiklik ve yeni düzenleme yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. 

 Teknolojik yenilikler, yönetim yapısında düzenlemeleri gerektirmektedir.  

 Örgüt yapısındaki bozukluk ve sorunlar yeniden düzenleme yapılmasını 

zorunlu kılmaktadır. 

 Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılan yer, araç-gereç ve mevzuatın 

çağdaş gelişmelere uyumlu hale getirilmesi yönetimin yeniden 

düzenlenmesine sebep olmaktadır. 

 Türk kamu yönetimi disiplini açısından da idari reform olgusu yeni bir olgu 

değildir. Türkiye’de idareyi geliştirme, yeniden düzenleme, modernleşme ya da idari 

reform çabaları Osmanlı Devletinden bu yana gündemde olan ve uzun tarihi geçmişe 

sahip bir konudur. Ancak tarihi süreç içerisinde konu ele alındığında tüm dünya 

ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de; 1980’den sonra ekonomik, sosyal, kültürel ve 

bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler, idarenin 

yeninden yapılandırılması ya da idari reformu ihtiyaç olmaktan çıkartıp bir 

zorunluluk haline dönüştürmüştür (Şahin, 2008b: 2). Temel amacı yönetimde 

etkinliğin sağlanması (Özel, 2008: 243) olan kamu yönetimi reformlarında iç ve dış 

nedenler etkili olmuştur. Aydın (2007: 180-181) iç nedenleri aşağıdaki şekilde 

sıralamaktadır: 

 Teknolojik gelişmeler, 

 Sosyo-ekonomik ve siyasi sistemlerin değişime uğraması, 

 Demografik hareketler, 

 Kamu yönetiminin görev ve fonksiyonlarında nicelik ve nitelik yönünden 

değişimlerin olması, 

 Kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliğin düşmesi, 

 Vatandaşların kamu yönetiminde beklentilerinin değişmesi, 

 Kamu politikalarında yaşanan değişmelerdir. 
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 Yeniden yapılandırmanın ikinci unsurunu oluşturan dış baskıları ise Saran 

(2005: 40) aşağıdaki şekilde sıralamaktadır.  

 Ekonomik ve ticari alanlarda ve sermaye piyasalarında yaşanan küresel 

yayılma ve serbestleşme politikaları, 

 1970li yıllarından beri dünyada yaşanan küresel ölçekteki ekonomik 

durgunluk, enerji darboğazları, ekonomik krizler ve aşırı bütçe açıkları, 

 IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslar arası kuruluşların az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu yönetimi sistemlerini dönüştürme 

politikalarında önemli rol oynamaları ve krediler vererek yapısal ve sektörel 

uyarlama politikaları önermeleri, 

 Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişimle Owen’ın (2003: 

200) ikinci yönetimsel reform olarak adlandırdığı e-devlet uygulamaları, 

 Avrupa Birliği Müktesebatına uyum politikaları çerçevesinde toplumsal, 

ekonomik, hukuki, siyasal ve yönetsel alanlarda yeniden yapılanma 

yükümlülüklerinin gündeme gelmesi olarak sıralanabilir.  

 Oyun teorisi başta olmak üzere hukuk ve ekonomi disiplinlerinden etkilenen ve 

onları da içeren Yeni Kamu Yönetimi, kamu sektörünün nasıl yönetileceğine ilişkin 

en önemli paradigma değişimi olarak kabul görmektedir. (Lane, 2002: 3) Bu 

bağlamda Yeni kamu yönetimi anlayışı, dünya çapında yürütülen reform 

çalışmalarının “altın standardı” olarak ön plana çıkmaktadır (Kapucu ve Kösecik, 

2003: 218). Birleşik Krallıkta başlatılan Yeni Kamu Yönetimi girişimleri, Amerika, 

Avustralya ve Yeni Zelanda’da devam etmiştir. Bu ülkeleri, İskandinav ve Kıta 

Avrupa’sı ülkeleri takip etmiştir. Tüm ülkeleri etkileyen bir yönetsel devrimin 

parçası olarak ön plana çıkan yeni kamu yönetimi uygulamalarında, ülkeler bazında 

farklı uygulama düzeyleri söz konusudur (Lane, 2002: 3). Bir tanım yapmak 

gerekirse de “Yeni Kamu Yönetimi”, devletin ve kamu işlev alanının daraltılmasını, 

devlet tarafından yerine getirilen bazı hizmet alanlarının ise tümden özel sektöre 

devredilmesini ve küçük ama güçlü/etkin bir kamu yönetiminin oluşturulmasını 

amaçlayan bir çerçeve sistemidir (Eren, 2003: 100). 
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 Hood (1991: 4-5) tarafından tanımlanan Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımının 

ilkeleri sırasıyla; Kamu sektöründe profesyonel yönetim, performansın ölçülmesi, 

çıktı kontrolüne vurgu, ayrışmaların ortadan kaldırılması, rekabetin arttırılması, özel 

sektör yönetim tekniklerinin kullanılması ve kaynak kullanımında disiplin olarak 

kabul görmüştür (Özer, 2012: 224; Kutlu, 2012: 75). Hood’un belirttiği performansın 

ölçülmesi ilkesi,  kamu örgütlerinde girdi/çıktı oranına dikkat etmeleri gerektiğini ve 

başarılı veya başarısız olduklarını sınama imkanı vermesinden dolayı önemli bir 

elementtir (Kutlu, 2003: 182-183). Aynı zamanda bu ilke doğrudan doğruya 

verimlilik artırımı için etkili değil ama kamu görevlilerinin çalışmalarının sonuçlarını 

görmeleri ve eğer performanslarında herhangi bir düşüklük varsa buna çare bulmaları 

bakımından, dolaylı etkisi de olsa, verimsizlikleri ortaya çıkarması açısından 

önemlidir (Gökçe, vd. 2001: 39). Kamu politikalarının yapılış ve uygulama 

aşamalarında oldukça önemli bir boşluğu doldurma potansiyelini de içinde 

barındırmaktadır (Kutlu, 2012: 80). 

 Osborne ve Gaebler, 1992 yılında yayınladıkları ‘Reinventing Government’ 

adlı kitaplarında o zamana kadar hiç de alışık olunmayan bir üslup kullanarak kamu 

yönetimlerini çok ciddi eleştirmişler ve kamu yönetimi alanında, her şeyin sil baştan 

değiştirilmesi gerektiğini iddia etmişlerdir (Gökçe ve Kutlu, 2001:69). Onlara göre 

devlet önleyici bir yaklaşım içerisinde olmalıdır. Devlet özel sektör tekniklerini 

kullanarak katılımcı bir yönetim sergilemelidir. Ayrıca devlet girdilere değil daha 

çok çıktılara odaklanmalıdır. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının performansı 

ölçülmelidir (Osborne ve Gaebler, 1992: 19-20). Osborne ve Gaebler performans 

ölçümünde nasıl bir anlayışın olması gerektiğini de öngörmektedir. Buna göre güçlü 

bir performans ölçümü şu anlayışa sahip olmalıdır (Osborne ve Gaebler, 1992: 146-

155): 

 Ancak ölçülen şey yapılır, 

 Sonuçları ölçmezsen, başarıyı bilemezsin, 

 Başarıyı göremezsen onu ödüllendiremezsin, 

 Başarıyı ödüllendirmezsen, muhtemelen başarısızlığı ödüllendiriyorsundur, 

 Başarıyı göremezsen ondan bir şey öğrenemezsin, 
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 Başarısızlığın farkında olmazsan onu düzeltemezsin, 

 Sonuçları açıklarsan kamunun desteğini alırsın, 

 Yeni kamu yönetimi, yaklaşık yüz yıl boyunca çok az değişikliğe uğramış 

kamu yönetiminin, özellikle son otuz yıl içinde çok köklü ve geri dönülmez bir 

değişim ve dönüşüm sürecine girdiğine işaret etmektedir. Zira yeni kamu yönetimi 

düşüncesi de bu dönüşüm sürecinin ortaya çıkardığı yeni örgütsel yapı, işleyiş, kültür 

ve değerlerin bütünüdür (Sobacı, 2009: 57). Bu açıdan yeni kamu yönetimi yaklaşımı 

personel yönetiminde hesap verebilirlik anlayışında da bazı değişiklikler 

önermektedir. Buna göre kamu yönetiminin geleneksel anlayışta yalnız siyasi 

liderliğe karşı olan sorumluluğu genişletilerek halka karşı sorumluluk ilkesi de 

benimsenmektedir (Ekinci, 2008: 179). Bunun yanında kamu görevlilerinin hukuk 

kuralları ve kamu kaynaklarını verimli ve yerinde kullanmaları kadar, toplum 

değerleri, siyasi normlar, mesleki standartlar ve vatandaş çıkarlarını gözetmeleri 

üzerinde durulmaktadır (Bilgiç, 2003: 39). 

 2.2. Kamu Yönetiminde Performans 
 Yeni kamu yönetimi düşüncesi, performansın ölçülmesine ve sonuçlarının aktif 

olarak kullanılmasına zorunlu bir yönetsel eylem olarak yaklaşmaktadır. Yönetsel 

eylemin kuruluşlar tarafından uygulanma amaçları,  aktörlere (çalışanlar, yöneticiler, 

kurumlar, vatandaşlar) sağlayacağı yararlar,  kuruluş için önemi ve performans 

yönetimi süreci çalışmanın birinci bölümünde anlatıldığı şekilde kamu-özel ayrımı 

olmaksızın aynı şekilde gerçekleşmektedir. Ancak kamu yönetiminin gerek 

doğasından kaynaklanan gerekse de yürüttüğü hizmetlerde topluma karşı olan 

sorumlulukları, farklı mevzuat yapısı ve milyonlarca çalışandan oluşan kadro 

kapasitesindeki farklılıklar nedeniyle kamu performans yönetiminin tarihsel gelişimi, 

ölçütleri, ilkeleri ve kamu personel yönetimi ayrıca ifade edilmelidir.   

 2.2.1. Kamuda Performans Kavramının Tarihsel Gelişimi 
 Kamu yönetiminde çalışanların performansının ölçülmesi ile ilgili çalışmalar 

da tıpkı idarede reform gibi uzun süreli bir geçmişe sahiptir. İlk önce performansla 

ilgili ne gibi gelişmeler olmuş hangi uygulamalara yer verilmiş onlar ele 

alınmaktadır. Daha sonra Cumhuriyet dönemindeki gelişmeler üç farklı zaman 
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dilimine (1923-1960, 1960-2000 ve 2000li yıllardan günümüze) ayrılarak 

irdelenmektedir. 

 2.2.1.1. Osmanlı Dönemi 
 Osmanlı Devleti’nin kendine özgü olan ve Kanuni’nin son yıllarına kadar iyi 

işleyen toplumsal ve ekonomik düzeninin birtakım iç ve dış sebeplerden dolayı 

bozulmaya ve çürümeye başlaması, 18. yüzyıldan itibaren Batılılaşma çabalarının 

artmasına yol açmıştır (Aslan ve Yılmaz, 2001: 287). Bu değişim aynı şekilde kamu 

personel ve performans yönetimini de önemli ölçüde etkilemiştir. Bu bağlamda 

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki personel rejimi ve buna bağlı olarak personelin 

performans yönetimi Tanzimat öncesi ve sonrasında farklı boyutlarda gelişmiş ve 

şekillenmiştir. 

 Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar süregelen yapı içersinde devlet 

memurluğu kulluk sistemi üzerine kuruluydu. Padişah, devlet memurları üzerinde 

kesin ve güçlü bir yapıya sahipti. Atanmaları, yer değiştirmeleri, azledilmeleri ve 

terfileri Padişah tarafından tayin edilmekteydi. Askerlik olarak adlandırılan 

memurluk sınıfı, fiilen asker anlamından öte, Padişah tarafından sunulan bir lütuf 

olarak herhangi bir devlet hizmetine tayin edilen ve böylece belirli vergi 

yükümlülüklerinden muaf ancak aristokrat özelliliği olmadan asker statüsünü 

kazanan kişilerden oluşmaktaydı (İnalcık, 1954, 112). Heper (1974: 37) bu dönemde 

liyakat ilkesinin de gözetildiğini ancak liyakat fikrinin Osmanlı davranış kodu olarak 

tanımlanabilecek “dini tam” bir Osmanlı’dan beklenen davranış tipinin bir parçasını 

oluşturan Padişah’a mutlak bağlılık kavramını da içerdiğini belirtmektedir. Ayrıca 

kulluk sisteminde Padişah tarafından önemli görevlere atananlar büyük ölçüde kendi 

ekiplerini kurma veya tayin etme hakkına sahipti. Örneğin tayinler için Padişaha 

arzda bulunma yetkisi Sadrazamda idi (Ortaylı, 2008: 220). Sancak ve kaza 

müftülerini atama yetkisi başkent müftüsüne aitti (Ortaylı, 2008: 231). Yine Anadolu 

ve Rumeli kazaskerleri bölgelerinde görev yapacak bütün müderris ve kadıları 

atamaya yetkiliydi. Ayrıca Ruznameci olarak adlandırılan ve müderris ve kadıların 

tayini için gerekli sicil, sıra ve kayıt işlemleriyle uğraşan bir yardımcısı 

bulunmaktaydı. Bu kişilerin atamalarında görev sürelerinin aksatılmaması ve 
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tayininde hiyerarşik sıraya riayet edilmesi gerekirdi. Yine kadıların atanması ile ilgili 

İslam Hukukundan gelen şartların (erkek ve reşit olmak, temyiz kudretine ve yeterli 

bilgiye sahip olmak, sağır-kör olmamak) dışında eğitime de önem verilmekteydi 

(Ortaylı, 2008: 233 ve 265). Osmanlı sınıflandırma sisteminin başlıca özelliklerine 

bakıldığında Türkiye için personel odaklı bir kariyer sınıflandırması olduğu 

görülmektedir (Güler, 2005: 211). Son olarak Divan- Hümayun Kalemlerinden 

Reisülküttab’a bağlı olarak personel ile ilgili ofisler bulunmaktaydı. Bunlardan 

Tahvil Kalemi; yüksek devlet memuriyetinin tayin, terfi işleri ile meşgul olurken, 

Ruus Kalemi ise İmparatorluğun tımar ve has sahipleri dışında kalan bürokrasisinin 

maaş, tayin ve emeklilik işlerine bakmaktaydı (Uzunçarşılı, 1988: 45-46; Halaçoğlu, 

1991: 20-21). Günümüz açısından bakıldığında Osmanlı bürokrasisinin kuruluş ve 

yükseliş döneminde personel yönetimi ile ilgili yetenek, liyakat ve yeterliliğin hakim 

olduğu (Şahin, 2007: 413) ifade edilebilir. Kısacası Osmanlıların kuruluş ve 

yükselme dönemlerinde personel yönetimi ile ilgili kurumsallaşma anlamında temel 

sistemin oluşturulduğu söylenebilir. Hatta Osmanlı yönetim yapısının sağlamlığına 

ve işleyişinin mükemmelliğine kesin kanaat getiren bazı çevreler bu yönetim 

yapısının taklit edilmesiyle Hıristiyan kıtanın da kurtuluşa ereceğini ”Turkomania” 

olarak suçlanmak pahasına savunmuşlardır (Çiçek, 1998: 31). 

 İkinci veya son dönem Osmanlı bürokrasisinin yapı ve işleyişiyle ilgili 

unsurları, esas itibariyle 1839 yılında ilan edilen Gülhane Hattı Hümayunu ile 

yeniden biçimlenmiştir. II. Mahmut döneminin son yılları ve Tanzimat dönemi tüm 

Osmanlı kurumlarının yeniden yapılanması çalışmalarıyla geçmiştir. Aynı dönemde 

bu düzenlemelerin yanı sıra, ilk personel sistemiyle Osmanlı bürokrasisinin temelleri 

atılmıştır (Sencer, 1984a: 41). 

 Personel yönetimi ile ilgili olarak memurlara nakdi olarak maaş bağlanması da 

II. Mahmut döneminde gerçekleşmiştir (Eryılmaz, 2008: 133). Ancak maaşa 

bağlanma o dönem için beklenen sonucu doğurmamıştır. Geçmişte yaptıkları iş 

karşılığında maaş alan memurların belirli bir maaşa bağlanmalarının ardından 

çalışma tempolarında önemli bir düşüş yaşanmıştır (Göküş, 2010: 233). Diğer 

yandan rotasyon ilkesi (tevcihat usulü) ve görev süresinin sınırlılığı (en fazla bir yıl) 
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özellikle eyalet valiliği gibi önemli makamları elde etmek için yüksek bedeller 

ödeyen memurlar için önemli bir sorundur (Findley, 2011: 87). Memurlar çözüm 

olarak keyfi vergileri kurgulamışlar bu durumda devlet-vatandaş arasındaki 

uçurumun daha da artmasına neden olmuştur. Aynı zamanda tevcihat usulü Osmanlı 

memurlarının idarenin değişik alanlarında görev almasına yol açmış ve 

uzmanlaşmanın önündeki en büyük engel olarak ortaya çıkmıştır (Akyıldız, 2009: 

24). 1838 yılında tevcihat usulü kaldırılmıştır. Memurların yerlerinin lüzum 

görülmedikçe değiştirilmemesi ve azledilmemesi güvence altına alınmıştır. Böylece 

memurlar için endişe ve tedirginlik ortadan kaldırılmıştır. Memurlar artık kendini 

daha iyi işine verme ve tecrübesini artırma fırsatına kavuşmuştur (Terzi, 2012: 318-

319). 

 Osmanlı İmparatorluğunda anayasa hareketlerinin başlamasıyla birlikte, 

yükselme döneminde iyi işlediği kabul edilen yeterlik ilkesiyle ilgili olarak yeni 

düzenlemeler yapılması yoluna gidilmiştir (Aykaç, 1990: 103). 1876 yılında kabul 

edilen Kanun-i Esasi ile birlikte devlet kadrolarına alınacak kişiler için “Devlet 

memuriyetinde umum tebaa ehliyet ve kabiliyetlerine göre münasip olan 

memuriyetlere kabul olunurlar (madde 19) ” ifadesiyle ehliyet ve kifayet (yeterlilik-

liyakat) ilkesinin altı çizilmiştir. 1876 Anayasası, sonraki tüm anayasalarda bazı 

değişikliklerle yer alan maddelerle memurluğa alınmada liyakat ilkesini anayasal 

kural haline getirmiştir. Memurlar sınırlıda olsa hizmet güvencesine sahip kılınmış, 

yasaya bağlılık amire sadakatten üstün sayılmıştır (Güler, 2005: 159). Diğer taraftan 

memurin başlığı altında ilk defa memur seçim şartları, özlük, tayin ve terfi haklarının 

da kanunla düzenleneceğine dikkat çekilmiştir (Gözübüyük, Kili, 1982, 38; Tural, 

2004: 71-72). 

 Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen çalışma 1881 yılında “Memurin-i 

Mülkiye Terakki ve Tekaüt Kararnamesi” ile düzenlenmiştir. Kararname genel 

personel ve bu personelin emeklilik yasası niteliğine sahip olmuştur. Bu doğrultuda 

yasa, memurluğu esas istihdam biçimi olarak kabul etmiştir. Yasa ile memurların 

nitelikleri, hizmete alınmaları, davranışı, sicili, disiplini, cezalandırılması, ilerlemesi, 
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hizmetle ilişkisinin kesilmesine yönelik hükümler düzenlenmiştir. (Aslan, 2012: 23-

24). 

 1879 ve 1888 yıllarında çıkarılan talimatlarla merkezi bir personel örgütü gibi 

çalışan “Sicill-i Ahval Komisyonu” oluşturulmuştur. Bu komisyon bakanlıklar, 

meclis ve mahkeme reislikleri gibi yüksek yöneticilerin atama, sicil değerlendirme ve 

yükselmelerini karara bağlamakla görevlendirilmiştir. Bunların dışında kalan tüm 

mülki memurlara ilişkin dosyaların ise, bakanlıklarda ve illerde kurulan personel sicil 

birimlerinde tutulması öngörülmüştür (Güler,  2005: 160). Bu görevlerin yanı sıra 

sicil-i ahval kayıtlarında bulunan dokümanlar cezalandırma, maaş, rütbe ve nişan 

biçimindeki ödülleri de belgelemektedir (Findley, 2011: 330). Osmanlı’da 1848’den 

sonra Sadaret ve Meşihat, Bala, İstanbul, Hamise ve Hacegan gibi isimlerle 

adlandırılan 14 farklı rütbe bulunmaktaydı. Tanzimat sonrası memurların 

rütbelendirilmesi ile birlikte her rütbenin Mecidi, Hanedan-ı Osmanlı, İmtiyaz ve 

İftihar gibi isimlerle adlandırılan hangi nişanı alacağı da belirlenmiştir. Bir fedakarlık 

ve başarı gösterenlere ise nişan dışında altın, gümüş, nikel, bakır gibi madenlerden 

yapılmış ödül ve şeref alameti olarak madalyalar takılmıştır (Terzi, 2012: 352-359). 

 1896 yılına gelindiğinde Sicill-i Ahval Komisyonu kaldırılarak yerine 

Memurin-i Mülkiye Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon 1908 yılında kaldırılsa 

da 1912 yılında yeniden işletilmeye başlanmıştır. Kamu personel sistemi, tek tek 

bakanlıkların ve meslek gruplarının hizmete alınma, yükselme, emeklilik kurallarını 

içeren yönetmeliklerle düzenlenmeye devam edilmiştir (Güler, 2005: 162). 

 Nihayetinde Osmanlı’dan yeni kurulan devlete bırakılan kamu personel 

yönetimindeki performans kavramı kariyer ve liyakat ilkeleri ile kıdem esasına 

dayalıydı ve üçü ile ilgili olarak da önemli sorunlar mevcuttu (Akgüner, 2009: 14): 

 İmparatorluk sona erdiği zaman, kamu personel düzeni, çağdaş anlamda 

güvencesi olmayan bir kariyer temeline sahipti, 

 Liyakat düzeni güvenceleri ile birlikte benimsenmemişti. Memurluğa girişte, 

düzensiz ve kayırmacı bir sınav yöntemi uygulanmaktaydı. Partizanlık, rüşvet 

ve kayırmacılık mevcuttu, 
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 Toplu ve uyumlu bir sınıflandırma düzeni de yoktu. Yükselmelerde bilgi değil, 

kıdem temel alınıyor; tüm memurların sınıflarında yükselmeleri kabul 

ediliyordu. 

 Bu gelişmeler kapıkulu sisteminin sonra ermesi ve II. Mahmut döneminde 

temelleri atılan yeni bir Osmanlı bürokrasisinin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. 

Toplumun gidişinde söz sahibi olmaya başlayan Osmanlı bürokrasisi kamu gücünü 

kullanarak kazandığı etkinlikle Cumhuriyete kadar Osmanlı tarihinin gidişinde 

önemli bir rol oynamıştır (Sencer, 1984b: 49). 

 2.2.1.2. Cumhuriyet Dönemi (1923-1960) 
 1924 Anayasasının 93. Maddede öngördüğü, bütün memurların nitelikleri, 

hakları ve görevleri, maaş ve ödenekleri, arama ve işten çıkarılmaları, görevde 

yükselmelerinin özel bir yasayla düzenlenmesi ilkesi uyarınca 788 sayılı yasa 

çıkarılmıştır (Öktem, 1992: 86). 18 Mart 1926 tarih ve 788 sayılı "Memurin Kanunu" 

ile ilk kez "Devlet Memuru"nun tarifinin yapıldığı gibi memur ve ücretlilerin işe 

alımından emekliliklerine kadar bütün çalışma şartlarının, sosyal haklarının ve 

yükümlülüklerinin neler olduğu belirlenmiştir (Öztürk, 2001: 5). 788 sayılı Memurin 

Kanunun 20. Maddesi ile memurların derece yükselmeleri tespit edilmiştir. Terfi için 

her memuriyette en aşağı üç sene bulunmak lazımdır. Terfide kıdem esastır. 

Kıdemde eşitlik halinde, ehliyet tercih sebebidir (DPD, 1982: 21). Ehliyetin takdiri 

ise yetkili heyetlere aittir. Memurin Kanunu haricinde performans değerleme ile ilgili 

iki önemli tüzük bulunmaktadır. Bunlar 1947 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 

kabul edilen “Memurların Yeterliklerinin Takdiri Hakkında Tüzük” ve 1951 yılında 

yine Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen “T.C. Emekli Sandığı ile İlgili Memur 

ve Hizmetlilerin Sicilleri Üzerine Emekliye Sevkleri Hakkında Tüzük”tür.  

Memurların Yeterlilikleri Hakkında Tüzük: Öncelikle Tüzüğün 2. maddesinde 

tezkiye kavramı “1926 tarihli ve 788 sayılı Memurin Kanunu’na göre tutulması 

gereken açık sicil kayıtları olarak tanımlanmıştır. Tüzüğün 7. ve 8. maddeleri 

özellikle yeterlik fişi düzenlenmesi bakımından önem arz etmektedir. Buna göre 

memurun yükselme süresinin bitiminde en geç bir ay önce uygulamada “yeterlik 

fişleri” olarak adlandırılan fişler, memur hakkında gizli tezkiye kâğıdını doldurma 
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yetkisi olan amirlere verilmektedir. Amirler fişin özel hanesine kanılarını yazdıktan 

sonra fişler yetkili makama gönderilmektedir. Yetkili makam, memurun sicilini, gizli 

tezkiye kağıtlarını ve müfettiş raporlarını göz önünde bulundurarak kafi görürse, 

memurun yeterliğini onaylamaktadır (Canman, 1993: 82). 

T.C. Emekli Sandığı ile İlgili Memur ve Hizmetlilerin Sicilleri Üzerine Emekliye 

Sevkleri Hakkında Tüzük: Tüzük, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre 

düzenlenmiştir. Buna göre ahlak ve yetersizlik nedeniyle sicilen emekliye sevkten ve 

sevke giden sürecin hangi aşamalardan oluştuğundan bahsetmektedir (Canman, 

1993, 82-83). 

 Belirtilen kanun ve tüzükler dönemin temel performans düzenlemeleri olarak 

ortaya çıkmıştır. Bahsi geçen kanun ve tüzüklerin dışında personelin performansının 

ölçülmesi veya iyileştirilmesi hakkında tavsiyelere 1949-1959 yılları arasında 

hazırlanan yabancı uzman raporlarında yer bulmaktadır (DPB, 1963: 1-137):  

Neumark Raporu: 1949 yılında hazırlattırılan rapor, kamu kurum ve kuruluşları ile 

burada çalışan personel daha rasyonel hale nasıl getirilebilir sorusuna cevap 

aramıştır. Personelin iyileştirilmesi hakkında düşüncelerini büyük ölçüde 

“Memurlarda Kalite Meselesi” başlığı altında toplayan rapora göre, temel sorunların 

hatalı tayinler sonucu memurların tam olarak kullanılamaması ve/veya bazı 

memurluklarda vasıflı memurların temin edilmemesi olarak belirtilmiştir. Bunun 

aşılması için ise hizmet içi eğitim, müsabaka imtihanları ve mevcut barem rejiminin 

kuruluşlar arasında ortaya çıkan maaş farklarının ortadan kaldırılmasını önermiştir. 

Özellikle müsabaka imtihanları ile ilgili olarak ise tüm memurların imtihanla işe 

alınmasını, namzet (aday) süresinin 3-5 seneye çıkarılmasını ve tüm tayinlerde 

uygulanacak kuralların kesin bir şekilde tanımlanması gerektiğini ifade etmiştir 

(DPB, 1963: 2-37). 

BARKER Raporu: 1951 yılında hazırlattırılan raporun “Personel İdaresi” kısmında 

personelin iyileştirilmesi ile ilgili yorumlar bulunmaktadır. Buna göre görev 

tanımlarının iyi belirlenmediği ve koordinasyonun yetersiz kaldığı, terfi liyakatten 

ziyade kıdeme dayandırılarak verimsiz memurların ödüllendirildiği, maaşların satın 



92 

 
alma gücünün yıllar içinde azaldığı temel sorunlar olarak belirtilmiştir. Çözüm olarak 

da mevcut memurin idaresi sisteminin tam olarak revizyona tâbi tutulması ve kariyer 

esasına uygun bir personel sisteminin tesisi ile tüm kuruluşların personel politika ve 

uygulamalarını denetlemek ve birleştirmek amacıyla sürekliliği olan “Merkezî 

Personel İdaresinin” kurulmasını önermişlerdir. Ayrıca Raporun diğer bölümlerinde 

personelin yetiştirilmesi, hizmet içi eğitim ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi 

tavsiye edilmiştir (DPB, 1963: 38-60). 

Martin ve Cush Raporu: Başlığı “Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Çalışmaları Hakkında 

Rapor” olarak tanımlanmış olsa da 1951 yılında hazırlattırılan rapor doğrudan 

doğruya bütün bakanlıkları ve daireleri ilgilendiren genel bir mahiyet taşımaktadır. 

Personel sorunlarının çözümüne yönelik geniş yorumlar içermektedir. Raporda 

performans ve çalışan motivasyonunu arttırmaya yönelik olarak dikkat edilmesi 

gereken hususlara da yer verilmiştir. Bunlar: 

I. Maliye Bakanlığı memurlarının kendilerinden istenen işi hakkıyla başarmaları 

isteniyorsa, öncelikle onların maneviyatını yükseltmek gerekmektedir.  

II. Tahsil ve tecrübeyi göz önüne alarak memuriyete girecek olanlarda nitelikleri 

belirleyen, adayların kabiliyetlerini uygun bir şekilde ölçebilen, terfi koşullarını 

ortaya koyan, personel yetiştirme sorunlarını ortadan kaldıran ve fark göz etmeyerek 

maaş sistemini kuracak bir “Sınıflandırma Kanunu” hazırlanmalıdır.  

III. Adil bir maaş sisteminin kurulması ve yürütülmesi gerekmektedir. 

IV. Bakanlığın, muhtelif pozisyonlara kıymetli elemanları cezp edecek ve her 

kademeyi liyakatli kimselerle dolduracak bir tayin sistemi kurulmalıdır. 

V. Bakanlık teşkilatınca, Bakanlık işlerinin yürütülmesi bakımından ve gerekse 

memurların şahsî inkişafları bakımından teşvik edici bir yetiştirme programı 

hazırlanmalıdır. 

VI. Bakanlık, gerek merkez gerekse taşra teşkilatında daha iyi iş görülmesini temin 

etmek, terfilerin düzenini sağlamak, memur adedini azaltmak, yetiştirme işlerini 
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tanzim bakımından memurların mesaisini kıymetlendirmek üzere önlemler almış 

olmalıdır. 

VII. Personel kayıtları sistemi kurulmalıdır. 

VIII. İdarede uzun vadeli ıslahata esas teşkil etmek üzere personel işlerinde 

araştırmalar yaptırmalıdır. 

IX. Morali yüksek tutmak gayesiyle müsait çalışma şartları temin ve idame etmek 

üzere devamlı bir gayret göstermelidir. 

 VI. ve VIII. maddeler performansının ölçülmesi gerektiğinden bahsedilmiştir. 

Ayrıca sicil sisteminin not vermenin yanında kıdem ve/veya verimlilik dolayısıyla 

maaş artırılmasına uygun olup olmadığı, yetiştirilme ihtiyacı ve yetiştirme programı 

hazırlanması konusundaki çalışmalar için tespit olarak kullanılabileceği ifade 

edilerek sistemin performansa yansıtılması gerekliliği ifade edilmektedir. 

 Ayrıca yüksek performans için iş tatmininin sağlanması gerektiği ve Türk 

Personel Sistemine yön veren Sınıflandırma Sisteminin kurulmasının gerekliliğinden 

bahseden rapor personel rejimi açısından ayrı bir öneme sahiptir (DPB, 1963: 69-

109). 

Dantel Raporu: 1959 yılında hazırlattırılan rapor personel yönetimi ile ilgili olarak 

genelde terfi sistemi üzerine yoğunlaşmıştır. Raporun “Terfi Müessesesi” 

bölümünde, terfinin sadece idari bir tedbir olmadığı bunun aynı zamanda memuru 

sosyo-psikolojik olarak etkilediği vurgulanmıştır. Türkiye’deki terfi sisteminin 

Avrupa terfi sisteminin aksine memurluğu bir meslek olarak görmediği 

belirtilmektedir. Bunların yanında bir “Devlet Personel Dairesinin” kurulmasını ve 

“Devlet Personel Kanunun” hazırlanmasını zorunlu bir ihtiyaç olarak kabul 

etmektedir (DPB, 1963: 111-137). 

 Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak planlı kalkınma dönemi öncesine 

kadar çıkarılmış bulunan yasalar, memurların maaşlarının ve kadrolarının 

belirlenmesine yönelik çalışmaların ötesine geçememişlerdir (Ergun, 2004: 249). 
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1956 yılında Amerikan sistemine benzer bir kanun tasarısı hazırlansa da 

performansın ölçülmesi ile ilgili çalışmalara, dönemin de şartları eklenince değinmek 

pek mümkün olmamıştır. Ancak özellikle yukarıda bahsedilen yabancı raporları 

1960’dan itibaren personel yönetimi ve dolayısıyla performansın ölçülmesi ve 

değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda bir bakıma kılavuzluk görevi üstlenmiştir.  

 2.2.1.3. Cumhuriyet Dönemi (1960-2000) 
  1961 Anayasası, Türk idaresine yeni esaslar ve kamu personel düzeni 

açısından önemli değişiklikler getirmiştir. 1961 yılında kurulan Milli Birlik Komitesi 

Hükümeti, Başbakanlığa bağlı “Devlet Personel Dairesi”ni oluşturarak merkezi 

personel dairesini kurmuştur (Akgüner, 2009: 20).  Daire kuruluşunun hemen 

ardından bir önceki döneme benzer nitelikte yabancı (Van Mook, John Fisher ve 

Richard Podol Raporları) ve yerli ( Devlet Personel Rejimi Hakkında Ön Rapor ve 

Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi-MEHTAP) raporlar hazırlattırmıştır. 

Hazırlanan raporlar personelin performansının değerlendirilmesi hususunda bir 

önceki raporlardan farklı olarak önemli bir değişiklik öngörmemişlerdir. Örneğin 

Kısaca MEHTAP (1966: 73) olarak adlandırılan Merkezi Hükümet Teşkilatı 

Araştırma Projesinde değerlendirme ile ilgili olarak sadece “yükselmede kıdemle 

birlikte liyakata dayanan ölçüler ve aylık itibariyla yıllık yükselme usulleri 

konmalıdır” ifadesi yer almıştır.  

 Bu dönemde ortaya çıkan en önemli gelişme 14 Temmuz 1965 tarihinde kabul 

edilen ve günümüzde de yürürlükte bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

olmuştur. Kanun, çıkartıldığı yıldan bu yana büyük bir dirençle karşılaşmıştır. Mali 

hükümler kapsamına üniversite personelinin alınması üzerine, bu düzenleme 

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş; 31 Temmuz 1970 tarihli ve 1327 sayılı 

kanunla %55’i değiştirilene kadar da uygulanamamıştır. Türk hukuk mevzuatında en 

çok değiştirilen kanun olma özelliğine sahip olan metin, hemen hemen ortadan 

kalkmış ve bu metnin yerini tümüyle, yeni ve ayrık hükümler aldığı için kanunun 

bütünlüğü yozlaşmış ve bozulmuştur. Bu durum Devlet Memurları Kanununun 

öngördüğü sicil yönetmeliğinin (madde 121) 1986 yılına kadar yürürlüğe 

konulmasını da engelleyerek sicille ilgili eski uygulamaların devam edilmesine 
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neden olmuştur. 18 Ekim 1986 günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği ile eski uygulamalar son bulmuştur 

(Tortop, 1986: 5). 

 Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği’nin 17. ve 18. maddesine göre “Sicil 

amirleri sicil raporunu doldurdukları her memuru; dış görünüşü (Kılık, kıyafet), zeka 

derecesi ve kavrayış kabiliyeti, azim ve sebatkarlık, dürüstlük, sır saklamada 

güvenirlilik, beşeri münasebetlerdeki başarısı, alkol, kumar, vb. alışkanlıkları 

memuriyetle bağdaşmayacak ölçüde sürdürme gibi halleri, güvenilir olmama, şahsi 

menfaatlerini aşırı ölçüde düşünme, yalan söyleme, dedikodu yapma, kıskançlık, kin 

tutma gibi kötü huy ve davranışları bakımından genel bir değerlendirmeye tabi 

tutarlar. Sicil döneminde edinilen bilgi ve müşahedelerden yararlanılarak, yapılacak 

değerlendirme sonuçlarına göre memurların olumlu ve olumsuz yönleri, kusur ve 

noksanları hakkındaki düşünceler sicil raporunun şahsiyet değerlendirilmesine ait 

bölümüne ayrı ayrı, açık ve gereğine göre kısa veya teferruatlı olarak yazılır. Sicil 

amirleri, sicil raporunun memurların mesleki, yöneticilik ve yurt dışı görevlerdeki 

ehliyetlerinin belirlenmesini sağlayan soruların her birini, ihtiva ettikleri unsurları 

esas almak suretiyle 100 tam not üzerinden değerlendirir ve sorulara verdikleri 

notların toplamını soru sayısına bölerek memurların sicil notunu tespit ederler. Her 

bir sicil amirince bu şekilde belirlenen sicil notlarının toplamının sicil amiri sayısına 

bölünmesi sureti ile de memurların sicil notu ortalaması bulunur. Buna göre sicil 

notu ortalaması: 

 60 dan 75'e kadar olanlar orta, 

 76 dan 89'a kadar olanlar iyi, 

 90 dan 100'e kadar olanlar çok iyi, 

derecede başarılı olmuş, olumlu; 59 ve daha aşağı not alanlar ise yetersiz görülmüş, 

olumsuz sicil almış sayılır.” olarak belirtilmiştir.  

 Yönetmeliğe göre olumlu sicil alan memurlar hakkında herhangi bir ifadeye 

rastlanmazken; olumsuz sicil alanların uyarılacağı, iki defa üst üste olumsuz sicil 

alanların başka bir sicil amirine atanacağı, yine olumsuz sicil alması durumunda ise 

memuriyetle ilişkilerinin kesileceği ifade edilmiştir.  
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 Sicil sisteminin kapalı (gizli) olması, değerlendirmenin tek yönlü ve yukarıdan 

aşağıya doğru yapılması, performans kriterlerinin ve puanlama yönteminin yetersiz 

olması (Akçakaya, 2012: 189-190) ile sicil sisteminde subjektif ölçütlerin daha çok 

etkili olması (Canman, 1998: 4) yönetmeliğin eksik veya olumsuz yanlarını 

oluşturmuştur. Çağa ayak uydurabilecek niteliklerden yoksun olan Sicil Yönetmeliği 

2011 yılında yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu Sicil Yönetmeliği; “Memurların 

Yeterlilikleri Hakkında Tüzüğünün” güncelleştirilmiş bir sunumundan öteye 

geçememiştir 

 Türk kamu personel rejimi ve kamu personelinin performansına yönelik önemli 

çalışmalardan birisi de KAYA Raporudur. Kaya Raporu (1991: 191-211) personel 

rejimi bölümünde personel performansının değerlendirilmesiyle ilgili olarak; 

ülkemizde kamu hizmeti görevlilerinin değerlemesi, temelde kapalı ve gizli sicil 

sistemine dayanmaktadır. Gerçekte iş değerlemesi ve bununla ilgili personel 

değerlemesi, işe en uygun, yeterli ve yetenekli personelin saptanması açısından 

personelin tam ve nesnel bir envanterinin çıkarılmasını amaçlamaktadır. Personeli 

değerleme sistemindeki sorunların en önemlisi, değerlemeyi yapacak yöneticilerin, 

değerlemede nesnellik ilkesini bir yana bırakabilmeleri olasılığıdır. Sonuçta, 

personelin değerlemesinde performansı ölçecek nesnel ölçütler (zaman, nicelik, 

nitelik ve maliyet standartları) geliştirilmemiş olduğundan; değerleme, yöneticilerin 

inisiyatifine kalmaktadır.” ifadeleri yer almıştır. 

 Bu dönem için genel olarak bir değerlendirme yapılacak olursa personel 

politikasının belirli bir sistemden yoksun kaldığı, böylece gelişmiş, sayıca kabarık 

verimsiz bir memur kadrosu meydana geldiği (Canman, vd., 2002: 278) ve 

Türkiye’de kamu yönetiminin yeniden yapılanması bakımından yürütülen 

çalışmaların, projeci alternatif bürokrasi biçiminde görüldüğü gibi belirsiz ve geçici 

izlenimi veren bir görünüm sergilediği (Güler, 1996: 99) ileri sürülmektedir. 

 2.2.1.4. Cumhuriyet Dönemi (2000li Yıllardan Günümüze) 
 Özellikle 2001 ekonomik krizinin ardından 2002 yılında el değiştiren iktidar 

kamu yönetimi alanında bir yapısal dönüşüm sürecini hayata geçirmiştir. Söz konusu 

değişim kamu personel rejimi ve kamu yönetiminde performans yönetimi içinde 
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geçerli olmuştur. Başta Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile olmak üzere 

sekizinci, dokuzuncu ve onuncu kalkınma planlarında kamu görevlileri için objektif 

kriterlere dayalı bir performans yönetim sistemi oluşturulması yönünde çalışmalar 

hız kazanmıştır. 2011 yılında kabul edilen 6111 sayılı Torba Kanunla ise Sicil 

Sistemi Yönetmeliği ve Devlet Memurları Kanunundaki ilgili maddeler yürürlükten 

kaldırılmıştır. Bunların yanında 2003 yılında kabul edilen 5018 numaralı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarının performans esaslı 

bütçeleme yapmaları hususunu önemle vurgulamaktadır. 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu: Kanunun asıl amacı kamu malî 

yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir. Kanunun “Stratejik planlama ve 

performans esaslı bütçeleme” bölümünde “Kamu idareleri; kalkınma planları, 

programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe 

ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler 

saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda 

ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı 

yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen 

düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak 

tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans 

göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.” ifadeleri yer almaktadır. Kamu 

idarelerinin hazırladıkları stratejik planlar kurumsal performans hedeflerinin yanında 

bireysel performansın değerlendirilmesine ve geliştirilmesine yönelik hedefleri de 

içermektedir. Örneğin Kepez Belediyesi (2013) hazırlamış olduğu “2013 Yılı Bütçe 

Performans Programında”  personelin eğitimi, özlük haklarının iyileştirilmesi, 

personel takip sisteminin yürütülmesi gibi konularda performans hedefleri 

belirlemiştir. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı: Tasarı, kamu hizmetlerinde sonuç odaklılık 

ilkesine vurgu yapmaktadır. Ayrıca tasarıda kamu personel rejimine yönelik bir 

takım prensipler de ele alınmıştır. Tasarı insan kaynakları yönetimi başlığı altında 

“liyakat” ve “performans değerlendirmesi” ilkelerine ayrı bir önem vermektedir. 

Buna göre “ memurlar ve diğer kamu görevlilerinin işe alınmaları ve görevde 
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yükselmeleri ehliyete dayalı seçme sınavı ve liyakat esasına göre yapılır” ve “memur 

ve diğer kamu görevlileri, performans ölçütlerine göre değerlendirilir ve 

ödüllendirilir” ifadeleri tasarıda yer almaktadır. 

Belediye Kanunu: 2005 yılında kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu da 

belediye çalışanlarının performanslarının ölçülmesiyle ifadelere yer vermiştir. 

Belediye Başkanının görev ve yetkilerinin ifade edildiği 38. maddede “Belediyeyi 

stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini 

oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve 

değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.” fıkrasına yer verilmiştir. 

Aynı ifade 2004 yılında kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 

18. Maddesinde yer bulmuş ve belediye personelinin performans ölçütlerinin 

hazırlanmasıyla ilgili görev Büyükşehir Belediye Başkanına verilmiştir.  

Sekizinci Kalkınma Planı: Planın dokuzuncu bölümü olan “Kamu Hizmetlerinde 

Etkinliğin Artırılması” kısmında “Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında 

verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun dolayısıyla performansın artırılması, ………, 

çalışanların performansını etkin bir şekilde ölçen bir sisteme kavuşturulması, yetki 

devri ve esneklikle beraber hesap verme sorumluluğunun ve yönetsel saydamlığın 

güçlendirilmesi; …… bu amaca yönelik yönetsel yöntemlerin yerleştirilmesi temel 

ilkeler olacaktır.” (DPT, 2000: 191) ifadesi yer almıştır.  

Dokuzuncu Kalkınma Planı: (2007-2013) Planı “Kamu Kesiminde İnsan 

Kaynaklarının Geliştirilmesi” bölümünde Personel değerlendirme sistemi gözden 

geçirilecek, personel performansını objektif ve saydam biçimde ölçmeyi sağlayacak 

standartlar, görevlerin özellikleri de dikkate alınarak geliştirilecek ve 

uygulanacaktır.” (DPT, 2007: 96) ifadesi yer almıştır. Dokuzuncu Kalkınma Planına 

istinaden hazırlanan yıllık planlarda da kamu personelinin performansının 

ölçülmesiyle ilgili ifadelere yer verilmiştir.  
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Tablo 9: 2007-2013 Yılları Arasındaki Yıllık Programlarda Performans Değerleme 

Yıl, İlgili Madde ve İfade İlgili Kuruluş Yapılacak İşlem ve Açıklama 

2007 ve Tedbir 1.4. Tüm kamu 

kurum ve kuruluşlarında etkili 

bir insan kaynakları planlaması 

yapılacaktır. 

DPB, Kamu 

Kurum ve 

Kuruluşları 

Kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların 

yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen 

koşullara uyum sağlaması için etkili insan 

kaynakları planlaması yapılacaktır 

2008 ve Tedbir 1.1. Kamu 

personel rejimi reformuna 

ilişkin kanun tasarısı üzerindeki 

çalışmalar sonuçlandırılacaktır. 

Devlet 

Personel 

Başkanlığı, 

Maliye 

Bakanlığı, 

TODAİE 

Kamu personel rejiminde görülen aksaklık ve 

eksikliklerin giderilmesi, kamu hizmetlerinin etkili 

ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla 

kamu personel rejimini köklü biçimde yeniden 

düzenlemeyi öngören kanun tasarısı taslağı 

hakkında kamu kurum ve kuruluşlarından gelen 

görüşlerin değerlendirilmesi çalışmaları 

tamamlanarak taslağa nihai hali verilecektir. 

2009 ve Tedbir 207. Personel 

değerlendirme sistemi modern 

yönetim anlayışı çerçevesinde 

gözden geçirilerek ve personel 

performansını ölçmeyi 

sağlayacak nesnel ve açık 

standartlar geliştirilecektir. 

Devlet 

Personel 

Başkanlığı, 

TODAİE, 

Üniversiteler 

Personel değerlendirme sistemi gözden 

geçirilecek, personelin performansını nesnel ve 

açık biçimde ölçmeyi sağlayacak standartlar 

görev özellikleri de dikkate alınarak geliştirilecek 

ve bu standartların kamu kesiminde 

uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir 

2010 yılı yıllık programında 253 nolu tedbir numarasıyla yer alan ifade 2009 yılında kabul edilenin 

aynısıdır.  

2011 ve Tedbir 261. Kamu 

personel sistemi mevzuatının 

iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar 

yapılacaktır. 

Devlet 

Personel 

Başkanlığı ve 

Diğer Kamu 

Kurum ve 

Kuruluşları 

Kamu personelini ilgilendiren mevzuatın, 

günün gelişen ve değişen şartlarına uygun 

şekilde ve gittikçe farklılaşan ihtiyaçlara 

uyarlanması amacıyla gerekli çalışmalar 

yapılacaktır. Ayrıca, Anayasada yapılan 

değişikliklere uyum sağlanması için DMK ve 

ilgili kanunlarda değişiklikler yapılacaktır. 

2012 ve Tedbir 281. Kamu 

kurum ve kuruluşlarında tüm 

çalışanların performansını 

objektif ve saydam biçimde ölçen 

Devlet 

Personel 

Başkanlığı 

Kaldırılan sicil sisteminin yerine etkinlik ve 

verimlilik analizini de içeren yeni bir sistem 

oluşturulacak, kamuda performansı da dikkate 

alan bir değerlendirme sistemi teşkil etmek 
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standartlar geliştirilecek, başarılı 

çalışanlar desteklenecek 

ücretlendirmede performans da 

esas alınacaktır 

amacıyla Performans Değerlendirme Kılavuzu 

hazırlanacaktır.  

2013 ve Tedbir 311 Kamu kurum 

ve kuruluşlarında tüm çalışanların 

performansını objektif ve saydam 

biçimde ölçen standartlar 

geliştirilecek, başarılı çalışanlar 

desteklenecek, ücretlendirmede 

performans da esas alınacaktır. 

Devlet 

Personel 

Başkanlığı (S), 

Kalkınma 

Bakanlığı, 

Maliye 

Bakanlığı 

Kaldırılan sicil sisteminin yerine etkinlik ve 

verimlilik analizini de içeren yeni bir sistem 

oluşturulacak, kamuda performansı da dikkate 

alan bir değerlendirme sistemi teşkil etmek 

amacıyla Performans Değerlendirme Kılavuzu 

hazırlanacak ve uygulamaya örnek teşkil etmesi 

açısından pilot uygulama gerçekleştirilecektir. 

 Kaynaklar: DPT, 2007: 241; DPT, 2008: 260; DPT, 2009: 242; DPT, 2010: 245; DPT, 2011: 

262; DPT, 2012: 266; Bakanlar Kurulu Kararı Eki, 2012: 280.  

Onuncu Kalkınma Planı: Onuncu Kalkınma Planında da kamuda performans 

değerlendirme sisteminin oluşturulması ihtiyacının devam ettiği vurgulanmış; buna 

bağlı olarak işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi 

hedeflenmiştir. 384. maddesinde ise “Kamu personelinin verimliliğinin artırılması 

amacıyla etkin bir performans sistemi oluşturulacak ve hizmet, personel, ücret 

ilişkisinin daha sağlıklı hale getirilmesi” şeklinde ifade edilmiştir (Kalkınma 

Bakanlığı, 2013: 58). Plana istinaden hazırlanan 2014 yıllık programında ise 

performans değerleme ile ilgili yürütülecek çalışma aşağıdaki gibi ifade edilmiştir: 

Tablo 10: 2014 Yıllık Programında Performans Değerleme 

Politika/Tedbir 
Sorumlu/İşbirliği 

Yapılacak Kuruluşlar 
Yapılacak İşlem ve Açıklama 

Tebbir 157. Kamuda 

performansı da dikkate 

alan bir değerlendirme 

sistemi teşkil etmek 

amacıyla Performans 

Değerlendirme Kılavuzu 

hazırlanacaktır. 

Devlet Personel 

Başkanlığı, Kalkınma 

Bakanlığı, Maliye 

Bakanlığı, Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, 

TODAİE, Memur Sendika 

ve Konfederasyonları 

Kaldırılan sicil sisteminin yerine etkinlik 

ve verimlilik analizini de içeren yeni bir 

sistem oluşturulacak, verimlilik ve başarı 

ödüllendirilecek, kamuda performansı da 

dikkate alan bir değerlendirme sistemi 

teşkil etmek amacıyla Performans 

Değerlendirme Kılavuzu hazırlanacaktır. 

Kaynak: Bakanlar Kurulu Kararı Eki, 2013: 155. 
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6111 Sayılı Torba Kanun: 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununda bir takım değişikliklere gidilmiştir. Öncelikle 6. Bölümün 

başlığı için “Siciller” yerine “Özlük Dosyası” ifadesi kullanılmıştır. 109. Madde olan 

memur bilgi sistemi, özlük dosyası ifade edildiği şekliyle isim ve içerik değişikliğine 

uğramıştır. 110. madde sicil dosyası, 111. madde özlük ve sicil dosyasının önemi, 

112. madde sicil amirleri, 113 ve 114. madde sicil raporlarında belirtilecek hususlar, 

115. madde sicil raporlarının doldurulması, 116. madde değerlendirme kurulları, 117. 

madde memurların uyarılmaları, 118. madde itiraz hakkı, 119. madde olumlu ve 

olumsuz sicil, 120. Madde olumsuz sicil, 121. madde sicil yönetmeliği ve 123. 

madde olan ödül yürürlükten kaldırılmıştır. 657 sayılı Kanunun 122. Maddesi isim ve 

içerik olarak değişmiştir.  

 Kamu kurum ve kuruluşlarında personel performansının değerlendirilmesiyle 

ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 122. Maddesinin içeriği şu şekilde 

değiştirilmiştir. “Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin 

özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini 

ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, 

değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.” 2000li yıllardan itibaren performansın 

değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar ise kalkınma planlarında belirtildiği üzere 

planlamanın ve sağlık bakanlığı gibi belirli birkaç kuruluşta yürütülen çalışmanın 

ötesine geçememiştir. Bu durum, kamu personelin performansının yönetilmesi ve 

dolayısıyla değerlendirilmesi hususundaki eksiklik ve açıklığı ortaya koymuştur.  

 2.2.2. Kamu Performans Yönetimi İlkeleri 
 Kamu kurumlarında bireysel/takım performansının ölçülmesi çalışmalarında 

belirli ilkelere riayet edilmelidir. Bilgin (2004: 25-27) bu ilkeleri aşağıda belirtildiği 

şekliyle sıralamaktadır: 

 Performans anlayışının kabulü ilkesi: Yürütülecek faaliyetlerde öncelikle 

anlayışın yönetici ve insan kaynağına anlatılması, inandırılması ve 

yerleştirilmesi gerekmektedir. 

 Kurumsal Performansın Oluşturulması İlkesi: Kuruluşun verimli etken ve 

ekonomik olmasını sağlamaya yönelik kurumsal performans oluşturulmalıdır.  
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 Bireysel Performansın İzlenmesi İlkesi: Yürütülen faaliyetlerde İnsan 

kaynaklarının ürettiği mal ve hizmet miktarı ile hizmetteki etkinliğinin 

değerlendirilmesi esas olmalıdır. 

 Sayılabilir Performans Hedefleri İlkesi: Performans hedefleri ilkece ve 

olabildiğince sayılabilir nitelikte olmalıdır. 

 Ölçülebilir Performans Ölçütleri İlkesi: Sayılabilir performans ölçütleri 

doğrultusunda, ölçülebilir performans kriterleri getirilerek yönetimin söz 

konusu hedeflere ilişkin olarak performans konumu ve hedefleri 

belirlenebilmektedir. 

 Açıklık İlkesi: Bazı kısıtlar dışında hiçbir kamusal karar ve eylemin, yetkililer 

dışındakilere kapalı kalmamasıdır.  

 Hukukilik İlkesi: Yürütülen tüm işlemler için kamusal karar ve eylemlerin 

hukuka uygun olmalıdır. 

 İnsanilik İlkesi: Hedeflerin ve kriterlerin ölçülebilir nitelikte olması sonucu, 

insan kaynaklarının nesnel değerlendirmeye tabi tutulmasına yardımcı 

olacaktır. Performans hedef ve kriterlerinin kamu çalışanları açısından makul 

ve ulaşılabilir nitelikte olması gerekir.  

 2.2.3. Kamuda Performans Yönetimi Ölçütleri/Göstergeleri 
 Kamu kurumlarında uygulanması planlanan performans yönetiminin en önemli 

aşaması, performans ölçütlerinin belirlenmesidir. Çünkü kamu yönetiminde genel 

kabul görmüş evrensel nitelikte performans ölçütleri bulunmamaktadır. Başka bir 

ifadeyle ülkelere ve ülkeler içerisindeki kuruma veya kurumun içerisindeki birimlere 

göre farklılık gösterebilmektedir. Aynı zamanda performans çalışmasının hangi 

amaçla gerçekleştirildiği de kullanılacak olan performans ölçütlerinin 

belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle performans ölçütleri 

tanımlamadan önce bunların kimler tarafından ve hangi amaçla kullanılacağının da 

belirlenmesi gerekmektedir.  
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 2.2.3.1. Performans Kullanıcıları 
 Bir performans ölçüm sistemi, bilgiyi farklı şekillerde kullanan geniş bir 

kullanıcı yelpazesine sahip olabilir. Performans ölçütlerini belirlerken kullanıcıların 

farklı ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Performans bilgisinin kullanıcılarını 

aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Audit Commission,  2000: 6): 

 Hizmet kullanıcıları: Doğrudan (kütüphanedeki ziyaretçiler, pasaport 

başvurusu sahipleri, nüfus müdürlüğüne başvuran kişiler, vb.) ve dolaylı 

(akrabalar ve ebeveynler) kullanıcılar 

 Çıkar grupları ve kamuoyu; 

 Hükümet; 

 Ulusal ve yerel siyasetçiler; 

 Denetim birimleri ve mensupları; 

 Yöneticiler ve kamu Personeli 

 2.2.3.2. Performansın Kullanımı 
 Performans değerlendirmesinin nihai amacı performans yönelik bilgilerin 

edinilmesi değildir. Elde edilen bilgiler kamu yönetimi ve kamu çalışanları açısından 

farklı boyut ve amaçlarda da kullanılabilir olmalıdır. 

 Kuruluş hedef ve amaçlarına ulaşılabilirlik düzeyinin ölçülmesi, 

 Kamu hizmet ve politikalarında iç ve dış paydaşlar ile vatandaşlara yönelik 

hesap verilebilirliğin artırılması, 

 Bireysel ve kurumsal gelişmelere imkan verecek fırsatların belirlenmesi, 

 Kamu hizmet kalitesini geliştirmek için performans bilgilerinin ilgili kişi ve 

kurumlar ile paylaşılması (Audit Commission,  2000: 7) ve 

 Yardımcı hizmet birimlerinde görev alan yetenekli personelin gelişiminin 

sağlanması (Boyle, 2005: 10) 

 Performans bilgilerinin söz konusu kullanım alanları ulusal performans 

ölçütlerine doğru devamlı bir geçiş sürecinin oluşturulması olarak görülebilir. 

Performans ölçütleri, yerel ve ulusal göstergelerin açıklanmasını destekleyen ölçütler 

ile birlikte ahenkli bir küme oluşturmalıdır (Audit Commission,  2000: 7):  
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Şekil 18: Belirleyicilerin farklı kullanıcıları ve kullanımları 

 
Kaynak: Audit Commission, 2000: 9 

 2.2.3.3. Performans Ölçütleri/Göstergeleri/Unsurları 
 Performans bilgilerini kimler hangi alanlarda ve hangi amaçlar için kullanacak 

öncelikli olarak belirlenmelidir. Daha sonra ölçütlerinin ne olacağı tespit edilmelidir. 

Performans ölçütleri; örgütün misyonunu gerçekleştirmek için ortaya koyduğu kısa 

ve uzun vadeli hedef ve amaçlarına ulaşması için belirlediği değerlendirme 

boyutları/ölçütleri (Çakmak ve Ocaklı, 216) olarak tanımlanmaktadır. Çoğunlukla 

kullanım kolaylıklarından ötürü nicel olan ama aynı zamanda nitel de olabilmektedir 

(Osborne, vd.,  1995: 22). Diğer taraftan nicel ve nitel olmanın ötesinde en önemlisi 

performans ölçütleri kuruluşun başarılı veya başarısız olduğunu, gelişmeye katkı 

sağlayıp sağlayamadığını belirleyebilecek (Pidd, 2012: 235) özelliklere sahip 

olmalıdır.  
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Tablo 11: Kamu Performans Ölçütleri 

KAYNAKLAR ÖLÇÜTLER/GÖSTERGELER/UNSURLAR 

DPT, 2000 Verimlilik, Ekonomiklik, Etkililik 

Waldt, 2004: 56 Girdi, Süreç, Çıktı,  Sonuç, Bileşimler 

Bilgin, 2004 Verimlilik, Ekonomiklik, Etkililik, Hukukilik, Saydamlık, Hesap Verebilirlik 

Yenice, 2006 Verimlilik, Girdi, Kalite, Çıktı, Sonuç, Etkililik 

DPT, 2006 Verimlilik, Girdi, Kalite, Çıktı, Sonuç 

Özer, 2009 Verimlilik, Ekonomiklik, Etkinlik 

Talbot, 2010, 26 Girdi, Çıktı, Sonuçlar 

  

 Tablodan da görüleceği üzere 2000li yılların başlarından itibaren özellikle 

kamuda stratejik planlamanın geniş anlamda yer bulması ile birlikte performans 

ölçütleri için verimlilik, ekonomiklik, (mali) etkinlik gibi göstergelerin yanına/yerine 

girdi, çıktı ve sonuçlar eklenmiş/kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca kamunun 

yapısından kaynaklanan, vatandaşa ve diğer paydaşlara karşı yükümlülüklerinden 

dolayı, performans izleme çalışmalarının hukukilik, saydamlık (şeffaflık-açıklık), 

hesap verebilirlik ölçütlerine ve kamuda artan önemlerine hitaben uyumluluk, 

sürdürebilirlik, kalite ölçütüne uygun olarak yürütülmelidir.  
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Şekil 19: Performans Ölçütleri İçin Kavramsal Çerçeve 

 

Kaynak: Pollitt ve Bouckaert, 2011: 16; Bilgin, 2004: 35 ve DPT, 2006: 36-39 bilgilerinden 

faydalanılarak geliştirilmiştir.  

 Şekilden de görüleceği üzere kuruluşlar, sosyo-ekonomik duruma göre ortaya 

çıkan ihtiyaçları karşılamak için belirlediği girdilerle faaliyetlerini yürütmektedir. 

Elde edilen çıktılardan sonuçlar üretmektedirler. Bu süreç içerisinde kamu 

performans yönetimini etkileyen ölçütler ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki tabloda, 

performans ölçütleri için kavramsal çerçeve şeklinde gösterilen ilişkilerden ortaya 

çıkan ölçütler belirtilmektedir. 

Tablo 12: Performans Ölçütleri ile Süreçler Arasındaki İlişki 
SÜREÇLER ÖLÇÜTLER 

İhtiyaçlar-Amaçlar Uyumluluk 
Girdiler-Çıktılar Verimlilik 

Girdiler Ekonomiklik 
Girdiler-Sonuçlar 

(Mali) Etkinlik 
Çıktılar-Sonuçlar 

İhtiyaçlar-Sonuçlar 

Hukukilik 
Şeffaflık 

Hesap Verebilirlik 
Kalite 

Sürdürebilirlik 



107 

 
 Tablodan da görüleceği üzere kamu performans yönetimi sürecinde 

kullanılacak olan ölçütler uyumluluk, verimlilik, (mali) etkinlik, hukukilik, şeffaflık, 

hesap verebilirlik, kalite ve sürdürebilirlik olarak ortaya çıkmaktadır.  

 Süreç ve ölçütler arasındaki ilişki, performans yönetiminin öngörülen amaç ve 

hedeflere ulaşmada sağlıklı bir yapıya sahip olmasını gerektiğini göstermektedir. 

Süreç ve ölçütler arasında mantıksal bir kurgu olmalıdır.  

 Performans değerlendirmesinin temel amacına ulaşmanın yolu ise amaçlara ve 

ihtiyaçlara uygun ölçütlerin öncelikli olarak belirlenmesinden geçmektedir. Girdiler 

ve çıktılar arasında verimlilik ve etkinliğinde dikkate alınması gerekir. Başka bir 

ifadeyle performans değerlendirme sürecindeki girdi ve çıktılar etkin ve verimli 

olmalıdır. Diğer taraftan performans değerlendirme ihtiyacı ile performans 

değerlendirme sonuçlarının aynı niteliklere sahip olması ayrı bir önem taşımaktadır. 

İhtiyaçlar ne kadar hukuki, şeffaf, hesap verebilir, kaliteli ve sürdürülebilir nitelik 

gösteriyorsa sonuçlarda aynı özelliklere sahip olmalıdır.  

 2.2.3.3.1. Uyumluluk 
 Kamu performans yönetimi sürecinde vatandaşların, kuruluşların ve 

çalışanların sosyo-ekonomik durumlarına uygun olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar ile 

bireysel, birimsel ve kurumsal performans amaçları arasında uyumluluk olmalıdır. 

Amaçlar ve ihtiyaçlar arasında kurulacak olan ilişki ve uyumluluk, performans 

yönetim sürecinde kullanılan diğer ölçütlerin başarım düzeyini de doğrudan 

etkileyebilecektir.   

 Uyumluluğun dikkate alınmadığı bir performans yönetim sürecinden başarı 

beklemek olanaksızdır. Karşılıklı olarak tarafların ihtiyaç ve beklentilerine cevap 

verilmezse hem performans yönetim sürecine olan katılım azalacak hem de taraflar 

arasında güven ikliminin oluşması engellenecektir.  

 2.2.3.3.2. Verimlilik 
 Kamu performans yönetimi sürecinde örnek verilen ölçütlerden de görüleceği 

üzere vazgeçilemeyen en önemli ölçüt verimlilik olarak ortaya çıkmaktadır. Süreçler 

ile ölçütler arasındaki ilişkide de gösterildiği üzere verimlilik, kuruluşun hedeflerini 
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göz önünde tutarak, belirli girdilerle en yüksek çıktının elde edilmesini veya sabit 

değer ve miktardaki çıktının en az girdiyle elde edilmesini ifade etmektedir (Özer, 

2009: 6). Arslan’a (2002: 3) göre bir faaliyetin “verimli” sayılabilmesi için;  

 Aynı girdi ile daha fazla çıktı sağlanması,  

 Aynı çıktının daha az girdi ile elde edilmesi,  

 Çıktının girdi artışından daha yüksek düzeyde artırılması gerekir.  

 2.2.3.3.3. Ekonomiklik 
 Uygun nitelik, nicelik ve aynı zamanda en düşük maliyetle, elde edilen hizmet 

olarak tanımlanan ekonomiklik ölçütü, performans yönetiminde de önemini hep 

koruyan başlıca ölçütlerden biri olmuştur. Çünkü, ister özel sektör kuruluşları, ister 

kamu kurum ve kuruluşları olsun ve hatta sosyal amaçlı kurumlar için bile,  

ekonomiklik, performansın temel ölçütüdür. Ekonomiklik ölçütü, diğer performans 

ölçütlerinde olduğu gibi kuruluş için bir amaç değil, araçtır. Başka bir ifadeyle 

kuruluşlar için öncelikli hedef, onların kurulma amaçları doğrultusunda 

çalışmalarıdır. Ancak, günümüz modern kamu yönetimi anlayışında yer alan 

vatandaş etkinliğinin giderek artması sonucu, kamu kuruluşlarının emanet yetki ve 

bütçeleri daha dikkatli harcaması ve israf etmemesini gerektirmektedir (Bilgin, 2007: 

70-72).  

 2.2.3.3.4. (Mali) Etkinlik 
 Performans ölçütlerinde etkinlik iki açıdan ele alınmaktadır. Birincisi çıktılar 

ile sonuçlar arasındaki (yönetsel) etkinlik, ikincisi ise girdiler ile çıktılar arasındaki 

mali etkinliktir.  

 Yönetsel etkinlik, yönetimin ya da yöneticinin her türlü faaliyetle ilgili 

amaçlarını gerçekleştirmesini ve başarmasını ifade etmektedir. Yönetim, başkaları 

aracılığı ile iş yapma olarak tanımlandığı ve uygulandığı için, yönetimin temelini 

beşeri ilişkilerin oluşturduğu söylenebilir. Dolayısıyla, örgütsel ve bireysel amaçları 

etkin ve verimli bir şekilde başarabilmek için gerekli olan yönetsel roller, yönetim 

felsefesi ve yönetici nitelikleri, yönetsel etkinliğin temel dinamikleridir. Kısaca, 

Örgüt Kültürü-Yönetim İlişkisi ve Yönetsel Etkinlik yönetim uygulamaları ve 
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yöneticilerin yönetim felsefeleri ile ilgili her türlü etkinlik “yönetsel etkinliği” ifade 

ederken, örgütsel etkinlikte buna ilave olarak, örgütün maddi kaynakları ile çevresel 

faktörler ve yönetsel olmayan uygulamalardan kaynaklanan etkinliği ifade 

etmektedir (Şahin, 2010: 31-32). Mali etkinlik ise girdilerden sonuçlara kadar 

kullanılan tüm kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılmasını ifade etmektedir.  

 2.2.3.3.5. Hukukilik 
 Aynı zamanda kamu performans yönetimi ilkelerinden birisi de olan hukukilik 

ölçütü, kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen mal ve hizmet üretimi ile 

kamusal etkinliklerin hukuka uygun olması anlamına gelmektedir. Ancak, bu ölçüt, 

esasen sınırları insan haklarına, vatandaşlık haklarına, sosyal, ekonomik, kültürel ve 

diğer haklara kadar genişletilebilecek bir ölçüt olmakla birlikte, bu hakların 

kanunlarla somutlaştırılması ölçüsünde uygulamaya aktarılması mümkün 

olabilmektedir (Bilgin, 2004: 39). 

 2.2.3.3.6. Şeffaflık -Açıklık 
 Açıklık ve şeffaflık, halkın yönetim tarafından yürütülen iş ve işlemlerden 

haberdar olması, gerekli bilgi ve belgelere ulaşabilmesi, yönetime katılması, 

yapılanları denetleyebilmesi veya yanlışlardan hesap sorabilmesi gibi demokratik, 

temiz ve dürüst yönetim anlayışını ifade etmektedir (Akpınar, 2011: 240). Kamu 

performans yönetim süreçlerinde de hem halkın hem de diğer paydaşların yürütülen 

faaliyetlerden haberdar olması gerekmektedir. Ancak devlet sırrı gibi saklanması 

gereken bilgiler bunun dışında tutulmaktadır. 

 2.2.3.3.7. Hesap Verebilirlik 
 Hesap verebilirlik yönetsel anlamda kısaca yönetimin aldığı karar ve 

eylemlerden dolayı, kuruluşların hizmet verdiği hedef kitleye gereken veya istenen 

açıklamalarda bulunması anlamına gelmektedir. Hesap verebilirliğin, kamu 

yönetiminde sadece ilke olarak değil eylem olarak da kabul edilmesi ile hedef kitleler 

olarak halkın da bu açıklamayı sürekli, sistemli, araştırıcı ve sorgulayıcı bir kültürle 

istemesini gerektiren bir çaba olarak önem kazanmaktadır (Bilgin, 2004: 40). Hesap 

verebilirlik sayesinde (Bilgin, 2004: 41-42): 
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 Yetkilerin kötüye kullanılması ve yetersiz hizmet verilmesi önlenebilir,  

 Kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanabilir,  

 Karar ve eylemlerde hukukilik sağlanabilir,  

 Vatandaşın istek ve beklentileri dikkate alınarak ihtiyaçları karşılanabilir,  

 Yeni kamu yönetimi anlayışının bir parçası sayılan yönetişim türü girişimlere 

(örneğin Sivil Toplum Kuruluşları) katkı sağlanabilir. 

 Türk kamu bürokrasisinin doğal yapısı hesap verebilirlik ölçütü ile ilgili olarak 

memurlar ile vatandaşlar arasına bir set koymaktadır. Anayasa’nın 129. Maddesinde 

“memurlar ve diğer kamu görevlileri yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan 

doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği 

şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir…”  belirtildiği şekliyle 

mevcut sistem, hizmeti sunanlar (devlet memurları) ile alanlar (halk) arasında gerekli 

karşılıklı iletişimin olmaması, devlet memurlarının halka karşı sorumluluk ve hesaba 

çekilebilirlik içinde olmasını engellemektedir (Çevik, 2012: 139). 

 2.2.3.3.8. Kalite 
 Kalite genelde “şartlara uygunluk derecesi”, veya “mal ve hizmetin belirli 

ihtiyaçları karşılayabilme derecesi” olarak tanımlamaktadırlar (Tekin, 2004: 4; 

Yatkın, 2003:1). Ancak, kaliteyi sadece gereksinimlere ve standartlara uygunluk 

açısından değerlendirmek doğru değildir. Çünkü kalite sabit ve değişmez bir niteliğe 

sahip değildir (Leblebici ve Ömürgönülşen, 199: 66). Kalite dinamik ve değişkendir. 

Kalite, verimlilik, maliyet, hız, karlılık gibi kavramlar bakımından değil, en alt 

düzeydeki personelden en üst basamaktaki yöneticiye kadar tüm çalışanların 

yeterlilik ve performans düzeyleri gibi örgüt içi pek çok kriter açısından da 

belirleyici bir rol üstlenmektedir. Başka bir ifadeyle kalite, birey-örgüt-toplum 

dinamizminin ve sürdürülebilir başarının anahtarı olarak karşımıza çıkan bir yaşam 

tarzını ifade etmektedir (Bayrak, 1998: 46). 

 Kalite ölçütleri müşterilerin ve paydaşların beklentilerinin ve ihtiyaçlarının 

karşılanmasındaki etkinliğin ölçülmesinde kullanılmaktadır. Kalite aynı zamanda 

hizmetle ilgili olarak belirlenen standartlara ne düzeyde uygun olduğunu ve 
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hizmetten yararlananların beklentilerini ne düzeyde karşıladığını ortaya koyan 

ölçütler olarak da ifade edilmektedir (Sağbaş, vd., 2011: 33). 

 2.2.3.3.9. Sürdürebilirlik 
 Kamu Performans yönetimi ölçütlerinden sonuncusu sürdürülebilirliktir. 

Performans, bir daire gibi nerede başladığı ve nerede sona erdiği tam olarak belli 

olmayan fakat daha çok süreklilik arz eden ve süreç odaklı olan bir faaliyettir (Çevik, 

2004: 258). Bu sebeple performans ölçümü için belirlenen kriterlerde sürdürülebilir 

olmalıdır. Çünkü günümüz yönetim anlayışı ve örgüt yapısı itibariyle kamu-özel 

sektör farkı gözetmeksizin tüm yönetsel faaliyetler rekabetçi politikalarla 

yürütülmektedir.  

 2.2.4. Kamu Personel Yönetimi 
 Kamu kesiminde personel yönetimi denilince kısaca devletin üstlendiği 

görevleri yerine getirecek personelin bağlı olacağı temel politika, koşul, kural, teknik 

ve uygulamaların bütünü akla gelmektedir.  (Tutum, 1980: 95). Kamu performans 

yönetiminde uygulamayı zorlaştıran önemli unsurlardan birisi de Türkiye’de 

uygulanmakta olan personel yönetimi anlayışıdır. Özel sektörde deregülasyon 

hareketleri nedeniyle ortaya çıkan serbest yapı performans yönetimi çalışmalarının 

işlevselliğini artırmaktadır. Diğer yandan kamu yönetiminde var olan katı yapı, farklı 

kanunlar ve istihdam biçimleri ile Eylül 2013 itibariyle sayısı 3.296.168 kişiye ulaşan 

kamu personeli (www.bumko.gov.tr) bireysel performans ölçümünün önündeki 

önemli engeller olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak günümüzde yeni kamu yönetimi 

anlayışının etkisiyle kamu kurumlarının işleyiş ve örgütlenme tarzındaki değişime 

paralel olarak devletin istihdam ettiği personelin çalıştırılma rejimi de değişime 

uğramaktadır (Sayan ve Küçük, 2012: 171). Bu nedenle kamu personel yönetiminde 

hakim olan ilkelerin ve kamu görevlilerinin günümüzde oluşan yapısı ile ilgili 

açıklama yapılması gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.  

 2.2.4.1. Devlet Memurları Kanunu’na Göre Kamu Görevlileri 
 1982 Anayasası’nın 128. Maddesi -Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve 

diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü 
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oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer 

kamu görevleri eliyle görülür- kamu hizmetlerinin kamu görevlileri (personeli) 

tarafından yürütüldüğünü belirtmektedir (Atar, 2004: 66). Türkiye’de Devlet 

Personel Başkanlığı’nın internet sitesinden alınan bilgilere göre anayasamızda dahil 

olmak üzere kamu personel mevzuatıyla ilgili 39 kanun, 6 kanun hükmünde 

kararname, 1 tüzük, 30 yönetmelik ve 1 tebliğden oluşan 78 adet mevzuat 

bulunmaktadır. Türkiye’de mevcut sistemde idari, askeri, akademik ve adli alanda 

çalışan personel kendi özel personel kanunlarıyla düzenlenmişlerdir. İdari personel 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na (DMK), askeri personel 926 sayılı Türk 

Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu’na, akademik personel 2914 sayılı 

Yüksek Öğretim Personel Kanunu’na ve son olarak Hâkimler ve Savcılar 2802 sayılı 

Hâkimler ve Savcılar Kanunu’na tabi olarak çalışmaktadır. (Sayan, 2009: 202-203). 

Bunun yanında kamu iktisadi teşebbüslerinde ve bağlı ortaklıklarda çalışan 

personelin rejimini düzenleyen 399 sayılı kanun hükmünde kararname 

bulunmaktadır.  

 Devlet Memurları Kanunu 4. maddeye göre Türkiye’de Kamu hizmetleri; 

memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür: 

 Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel 

kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu 

hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, Devlet Memurları Kanununun 

uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki 

kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim 

ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. 

 Sözleşmeli personel: Sözleşmeli personel, 1960 sonrası planlı dönemde geçici 

olarak ihtiyaç duyulan yerli ve yabancı teknik ve uzman personel istihdamı 

için öngörülmüş bir istihdam biçimi olarak doğmuş, zamanla bazı kurumların 

ana istihdam biçimine dönüşmüş ve kurumdan kuruma çeşitlilik gösteren 

kendine özgü bir hal almıştır. (Er, 2013: 35). Sözleşmeli personel, kalkınma 

planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin 

hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri 
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ve istisnai hallere sınırlı olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına 

ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel 

Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici 

olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu 

hizmeti görevlileridir.  

 Geçici personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet 

Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığı’nın görüşleri doğrultusunda 

Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet 

sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. 

Bilimsel yazında üzerinde fazla durulmayan ve tekel direnişi ile gündeme 

gelen geçici personelin sayısı 2011 itibariyle 44.000’e ulaşmıştır (Kayar, 

2011: 55-60). 

 İşçiler: Devlet Memurları Kanunu’nun yukarıda belirtilen istihdam biçimleri 

dışında kalan ve kamu kuruluşlarında iş kanunu hükümlerine göre çalışan 

kişilere denir. İşçiler hakkında Devlet Memurlar Kanunu hükümleri 

uygulanmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarında, özel hukuk hükümlerine bağlı 

olarak çok sayıda işçi bulunmaktadır. (Akgüner, 2009: 51). 

 Son olarak devlet Memurları Kanunu’nun 5. Maddesinde yazılı dört istihdam 

şekli dışında personel çalıştırılamayacağı hükmü vurgulanmıştır. 

 2.2.4.2. Kamu Personel Yönetimi İlkeleri  
 1965 yılında kabul edilen Devlet Memurları Kanunu 3. Maddesinde; kariyer, 

liyakat ve sınıflandırma temel ilkeleri olarak sıralamaktadır. Ancak 1980lerden 

itibaren oluşan yapı ile birlikte kamu personel yönetiminde ilkelerin arttığı aynı 

zamanda özel yönetim teknikleri ile iç içe geçmeye başladığı görülmektedir.  

 Verimlilik ve etkenlik sağlama işlevinde özel sektörün benimsediği ilke ve 

teknikleri, kamu sektöründe uygulayarak stratejik planlama anlayışını düzenleyen ve 

kamu personel yönetimi yerine insan kaynakları yönetimi düşüncesine esneklik 

getiren anlayışın (Köroğlu, 2010: 146)  sonucu olarak günümüzde modern kamu 

personel yönetiminin ilkelerine sınıflandırma, adil ve yeterli ücret, hizmet içi eğitim 

ve uzman kişilere başvurma ilkesi de eklenmiştir (Akgüner, 2009: 29-41). 
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 Tarafsızlık (yansızlık) İlkesi: Tarafsızlık ilkesi ile kamu görevlilerinin 

hükümetle ve siyasi partilerle ilişkileri akla gelmektedir. Sınırlı tarafsızlık, bağımlı 

kılma ve tarafsızlık seçeneklerinden üçüncüsü olan tarafsızlık ilkesi Türk kamu 

personel yönetimine hakimdir. Buna göre memur, görevi başında bulunduğu sürece, 

siyasal etkinliklerde bulunamaz ve siyasal düşüncesini açıklayamaz. Sakladığı 

siyasal düşüncesini ancak seçimlerde seçmen olarak sandık başında açıklayabilir. 

Görev yaptığı zaman dilimi içerisinde hizmet götürdüğü vatandaşlara kesinlikle 

siyasi bir nedenle ayrımcılık yapamaz (Akgüner, 2009:29-30). Ayrıca siyaset 

yapmak isteyen memur görevinden istifa etmek zorundadır. 

 Kariyer ilkesi: Devlet Memurları Kanununa göre, memurlar yerine getirdikleri 

kamu hizmeti için gerekli bilgilere ve yetişme koşullarına uygun biçimde, sınıfları 

içerisinde en yüksek derecelere kadar ilerleme olanağına sahiptir. Bu ilke 

sınıflandırma ve liyakat ilkeleri ile birlikte Türk kamu personeli yönetiminin 

omurgası olarak kabul edilmektedir (Akgüner, 2009: 30-31). Türk kamu personel 

rejiminde üç türlü ilerleme söz konusudur. Bunlar kademe ilerlemesi, derece 

yükselmesi ve asansör yüksel olarak ifade edilmektedir. Derece yükselmesi ile görev 

ve sorumluluklarda artış olurken, kademe ilerlemesinde ise memurun yalnızca 

aylığında bir artış olmaktadır. (Şaylan, 2000: 38). Asansör yükselme ise 2011 yılında 

yapılan değişiklikle genç memurların hızlı biçimde üst derecelere atanmasına imkan 

sağlamaktadır. (Aslan, 2012: 97). Turgut’un (2013: 67) da belirttiği üzere ülkemizde 

değişik dönemlerde gündeme gelen kamu yönetimi reformu, çalışmalarından 

istenilen sonuçların alınamamasının en önemli nedenlerinden birisi de personel 

sistemi ve reformunda yönetici yetiştirme konusunda ihmallerin mevcut olmasıdır. 

 Liyakat ilkesi: Bu ilkeye göre devlet, kamu hizmetlerini yerine getirirken, 

göreve alacağı kişilerin memurluk mesleğine girmelerini, sınıflar içinde 

ilerlemelerini ve yükselmelerini ya da görevlerinin sona erdirilmesini liyakat 

sistemine dayandırmaktadır. Liyakat sistemi, eşitlik ilkesi ile uyumlu olmalıdır. Söz 

konusu ilke memurlara görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirme gücü 

vermektedir. Liyakat sistemi verimli, etkili ve güvenli bir kamu personel yönetiminin 

oluşturulmasını sağlamaktadır. Çünkü sistem yetenekli olanların kamu görevine 
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atanmasına imkan sağlamaktadır. Aykaç’ın (1990: 108) da belirttiği üzere liyakat 

ilkesinin, personel yönetiminin diğer konularının başarı derecesini etkileyen ve 

belirleyen bir konumda olduğu söylenebilir. Ülkemizde liyakat konusunda yapılan en 

önemli çalışmalardan biri performans değerlendirme sisteminin uygulanmaya 

konulma çabasıdır (Yıldırım, 2013: 371). 

 Sınıflandırma İlkesi: Mevcut sınıflandırma ve statü sistemi, güncel ihtiyaçları 

karşılamaktan yoksun bir yapıdadır Özellikle statü sistemi, bazı grupların çıkarları 

uğruna siyasal iktidarları etkileyerek, sistemi daha da bozmakta ve içinden çıkılmaz, 

sorun üreten bir yapı haline getirmektedir (Yılmazöz, 2009: 300). Sınıflandırma 

sistemindeki sorunlardan birisi aynı sınıf içerisinde ise sınıfların en yüksek 

derecesine kadar yükselme imkanı olup olmadığı tartışma konusudur. Sınıflandırma 

sisteminin en tartışmalı konusu aynı sınıf içerisinde en üst düzeylere kimlerin ve 

hangi kriterlere uygun olarak atanacağının net olarak ifade edilmemiş olmasıdır. İlk 

dört dereceye atama 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda kabul edilen temel 

ilkeler olan liyakat, eşitlik, kariyer ve sınıflandırma ilkesi ile çelişmektedir. Çünkü 

ilk dört dereceye atama bir bakıma siyasi iktidara bağlılık ve sadakat düzeyi ile 

bağlantılıdır (Canman, 1985: 7). 

 Adil ve yeterli ücret ilkesi:Kamu personeline adil ve yeterli ücret ödenmelidir. 

Yeterli ücretin ödenmesinde sadece ekonomik zorluklar ön planda tutulmalıdır. 

Aylık düzende, açık, kolay hesaplanabilen ve uygulanabilen basit yöntemler 

yeğlenmeli, ek parasal olanaklar adı altında kimi tazminatlar ödeyerek, ücret 

düzensizliği ve haksızlığı ortadan kaldırılmalıdır. Memurlara ödenen aylıklar da 

kazanılmış hakları da özenle korumak gerekmektedir (Akgüner, 2009: 39).  Kamu 

yönetiminde adil ve yeterli ücret konusu 10. Kalkınma Planında ele alınmıştır. Buna 

göre “Kamu personelinin verimliliğinin artırılması amacıyla etkin bir performans 

sistemi oluşturulması ve hizmet, personel, ücret ilişkisi daha sağlıklı hale getirilmesi 

(Kalkınma Bakanlığı, 2013: 58) hususuna vurgu yapılmıştır.   

 Hizmet içi eğitim ilkesi: Hizmet içi eğitim (in-service training), personelin 

hizmete alındıktan sonra, çalıştığı kurumda yetiştirilmesidir. Hizmet içi eğitim, 

kişinin kamu hizmetine girerken ve girdikten sonra görev yaptığı zaman dilimi 
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içerisinde çeşitli yönlerde “mesleki” açıdan geliştirilmesidir. Günümüzde kamu 

kurumlarında yürütülen faaliyetlere ilişkin yaklaşım ve tekniklerde önemli anlayış ve 

değişiklikler yaşanmaktadır. Yeni düşünce ve tekniklere göre personelin sürekli 

kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Yakın zamana kadar, hizmet içi eğitimi bir 

maliyet unsuru olarak bakılırken; personel yönetimi anlayışından insan kaynakları 

yönetimi anlayışına geçişle birlikte kuruluşlardaki insan unsuru geliştirilebilir bir 

sermaye olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu nedenle hizmete alma politikası, 

teknolojik gelişme, bilgi ve beceriler ve iş başı eğitimi önem kazanmıştır. (Eryılmaz, 

2011: 315-317). Hizmet içi eğitimin üç amacı bulunmaktadır (MEHTAP Raporu, 

1966: 86). 

 Memurların yürüttükleri faaliyetleri daha iyi gerçekleştirmeleri için gereksinim 

duydukları bilgi ve yeteneğin kazandırılması ve geliştirilmesi, 

 Memurları gelecekteki üstleneceği daha önemli rol ve sorumluluklara 

hazırlanması, 

 Memurların çalıştıkları kuruma ve mesleklerine karşı tavırlarının olumlu yönde 

değiştirilmesidir. 

 Bu konudaki eksiklik 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Ekinde “Kamu personelinin yeterli hizmet 

içi eğitime tabi tutulamaması, işlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütecek bilgi ve 

beceriye kavuşmalarını engellemektedir. Sayısı ve içeriği yetersiz olan hizmet içi 

eğitim programları, belirli bir insan kaynağı geliştirme politikası çerçevesinde 

yürütülememektedir. Kamuda verimlilik kültürünü geliştirmek için hizmet içi eğitim 

programlarının yeni bir anlayış doğrultusunda ele alınma ihtiyacı bulunmaktadır. Bu 

kapsamda Devlet Personel Başkanlığı tarafından bir proje yürütülmesi 

öngörülmektedir.” şeklinde ifade edilmiştir. 

 Uzman kişilere başvurma ilkesi: Kamu hizmetini yerine getirmekle sorumlu 

olan yöneticiler, söz konusu hizmetleri kendilerine bağlı uzman çalışanlar ile 

koordineli ir şekilde yerine getirmelidir. Sınıflandırma ilkesi sonucu, uzmanlık ve 

deneyim isteyen kadroların bu bilgi ve deneyime sahip kişiler tarafından 

doldurulması ve yönetici kadroların belirtilen kişilerle uyum içerisinde ve onların 
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önerilerini dikkate alarak hareket etmeleri gerekmektedir. Bu yöntemle, 

vatandaşların beklentilerini karşılayabilecek nitelikte ve yöneticilerin daha az hata 

yaptığı kaliteli ve verimli kamu hizmetlerinin sunulması mümkün olabilecektir 

(Akgüner, 2009: 41). 
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3. BÖLÜM 

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEME TEKNİĞİ 
 

 1980’li yılara kadar gerek kamu ve gerekse özel sektör yönetiminde geleneksel 

hiyerarşik yapı egemen olmuştur. Bunun bir sonucu olarak da kamu-özel kurum ve 

kuruluşlarında genel olarak yukarıdan aşağıya doğru tek taraflı bir performans 

değerlendirme yönetimi uygulana gelmiştir (Fleenor ve Prince, 1997: 51). 360 derece 

performans değerleme tekniği, 360 derece performans geri bildirimi, 360 derece geri 

bildirim ve çok kaynaklı performans değerlendirme sistemi gibi çeşitli isimlerle 

bilimsel literatürde yerini almıştır. gibi isimlerle de anılan sistem (Ardıç, vd., 2009: 

42) son birkaç on yıldır, çok kaynaklı değerleme çalışmalarının önem kazanmasıyla 

birlikte, yenilikçi yönetim anlayışına sahip en dikkat çekici tekniklerden birisi olarak 

(Oruç, vd., 2008: 6) 360 derece performans değerleme önemli bir ivme kazanmıştır 

(Gillespie, 2005: 362). 

 360-derece performans geri bildirim sistemi, yöneticiden yönetilene ya da 

yönetilen çalışandan yöneticiye uzanan bir çizgide gerçekleşen geleneksel 

değerlendirme sistemlerinden farklılık göstermektedir (Kaynak ve Bülbül, 2008: 

270). 360 derece geribildirim; üst kademeden gelen kaynaklardan beslenen bir 

performans geribildirimin sistemi olmak yerine, çalışma ortamındaki üst kademe, eş 

düzey ve alt kademe yöneticiler ile (Mabey, 2001: 41) çalışan bireyi de kapsayan bir 

değerleme sistemidir (Drew, 2009: 582).  

 Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere 360 derece performans değerleme 

tekniği, çok kaynaklı (yönetici, ast, eş düzey, bireyin kendisi, müşteriler) bir 

değerleme tekniğidir. 360 derece performans değerlendirme tekniği, 1990’lı yıllardan 

itibaren kurum ve kuruluşlarda yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Böylece 

liderlik, iletişim, kişisel gelişim, gibi yeteneklerin ölçülmesi de gündeme gelmiş ve 
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bu yetenekler performans yönetimine yönelik çabaların merkezine yönelmiştir. 

Çünkü söz konusu yetenekler 360 derece performans değerlendirme sisteminin 

değerini artıran temel dinamikler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Şekil 20: 360 Derece Performans Değerleme Boyut ve Kaynakları 

 

  

 3.1. 360 Derece Performans Değerlemeye Geçişin Nedenleri 
 Kurumsal performans yönetimine yönelik çalışmalar stratejik yönetim anlayışı 

ile gündeme gelmiş; Kaplan ve Norton (1992) tarafından geliştirilen Balanced 

Scorecard tekniği kurum ve kuruluşların örgütsel amaç ve hedeflerine 

yoğunlaşmaktadır Ancak kurumsal düzeyden bireysel düzeye doğru indikçe 

uygulanması zorlaşmaktadır. Çünkü bireysel performans ölçümünde, kuruluşun insan 

kaynaklarının tamamını kapsayacak çoklu kaynak ve yeteneklerden veri alınması 

gerekmektedir. 360 derece performans değerlemeye geçişin temel amacı, yönetim 

yetenekleri ve/veya liderlik gelişimini ilerletmek arzusudur. Yöneticiler doğrudan 

astları, eş düzeyleri, üstleri ve müşterileri tarafından geribildirim sağlayarak davranış 

değişikliğini harekete geçirmek istemektedirler (Waldman, vd., 1998: 86). Bu temel 
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nedenlere ilave olarak 360 derece performans değerlemeye geçişin birçok gerekçesi 

mevcuttur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir (Garavan, Morley, Flynn, 1997: 136): 

 Geleneksel değerlendirme tekniği ve buna bağlı olarak oluşan merkezler 

kurumlara ek maliyetler getirmektedir. 360 derece performans değerlemesi 

daha düşük ve uygun maliyetli alternatif gereksinimine dayanmaktadır.  

 Birçok kaynaktan özel bilgi ve verileri toplayıp, bunları geribildirim 

raporlarında özetleyebilen değerlendirme yazılımlarının artış göstermesi, 

 Kurumsal ve bireysel gelişim çabalarının sürekli olarak değerlendirilmesi 

ihtiyacı, 

 Kariyer platosunun etkisinde kalan çalışanlara işleri ile ilgili negatif ya da 

pozitif geribildirimde bulunulması zorunluluğu ve  

 Teknolojik değişim, rekabetçiliğin getirdiği zorluklar ve artan işgücü çeşitliliği 

karşısında çalışanların potansiyelinden maksimum düzeyde faydalanma 

gereksinimi, 

 Bir başka çalışmada ise 360 derece performans değerlemenin kullanım 

amaçları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Lepsinger ve Lucia, 2009: 16-17): 

 Çalışanların bireysel gelişimi (%40), 

 Takım etkililiğini geliştirme (%16), 

 Kültürel değişime olanak sağlama (%11), 

 Performans değerleme sürecini tüm kuruluşa bildirme (%7), 

 Bireysel ve örgütsel eğitim ihtiyaçlarını belirleme, iş stratejilerinin 

başarılmasını destekleme, seçim kararlarının verilmesine yardımcı olma, 

koçluk (%6) 
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Tablo 13: Çalışan ve Yönetim Açısından Geleneksel Değerleme ile 360 Derece 
Değerlemenin Karşılaştırması 

Geribildirim 

Sistemimim 

Unsurları 

Geleneksel 

Değerleme 

Teknikleri 

360 Derece Geribildirimin Odaklanma Tipolojisi 

Yönetim Merkezli 

Odak 

Çalışan Merkezli 

Odak 
Müşteri Bazlı Odak 

Veri toplama 

T1: Yönetici için 

mevcut bilgilere 

dayalı. Doğrudan 

gözlemin yanı sıra 

resmi raporlar ve 

bireysel 

şikayetleri de 

içerebilir. 

Y1. T1’e ek olarak 

yönetici çalışanlarla 

iletişim kurarak örnek 

bilgileri sistematik 

olarak toplar. 

Ç1. M1’e benzer,  

ancak işçi sorulan 

soruları geliştirmede 

ve örneği 

tanımlamada önemli 

ölçüde etkilidir. 

M1. Mevcut bilgilerin 

yanı sıra pazarlama 

stratejileri ve 

pazarlama 

araştırmaları ile 

müşterilerden elde 

edilen verileri 

içermektedir. 

Değerleme 

T2. Yönetici 

mevcut bilgiye 

dayalı 

değerlendirme 

yapar. 

Y2. Yönetici gözlem, 

resmi raporlar, bireysel 

şikayetler ve sistematik 

olarak çalışanlardan 

toplanan örnek 

bilgilerden oluşan bilgi 

havuzunu kullanarak 

değerlendirme yapar 

Ç2. Çalışanlar hizmet 

sunumunu 

kolaylaştıran bilgileri 

yöneticileri ile 

birlikte 

değerlendirirler 

M2a. Değerlendirme 

neredeyse sadece 

müşteri 

değerlendirmesine 

dayalıdır. 

M2b. Bireylerin üstü 

ve ilgili ürün müdürü 

müşteri girişini 

düşünür ve daha sonra 

değerlendirir. 

Eylem 

Uygulama 

T3. Yönetici 

değerlendirmeye 

dayalı Yönetici işi 

doğrudan 

yönetebilir.  

Y3. Yönetici 

değerlendirmeye tabi 

bazı işleri tek başına 

değil üçüncü bir 

grubun katılımı ile 

yönetebilir 

Ç3.Çalışanlar 

bireysel hedefleri ve 

kişisel gelişimlerini 

destekleyecek 

bilgileri toplayarak 

geleceğe yönelik 

temel amaçlarını 

belirlerler. 

M3.Yönetici 

tarafından 

tanımlanmış iş. İş 

birkaç çalışana 

empoze edilebilir. 

Kaynak: Jackson ve Greller, 1998: 19. 
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 Tablo 13 geleneksel performans değerlendirme sistemi ile 360 derece 

performans değerlendirme sisteminin veri toplama, değerleme ve eylem-uygulama 

biçimlerinin karşılaştırmasını ortaya koymaktadır. Ayrıca 360 derece geribildirim ise 

yönetim odaklı ve müşteri odaklı boyutları ile kendi içerisinde bir kıyaslamaya tabi 

tutulmuştur.  

 Lipsenger ve Lucia (2009: 8) insanların dikkatinin 360 derece geribildirime 

odaklanmasının üç temel nedeni olduğunu ileri sürmektedir. Bunlardan; 

 Birincisi, geribildirim çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimi için önemli 

bir faktördür. 

 İkincisi, en etkili öğrenme geçmiş deneyimlerden elde edilen geribildirimlere 

dayanmaktadır. 

 Üçüncüsü ise birçoğunun geribildirim sürecinin zayıf olduğu ortamlarda 

çalıştırılmasıdır. 

 Yukarıda sıralanan nedenlerden dolayı, özel-kamu ayrımı yapılmaksızın iyi 

kurgulandığı takdirde 360 derece değerleme tekniği, bireysel-kurumsal performansın 

ölçülmesinde ve geliştirilmesinde önemli bir yönetim tekniği olarak 

kullanılabilecektir.   

 Son olarak 360 derece performans değerleme ile geleneksel değerleme 

teknikleri; amaç, bilgi kaynakları, anonimlik, geribildirim içeriği, değerlendirme 

yöntemleri, diğer insan kaynakları uygulamalarıyla bağlantılar, süreç destekleme 

felsefesi ve sürecin kapsamı alanlarında karşılaştırıldığında 360 derece performans 

değerleme tekniğinin üstün yönleri daha rahat görülebilecektir.  
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 Tablo 14: Sistem olarak 360 Derece Performans Değerlemenin Geleneksel Yöntemlerden Farkları 

Sistem Geleneksel Değerleme 360 Derece Performans Değerleme 

Amaç 
Astlara performansları ve gelecekle ilgili 
potansiyellerine ilişkin geri bildirim tek kaynaktan 
(yöneticiden) sağlanmaktadır. 

Performans, davranış ve çalışanın geliştirme ihtiyaçlarına 
ilişkin geribildirim farklı aktörlerden (yönetici, çalışan eş 
düzey, müşteri, vb) sağlanmaktadır. 

Bilgi kaynakları Geribildirimin kaynak kişisi yönetici veya deneticilerdir. Geri bildirim kaynağı çoklu değerlendiricilerdir. (eş 
düzeyler, astlar, kendisi, müşteriler, tedarikçiler) 

Anonimlik Geribildirim anonim değildir. Geribildirimi kimin 
yaptığı bellidir. Geribildirimin kaynağı alıcı tarafından bilinmez 

Geribildirimin 
içeriği 

Performansa ilişkin yargı ve davranışları içeren tipik bir 
rapordur. 

Performans ve çalışanın gelişimine ilişkin davranış ve 
yargıları içeren bir rapordur.  

Değerlendirme 
yöntemleri 

Likert ölçeği, kapalı uçlu soru tekniği, kantitatif veri 
toplama Likert ölçeği, kantitatif veri toplama 

İnsan 
Kaynakları 
Boyutu 

Performans değerlendirme sonuçları çoğu zaman ücret, 
liyakat, görevde yükselme, nakil, tayin, eğitim ve kişisel 
gelişim amaçları için kullanılmaktadır. 

Performans değerlendirme sonuçları kariyer, eğitim ve 
kişisel gelişim amaçlı kullanılmaktadır. 

Süreç 
destekleme 
felsefesi 

Sürecin kısıtlı şekilde sahiplenilmesi; çalışanın 
değerlendirilmesine odaklanma; yöneticinin kararının 
kabullenilmesi; otoriter yukarıdan aşağıya oryantasyon. 

Değerlenenin sahiplenmesi; çalışanın değerlendirilmesinden 
çok geliştirilmesine odaklanma; kendi-değerlendirme 
bileşeni; öz-farkındalık aracı; çok perspektifli geribildirim; 
eşitlikçiliğe daha fazla odaklanma. 

Sürecin kapsamı Çoğu durumda yıllık ve ücret eksenli kararlar. Yıl içerisinde belirli bir süre ile sınırlandırılmayan 
süreklilik arz eden bir süreç 

 Kaynak: McCarthy ve Garavan, 2001: 10. 
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 3.2. 360 Derece Performans Değerleme Süreci 
 Literatürde genel kabul  gördüğü üzere (Uyargil,  2008 ve 2013; Tyson ve 

Ward, 2004; Fleenor ve Prince, 1997; Bracken ve Church, 2013; Atwater vd,., 2002; 

Waldman, vd., 1998) Antonioni (1996: 24-38) girdi, dönüştürme (süreç), çıktı boyutu 

ile 360 derece performans değerleme sürecini genel bir çerçeveye oturtmuştur:  

Tablo 15: 360 Derece Performans Değerleme Süreci 
Girdi Süreç/Dönüştürme Çıktılar 

1. Amaç (360 derece 

değerlemenin hedefleri) 

2. 360 derece değerleme 

aracı 

3. Yazılı geribildirimin 

önemi 

4. Değerleyicilerin 

anonimliğinin ve hesap 

verebilirliğinin gerekliliği 

5. Eş düzey değerleyicilerin 

seçimi 

6. Değerleyiciler için eğitim 

7. Değerlenenler için eğitim 

8. Çalıştırıcılar için eğitim 

9. Geribildirim raporu 

1. Öz-değerleme 

2. Geribildirime tepkiler 

3. Çalıştırma aşamaları 

4. Gelişimin hedeflenmesi 

5. Eylem planları 

6. Değerleyicilere 

sonuçları raporlama 

7. Özel hedefler/eylem 

8. Tam zamanında eğitim 

9. Kısa değerlendirmeler/ 

takip 

10. Gelişim konusunda 

farkındalık 

11. Hesap verebilirlik 

1. Beklentilere dönük 

farkındalığın artması  

2. Değerlenenin iş 

davranışlarında/ 

performansında 

gelişmeler 

3. Tartışılmaların 

azaltılması 

4. Periyodik gayrı 

resmi 360 derece 

performans 

incelemelerinde artış 

5. Yönetimin eğitilmesi 

Kaynak: Antonioni, 1996: 25 

 Tablo 15’te hem 360 derece performans değerleme sürecini (girdi, dönüştürme, 

çıktı) betimlemek, hem de sistem içerisindeki bileşenleri ortaya koymak amacıyla 

hazırlanmıştır. Tablodaki model etkili biçimde işlendiğinde, kaliteli girdilerin istenen 

çıktılara yol açacağını ortaya koymaktadır. Bu durum, örgütlerin istenen sonuçları 

elde etmek için 360-derece sisteminin girdi ve süreç bileşenlerine örgütsel destek 

sağlamaları gerektiği anlamına gelmektedir. 
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 3.2.1. Girdiler 
 Amaç: 360 derece performans değerlendirme süreci içersinde yer alan 

girdilerin etkin ve sağlıklı performans yönetimi için bir çok amaca hizmet ettiği ileri 

sürülebilir. Her şeyden önemlisi tüm örgüt üyelerinin 360 derece performans 

değerlendirmesinin genel amacına ilişkin olarak pozitif yönde net bir anlayışa sahip 

olması hayati bir öneme sahiptir. Girdi aşamasında ağır basan ve öne çıkan 

amaçlardan bir tanesi, çalışanın gelişimi için ihtiyaç duyulan alanların farkında 

olunmasıdır. Çalışanın söz konusu alanlardaki eksikliklerini tamamlama konularında 

çalışana yardımcı olacak değişime, girdi aşamasında olumlu yönde destek verilmesi 

gerekmektedir. Girdi aşamasının bir diğer boyutu da personelin değerlendirilmesi ve 

personele dair pozitif kararların alınabilmesine yönelik ihtiyaç duyulan bilgilerin 

girdi aşamasında temin edilmesidir. Söz konusu bilgiler performans 

değerlendirmesini yapan kişinin değerlendirilen hakkındaki yargılarını önemli ölçüde 

etkileyebilecektir. Dolayısı ile nesnel, açık ve net bilgiler arzu edilen performans 

değerlendirmesinin objektifliğine hatırı sayılır bir katkı sağlayacaktır. Öyle ki bu 

alanda yapılan bazı araştırmalar da “eş düzeydeki çalışanların verdikleri bilgilerin 

değerlendirme sürecinde kullanılmasının sakıncalı olduğu yönünde bulgular elde 

edilmiştir. Başka bir ifadeyle değerlendirmeye tabi tutulan çalışanlar, değerlendirme 

esnasında eş düzeydeki iş arkadaşlarından gelecek geribildirimlerin değerlendirme 

sürecinde dikkate alınmamasını istemektedirler. Çünkü bu bilgilerin objektif 

olmayabileceğini düşünmektedirler. Bir başka araştırmada ise yöneticiler, astlarının 

ya da yardımcılarının kendilerini objektif değerlendiremeyeceğini ve yönetici 

oldukları için yardımcıların olması gerekenden fazla yüksek not vererek kendilerini 

değerlendireceğini düşünmektedirler (Antonioni, 1996: 26). 

 360 Derece Değerleme Aracı: 360-derece değerleme geribildirimi yerinde ve 

spesifik olmalıdır. Dolayısıyla, örgütler kendi değerleme araçlarını geliştirmek için 

daha iyi çalışacak veya daha önce geliştirilmiş ticari araçları örgüte uyumlu hale 

gelmesi için çaba göstereceklerdir. Ayrıca, kendi araçlarını dizayn eden firmalar, 

eğer aracın dizaynında çalışanların girdilerine yer verirlerse, 360 derece geribildirim 

sürecine ilişkin daha fazla kabullenme ve bağlılık elde edebilirler. Bunun yanında 
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geçerli sonuçların elde edilmesi için doğru soruların sorulması gerekmektedir (Wells, 

1999: 89)  

 Yazılı Geribildirimin Önemi: 360 derece performans yapan kişiler, 

değerlendirdikleri çalışanların kendileri ile ilgili sonuçları yazı olarak istemeleri 

durumunda yazılı yorumları vermekten kaçınırlar. Çünkü değerlendiricilerin dile 

getirdiği birincil yakınma, şayet değerleme yalnızca birkaç değerlendirici tarafından 

yapılmış ise değerlendirilen kişiler kendilerine nasıl bir yorum yaptığını kolaylıkla 

teşhis edebilirler. Bu sakıncanın ortadan kalkması ancak yazılı yorum bölümünün en 

az üç değerlendirici tarafından doldurulması ile mümkün olabilir (Fleenor, vd.,  

2008: 45). 

 Değerleyicilerin Anonimliği ve Hesap Verebilirliğinin Gerekliliği: Yöneticiler, 

doğrudan kendi yardımcıları tarafından değerlendirilmeyi tercih edebilirler. Bu 

yönde baskın bir istekleri olabilir. Değerlendirme formalarında kendilerine bağlı 

yardımcıların isimlerinin yazılmasını arzu edebilecekleri anlamına gelmektedir. 

Ancak akademisyenler yöneticilerin aksine değerlendiricilerin anonimliğini 

savunurlar. Değerlendirme formuna değerlendiricilerinin isimlerinin yazılması 

durumunda yardımcıların yöneticileri objektif olarak değerlendirmeleri mümkün 

gözükmemektedir. Zira astlar yöneticilerin hoşuna gidecek şeyleri yapmayı tercih 

edebilirler. Değerlendiricilerin yukarıdakiler için değerleme cevapları konusunda 

sorumlu tutulmalarını tercih edebilirler. Anonimlikten emin olmak için en iyisi 

bireylerin en az beş veya daha fazla doğrudan yardımcılarının bulunmasıdır. Şayet 

bir yöneticinin doğrudan yardımcılarından birkaçı yukarı doğru değerlendirme 

formunu doldurmuyor ise, örgütün insan kaynakları departmanı, yönetici adına düşük 

katılımın nedenini araştırmalıdır (Antonioni, 1996: 28). 

 Eş düzey Değerleyicilerin Seçimi: İş arkadaşlarına geri besleme sağlayacak 

kişilerin seçimi de önemli bir konudur. Bazı uygulama örneklerinde kişinin hangi iş 

arkadaşları tarafından değerlendirilmek istediği kendisine sorulmaktadır. Ancak 

bunun taraflı ve sübjektif bilgi sağlama olasılığı oldukça yüksektir. Bu nedenle 

eşitlerin seçiminde objektif kriterler belirlenerek, arzulanan geri-beslemeye ulaşmak 

daha etkili olacaktır (Uyargil, 2013: 38). 
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 Değerleyiciler ve Değerlenenler için Eğitim: 360 derece performans 

değerlemeden beklenilen faydayı sağlayabilmek için değerlendirme yapmakla 

görevli olan kişiler eğitilmelidir. Eğitim; hale etkisi, merkezi eğilim, müsamaha gibi 

değerleme hatalarını önleyecek stratejiler konusunda değerlendiricileri yeterli 

düzeyde bilinçlendirmelidir. Hale etkisi yukarı doğru değerlemelerde yaygındır. 

Eğitim sürecinde değerleme hedeflerinin neler olduğu açıklanmalıdır. Eğitim 

değerlendiriciler için olduğu kadar değerlendirilenler içinde zorunludur. 

Değerlendirilenlerin eğitiminde üzerinde hassasiyetle durulması gereken noktalar 

vardır. Bunlar dört başlık altında toplanabilir: (1) Verilerin analiz edilmesi ve gelişim 

hedeflerini seçebilme yeteneği ve yöntemleri, (2) Beklenmeyen geribildirim 

karşısında duyguları kontrol edebilme (3) Sonuçların değerlendiricileri ile birlikte 

analiz edilme yöntemleri ve (4) spesifik hedefler ve bu hedeflere uygun eylem 

planlarının belirlenmesi. Genellikle, 360-derece değerlendirme özet raporları çok 

fazla veri içermektedir. Değerlendirilen kişilerin çoğu verileri tek başına algılama ve 

anlamak konusunda yeterli değildir. Bu nedenle çoğu zaman yardıma ihtiyaç 

duyarlar. Eğer veriler bir takım alanlarda geliştirme öngörüyorsa, değerlenenler 

geliştirme hedeflerine öncelik vermelidir. Eğitim aynı zamanda değerlenenlerin 

yapıcı (eleştirel) geribildirimlere verecekleri reaksiyonları keşfetmelerine yardımcı 

olmalıdır. Bu, onların beklenmeyen olumsuz geribildirime hazırlıklı olmalarını 

sağlayabilir. Değerlenenlerin kendi 360-derece değerlendirmelerine dönük 

reaksiyonlarını atanmış bir çalıştırıcı ile tartışabileceklerini biliyor olmaları 

önemlidir. Eğitim, sonuçları değerlendiricilerle tartışmanın yollarını ortaya koyup, 

bunu yapmanın yararlarını da belirtmelidir. Değerlenenler aynı zamanda spesifik 

(genel değil) geliştirme hedefleri belirlemek konusunda da eğitime ihtiyaç 

duymaktadırlar. (Antonioni, 1996: 29; Waldman, vd., 1998: 91). 

 Çalıştırıcılar için Eğitim: Çalıştırıcı olarak faaliyet gösteren süpervizörlerin 

360-derece değerleme sonuçlarını kullanarak koçluk yapmak konusunda özel bir 

eğitime ihtiyaçları vardır. Değerlenenlerin çoğu, kendi değerlendirme sonuçlarını 

birlikte tartışacakları birine ihtiyaçlar duymaktadırlar. Değerlendirme sonuçlarının 

tartışıldığı çalıştay, değerlenenlerin kendileri ile ilgili sonuçları yorumlamalarına, 

gelişim hedeflerini belirlemelerine ve aksiyon planlarını hazırlayıp izlemelerine 
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yardım etmek açısından önemlidir. Çalıştırıcıların eğitimi; aktif-dinleme, 

yoğunlaştırılmış görüşme, hedeflenen geliştirme alanlarının seçimi, beklenmeyen 

değerlendirme geribildirimine ilişkin duygularla ve reaksiyonlarla baş etme, spesifik 

hedefler ve eylem planları belirleme, süreklilik ve yeni davranışsal "alışkanlıklar" 

geliştirilmesinin tekniklerini içermelidir. (Antonioni, 1996: 29) Bu çalışmaların 360 

derece değerlemenin bilinen getirilerinin yanında örgütsel bağlılık ve iş tatmini 

üzerinde performansla ilişkili önemli pozitif etkiler oluşturduğu görülmüştür 

(Luthans ve Peterson, 2003: 252). 

 360 Derece Değerleme Sonuçlarının Geribildirim Raporu: 360-derece 

değerlendirmenin değerlenenlere sunulma şekli çıktıları etkileyebilir. Veriler, 

değerlenenlerin kolayca anlayabileceği bir şekilde sunulmalıdır. Değerlenenler, güçlü 

yanlarını ve geliştirmeye ihtiyaç duyulan alanları hızlıca tanımlayabilmelidirler. Her 

soru için öz-değerlendirmeleri ve değerlendiricilerin değerlendirmeleri konusunda 

görsel bir karşılaştırma sunan çubuk grafikler çok faydalı olabilirken, yalnızca 

sayıların sunulması ve değerlendirilenlerin hesaplamalar yapmasının beklenmesi o 

kadar etkili olmayabilir (Antonioni, 1996: 29; Uyargil, 2013: 379). 

 3.2.2. Süreç 
 Öz-değerleme: 360 derece performans değerleme tekniğini diğer tekniklerden 

ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi değerlendirilen kişilere kendilerini (öz 

değerlendirme) değerleme imkanı vermesidir. Öz-değerleme yapan değerlenenler, 

kendi kendilerini nasıl algılayıp değerlendirdiklerini görme imkanına sahiptir. Bu, 

genellikle yapıcı bir eğilimi ifade etmektedir. Çünkü değerlendirmeye tabi tutulan 

çalışanlar kendi eksikliklerini ve artı yönlerini rahatlıkla algılayıp eksik hissettikleri 

yönlerini geliştirmek için harekete geçebilirler. Başka bir ifadeyle kendilerini 

geliştirme konusunda motive olabilirler. 

 Öz-değerlemenin başarı düzeyi, yukarıda belirtildiği şekliyle bireyin diğer 

değerlendirenlerle anlaşma düzeyine bağlıdır. Bu durum aşağıda şematik olarak 

gösterilmektedir (Yanmarino ve Atwater, 1993: 232): 
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Şekil 21: 360 Derece Performans Değerlemede Bireysel Algı Bütünlük Modeli 

 

Kaynak: Yanmarino ve Atwater, 1993: 232. 

 Şekilde görüldüğü üzere bireysel ve diğerlerinin değerlendirmesinde tahminler 

yükseltilirse; bireysel ve örgütsel sonuçlar azalırken, tahminlerin azaltılması 

durumunda sonuçlar karışmaktadır. Örgütsel ve bireysel geliştirmenin gerçekleşmesi 

için birey ve diğerlerinin doğru tahminde anlaşması gerekmektedir.  

 Geribildirime tepkiler: Değerlenenin geribildirime tepkisi, onun geribildirimi 

yapıcı kullanıp kullanmadığını belirleyebilir. Dolayısıyla, değerlenenlerin ve 

çalıştırıcıların muhtemel bireysel reaksiyonlar serisinin farkında olması önemlidir. 

Dikkat edilmesi gereken nokta, süreci etkileyebilecek faktörlerdir. Birincisi 

değerlendiricinin, değerlenenin iş davranışları veya performansındaki değişikliklere 

dönük isteğidir. İkincisi değerlenene 360-derece değerlendirme geribildiriminin ne 

derecede sürpriz olduğudur. Söz konusu bu faktörlere bağlı geribildirimin muhtemel 

sonuçları da vardır.  
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Şekil 22: 360 Derece Değerleme Geribildirim Şekilleri 

 

Kaynak: Antonioni, 1996: 30 

 

 Tip 1 geribildirime dönük reaksiyonlar olumludur. Çünkü değerlenenin öz-

değerlendirmesi değerlendiricilerinin yargıları ile uyumludur. Ayrıca, 

değerlenen olumludur. Çünkü onun güçlü yönleri konusunda bir uzlaşma söz 

konusudur. 

  Tip 2 geribildirime dönük reaksiyonlar da olumludur. Bu durumda, değerlenen 

belirli iş davranışlarına ilişkin olumlu geribildirim beklememektedir. Bu 

reaksiyona sahip olan değerlenenler, kendilerini değerlendiricilerden daha 

düşük puanlandırmışlardır. Dolayısıyla, bu tip geribildirim, değerlenenin 

gizlenmiş güçlü yönlerine işaret etmektedir. 

 Tip 3 geribildirime dönük reaksiyonlar genellikle nötrdür. Çünkü değerlenen 

belirli iş davranışlarına ilişkin düşük değerlendirme beklemiş ve bu 

değerlendirmeleri kabul etmişlerdir. Bu alan geliştirme için belirgin alan 

olarak işaretlenmiştir. 

 Tip 4 geribildirime dönük reaksiyonlar hayal kırıklığından savunmacılığa kadar 

değişebilir. Bu durumda, değerlenen, genelde kendisine değerlendirenin 
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verdiğinden daha yüksek puan verdiği anlamına gelen, beklemediği düşük 

360-derece değerlendirme puanlamaları almıştır. 

 Gelişim için Çalıştay: Değerlenenlere geliştirme planlarını tartışma şansını ve 

aynı zamanda da sonuçlar hakkındaki duygularını paylaşma imkânını vermektedir. 

 Gelişimin Hedeflenmesi: 360-derece verisinin miktarı nedeniyle, 

değerlenenlerin hangi tutum ve davranışlarının geliştirilmeye ihtiyacı olduğuna karar 

vermek kolay değildir. Süreci yönetilebilir kılmak için, değerlenenlerin ve 

çalıştırıcılarının, geliştirilmesi gereken iki veya üç alandan daha fazlasına 

eğilmeyecek şekilde, verileri analiz etmesi gerekir. Daha sonra, değerlenenler 

değerlendiricileriyle bir araya gelmeli ve geliştirmeyi hedefledikleri alanları 

paylaşmalıdır. Bu buluşmanın amacı, değerlenenlerin genel yerine spesifik geliştirme 

hedefleri belirlemelerine yardımcı olabilecek ek bilgiyi araştırmaktır (Antonioni, 

1996: 31). 

 Eylem Planları Geliştirme: Geribildirimin değerlenen tarafından kabul 

edilmesinin ardından hedeflerin başarıya ulaşabilmesi için belirli zaman dilimlerinde 

kontrol edilen ve sürekliliği sağlanan eylem planları geliştirilmelidir. 

 Özet Sonuçların Değerlendiricilere Rapor Edilmesi: Örgütler çalışanlarının 

çıkmaz sokak tarzı geribildirimleri (fark edilebilir bir değişiklikle sonuçlanmayan 

geribildirim) engellemelerine yardımcı olmalıdır. Çıkmaz sokak geribildirim çabucak 

sinizme neden olur ve tüm 360-derece sürecini sekteye uğratabilir. 360-derece 

değerleme sonuçları, değerlenenlerin ve değerlendiricilerin iş ilişkilerinde çalışarak 

ulaşılabilecek beklentileri tartışmaları için mükemmel bir fırsat sunmaktadır 

(Antonioni, 1996: 32; Atwater, vd, 2002: 200). 

 Özel Gelişme Hedefleri ve Eylem Planlarının Belirlenmesi: Daha önce 

belirtildiği üzere değerlenenler, değerlendiricileri ile bir araya geldikten sonra 

geliştirme hedefleri belirleme sürecini tamamlamalıdırlar. Değerlenenlere geliştirme 

hedeflerini nasıl belirleyeceklerinin öğretilmesi ve aynı zamanda hedeflerin genel 

değil spesifik olması kritik önemdedir (Antonioni, 1996: 33). Çünkü bireysel ve 

dolayısıyla kurumsal gelişim bu aşamada alınacak kararların tutarlı ve doğrudan 

bireye katkı sağlayacak biçimde hazırlanmasına bağlıdır. 
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 Mini Değerlendirmeler ve Takip Eden Eylem Planları: 360 derece değerleme 

geribildirimi her altı ayda bir uygulanmalı ve süreç mini değerlendirmeler ile 

süreklilik oluşturmalıdır.  

 Gelişmeler Konusunda Farkındalık: Yeni davranışların şekillenmesi ve kabul 

edilmesi bireye sağlanan olumlu destek düzeyi ile yakından ilişkilidir. Dolayısıyla, 

360-derece değerlendirme sürecinin tasarlanması sırasında, istenen iş davranışlarına 

dönük bazı destek bağlantıları kurulması ve değerlenenin bu bağlantıya ilişkin 

farkındalığının sağlanması gerekmektedir. 

 Performans Gelişimi için Hesap Verebilirlik: Değerlene her zaman olmasa da 

hangi durumlarda 360 derece performans sonuçlarına tepki vermektedir. Bu sorunun 

cevabı hesap verebilirliğin düzeyini artırmaktadır. Dört farklı durumda 

değerlendirilen kişiler performans sonuçlarına tepki verebilir. Birincisi 

değerlenenlerin sonuçları değerlendiricileriyle paylaşıp tartışmasını ve geliştirme 

gerektiren alanları belirlemenin kabul edilmesini zorunlu hale getirmektir. İkincisi 

değerlenenlerin 360 sonuçlarını yakın süpervizörleriyle paylaşmasının sağlanmasıdır. 

Bazı örgütlerin kullanmakta oldukları, üçüncü yaklaşım, 360 derece performans 

değerlendirmenin sonuçlarına yıllık performans incelemesinde yer vermektir. 

Dördüncü ve son yaklaşım ise gelişmenin olmadığı durumlarla diğer olumsuz 

sonuçlar arasında bağlantı kurmaktır (Antonioni, 1996: 34). 

 3.2.3. Çıktılar 
 360 Derece performans değerleme sürecinin son aşamasını çıktılar 

oluşturmaktadır (Antonioni, 1996: 34-36): 

 Değerlendiricilerin Beklentilerine İlişkin Artan Farkındalığı: 360-derece 

değerlendirme, değerlendiricilerin değerlendirilen davranışlarına ilişkin 

beklentilerine dair bilgi toplamalı ve ardından değerlenenlerin bu beklentileri 

tartışması için bir süreç geliştirmelidir. Bu şekilde ulaşılmak istenen nokta, kendi 

beklentileriyle diğerlerinin beklentileri arasında bir uyum oluşturmaktır. 360-derece 

değerlendirme sonuçlarını bu şekilde kullanmak, değerlenenlerin ve 

değerlendiricilerin nitelik değerlendirmesine verdiği önemi belirginleştirmesine ve 
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beklenen arzu edilebilir iş davranışlarının tanımlaması ortak hedefi için çalışmasına 

yardımcı olmaktadır. 

 Değerlenenin İş Davranışlarında/ Performansında Gelişmeler:   

 Tartışılmazların Azaltılması: Üçüncü çıktı, değerlendirme sonucunda elde 

edilen sonuçlara yönelik kurum içerisinde her şeyin tartışılmasına ilişkin samimi bir 

ortamın sağlanmasıdır.  

 Periyodik Gayrı Resmi 360 Derece Performans İncelemelerinde Artış: İdeal 

olarak, 360-derece değerlendirmeler değerlenenlere ve değerlendiricilerine yapıcı 

geribildirimi hem nasıl vereceklerini hem de nasıl alacaklarını öğretmelidir. Genel 

olarak örgütsel kültürler, zayıf ve bağımlı olarak algılanmanın maliyetleri (korkuları) 

yüzünden, değerlendiricilerden aktif şekilde geribildirim talep edilmesini 

desteklememişlerdir. Günümüzde ise, örgütler daha fazla müşteri odaklı oldukça, 

değerlendirilenlerin eş düzeylerinden ve doğrudan yardımcılarından –“iç 

müşterilerinden”- geribildirim talep etmesi konusunda daha fazla destek olmaktadır. 

 Yönetimin Öğrenilmesinde Artış: Bu, 360-derece değerlendirmelerin görünür 

hedeflerinden bir diğeridir. Yönetimin öğrenilmesi, yöneticilerin dünyaya bakış 

açısında olumlu bir değişim yaşadıklarında ve sonuç olarak da yeni olumlu 

davranışların ortaya çıkmasına müsaade ettiklerinde gerçekleşir. Tüm yöneticiler, 

insanlara nasıl liderlik ettikleri ve onları nasıl yönettiklerine ilişkin varsayımlara 

sahiptir. Bu varsayımlar yönetim sürecinde hatalara yol açabilir. Öğrenmenin 

gerçekleşebilmesi için, yöneticilerin açık şekilde hatalarını tartışması ve onlardan 

ders alması gerekir. Özellikle böyle bir tartışmaya girmek için çok geçerli bir neden 

olmaksızın ya da böyle davranmayı zorlayan bir format bulunmaksızın, bu kolay 

değildir (Antonioni, 2000, 36). 
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 3.3. 360 Derece Performans Değerleme Ölçütleri 
 Çoklu kaynaklardan ve çok yönlü performans değerleme ve çalışana geri 

bildirimde bulunma amacı güden 360 derece performans değerleme için günümüzde 

genel kabul gören ölçütlerden en önemlileri ve en çok kullanılanları aşağıda 

sıralanmaktadır.   

 3.3.1. 360 By Design 
 Antonioni (1996 ve 2000a) tarafından kullanılan ve önerilen ölçek Center for 

Creative Leadership tarafından hazırlanmıştır. Bireysel performans değerleme, 

koçluk ve iş planlaması süreçlerinde kullanılabilen ölçek aşağıdaki tabloda 

gösterildiği üzere çalışanlara, örgüte ve kendine liderlik etmekten oluşan üç ana 

başlık ve bunlara bağlı 21 alt başlıktan oluşmaktadır  (www.ccl.org). 

 

Tablo 16: 360 By Design Ölçütleri 
 

Çalışanlara Liderlik Örgüte Liderlik Kendine Liderlik 

İletişim 

Çatışma 

Farklılık 

Çalışan Geliştirme 

Küresel Bakış Açısı 

Motivasyon 

İlişkiler 

Çalışma Grupları 

İş Feraseti 

Değişim 

Cesaret 

Karar Verme 

Etki 

Yenilikçilik 

Mesleki Yeterlilikler 

Sorun Çözme 

Proje Yönetimi 

Sistem Düşüncesi 

Vizyon ve Strateji 

Uyumluluk 

İtidal 

İmaj 

İnsiyatif 

Doğruluk 

Öğrenme Kapasitesi 

Öz-farkındalık 

Öz-yönetim 

 

 Aviva, Bayer, Xerox gibi uluslar arası özel sektör kuruluşlarının yanı sıra, 

Amerikan Savunma Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı gibi kamu sektörü kuruluşlarının 

da kullandığı teknikle ilgili yürüttükleri çalışmalardan alınan örnek tablo aşağıda 

sunulmaktadır. 
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Tablo 17: 360 By Design Örneği 

 

Kaynak: http://www.ccl.org/leadership/pdf/assessments/360BDsamplefeedback.pdf 

  117 ölçekten oluşan değerleme tekniğinde tablodan da görüleceği üzere 

değerlemeye bireyin kendisi de katılmaktadır. Ortalama sonuçlar ile öz değerleme 

karşılaştırılırken bireyin başarılı ve başarısız yönleri ile öz değerlemenin, tüm 

ortalamadan sapması gösterilerek çalışana performans düzeyi hakkında bilgi 

verilmektedir.  
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 3.3.2. The Acumen (R) Liderlik Becerileri 
 Leadership Advantage şirketinin aynı zamanda kurucusu olan Lassiter (1997) 

tarafından kullanılan ölçek aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere görev yönetimi, 

takım geliştirme, iş değerleri ve liderlik olmak üzere dört ana başlığa bağlı olan 16 

yönetim yeteneği hakkında veri toplamaktadır (www.leadershipadvantage.com). 

Aynı zamanda kuruluşun sadece yöneticilere özel olarak kurguladığı 360 derece lider 

değerleme tekniği de bulunmaktadır.  

Tablo 18: The Acumen Liderlik Ölçütleri 
 

 Görev Yönetimi Takım Geliştirme 

Bilgilendirme 

Etkinlik 

Planlama 

Sorun Çözme 

Performans 

Geribildirim 

İlişki Yeterlilikleri 

Çalışan Geliştirme 

Takım Motivasyonu 

İş Değerleri Liderlik 

Kalite Geliştirme 

Müşteri Odaklılık 

Yenilikçiliği Destekleme 

Hesap verebilirlik 

Yetkilendirme 

Etki 

Görev Yeterlilikleri 

Ağ Kurma (networking) 

Kaynak: www.leadershipadvantage.com’dan uyarlanarak hazırlanmıştır. 
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 3.3.3. 360 Derece Yetenek Geribildirim Ölçeği 
 Bu çalışmada uyarlanan ve Bradley, vd. (2006) tarafından kullanılan ve 

diğerlerine nazaran daha yeni bir ölçek olan “360 Derece Yetenek Geribildirim 

Ölçeği”; aşağıdaki tabloda gösterildiği şekliyle 8 ana başlığa bağlı 18 yönetim 

yeteneği hakkında veri toplamaktadır (www.profilesinternational.com): 

Tablo 19: 360 Derece Yetenek Geribildirim Ölçeği 

1. İletişim 

 

1. Diğerlerini Dinleme (İyi Bir Dinleyici Olma) 

2. Bilgi kullanımı 

3. Etkili iletişim kurma 

2. Liderlik 

4. Güven Aşılama 

5. Yönlendirme  

6. Sorumluluk Dağıtma 

3. Adaptasyon 
7. Duruma uyum 

8. Yaratıcı Düşüme 

4. İlişki 
9. Kişisel İlişki Kurma 

10.Takım Başarısı Sağlama 

5. Görev Yönetimi 

 

11.Etkili Çalışma 

12.Mücadeleci Çalışma  

6. Üretim 
13.Harekete Geçme 

14.Sonuç Alma 

7. Kişisel Gelişim 
15.Bağlılık Gösterme 

16.Gelişim Arayışı 

8. Personelin Gelişimi 
17.Bireysel Yetenekleri Destekleme 

18.Başarı Motivasyonu 

  

 Kuruluş tabloda gösterildiği şekliyle evrensel yetenekler olarak kabul ettiği 

iletişim, liderlik, adaptasyon, ilişki, görev yönetimi, üretim (iş sonuçları), kişisel 

gelişim ve diğerlerinin gelişimi alanlarında çalışanların performanslarını ölçerek 

geribildirimde bulunmaktadır. Bu yetenekler kısa ve özlü olarak aşağıda ele 

alınmaktadır. 
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 3.3.3.1. İletişim 
 Bireyler arasında anlamları ortak kılma süreci (Güney, 2007: 45) olarak 

tanımlayabileceğimiz iletişim, karşılıklı ilişkide ya da etkileşimde bulunan kişilerin 

aynı ya da benzer simgelere sahip olmaları ve bu simgelerinin anlamlarının aynı 

sosyal ve kültürel çevreye dayanması sonucunda her iki tarafın düşünce düzeyinde 

aynı ya da benzer şeyleri canlandırmasıyla mümkün olabilmektedir (Gökçe, 2013: 

11). Örgütsel amaçların başarılması hususunda en önemli araçlardan biri olan 

örgütsel iletişim sayesinde (Gökçe, 2010: 168-169). 

 Dedikodunun kısmen engellenmesi, 

 Güven duygusunun artırılması,  

 Yeni yönetim uygulamalarının daha kolay anlaşılması, 

 Örgütsel bağlılığın artırılması, 

 Ortak bilincin oluşması, sağlanması ve  

 Örgütsel yapının öngördüğü haklar, olanaklar ve sorumluluklara ilişkin algı 

düzeyinin arttırılması ve bunun sonucunda olası olumsuz gelişmelerin 

önlenmesi amaçlanır. 

 360 Derece Yetenek Geribildirim ölçeğinde iletişim alt başlığı ile ilgili olarak 

iyi bir dinleyici olma, bilgi kullanımı ve etkili iletişim kurma analiz edilmektedir: 

 3.3.3.2. Liderlik 
 Gelecekteki performans için odaklanılan maksatların net iletişimi üzerinden, 

stratejik yönelimini belirleyen liderlik (Stenzel, 2003: 194) bir grup insanı belirli 

amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete 

geçirme yetenek ve bilgilerinin toplamıdır (Eren, 2010: 435).  Özellikle günümüzde 

insana verilen önemin artmasına istinaden liderlik, kuruluşların bireysel 

performanslarının ölçülmesinde temel yeteneklerin başında gelmektedir. 360 derece 

performans değerleme kişinin hem kendi öz değerlendirmesini yapmasına imkân 

sağlayarak liderlik yeteneğinin gelişimine katkıda bulunmakta hem de diğerlerinin 

istek ve taleplerini dikkate alarak iyi bir lider olmanın önünü açmaktadır (Antonioni, 

2003: 14). 
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 Bu çalışmada liderlik ile ilgili olarak diğerlerine güven aşılama, yönlendirme 

ve çalışanlar arasında sorumlulukların dağıtılması konuları analiz edilmektedir.  

 3.3.3.3. Adaptasyon (Değişime Uygunluk) 
 Algılamada seçicilik, alışkanlıklar, bağımsızlığın kaybedilmesi, ekonomik 

etkiler, geçmişteki güvencelerin kaybı ve bilinmeyene karşı duyulan korku gibi 

nedenlerle çalışanlar değişime (Özer, 2008: 167-168) ve yeni oluşan/oluşturulan 

ortama uyum sağlamaya direnmektedir. Adapte olabilirlik daha çok kurum içinde ve 

dışında yaşanan değişimlere bireyin kendisini adapte edebilmesiyle ilgilidir. Değişim 

yönetimi içerisinde incelenen adapte olabilme özellikle orta yaş ve üzeri 

çalışanlarlarda üzerinde durulması gereken ve sorun tespit edildiğinde diğerlerine 

nazaran çözüm bulunması zor olan bir yetenektir.  

  360 Derece Yetenek Geribildirim Ölçeğinde adaptasyon alt başlığı ile ilgili 

olarak duruma uyum ve yaratıcı düşünme analiz edilmektedir: 

 3.3.3.4. İlişki 
 Öncelikle kuruluşlar başta olmak üzere birimler ve bireyler arasında rekabetin 

artması, insan kaynakları fonksiyonunun artan önemi ve çalışanlar için kariyer 

kavramının önem kazanması sonucunda; kuruluşlarda bireyler ve birimler arası 

ilişkiler ve bu ilişkilerde yaşanan sorunlar önemli bir problem haline gelmiştir. 

Olumsuz anlamda stres, kriz ve daha ziyade çatışma kavramlarıyla açıklanan bireyler 

ve birimler arası ilişkilerde meydana gelen sorunlar, iyi kullanıldığı takdirde fırsata 

çevrilebilen ve hatta demokratik, katılımcı ve özgür düşünce ortamının sağlandığı 

kuruluş ortamı sağlayan bir araçtır. Çalışanlar arasında kurulacak ilişkiler domino 

etkisiyle diğer tüm yetenekleri de (iletişim, liderlik, diğerlerinin gelişimi, vb.) olumlu 

veya olumsuz etkileyecektir. Kuruluşlar yürüttükleri faaliyetlerinde diğerleriyle ilişki 

kurabilen insanlara ihtiyaç duymaktadır (Reina ve Reina, 2006:5). 

 Çalışanın yöneticisi, mesai arkadaşları ve mesai arkadaşlarının yöneticileri 

arasındaki ilişkinin olumlu veya olumsuz olması durumunda bireysel performans da 

bundan etkilenecektir. Bu etki şekil 23’te formüle edilmiştir.  
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Şekil 23:Kurumsal İlişkilerin Bireysel Performansa Etkisi 

 

Kaynak: Ansarı, 1976: 192’den geliştirilmiştir.  

 360 Derece Yetenek Geribildirim ölçeğinde ilişki alt başlığı ile ilgili olarak 

kişisel ilişkiler kurma ve takım başarısının sağlanması analiz edilmektedir: 

 3.3.3.5. Görev Yönetimi 
 360 derece performans değerlemede ölçülen bir diğer yetenek görev 

yönetimidir. Görev yönetimi davranışları kurum için hayati öneme sahiptir. Genel bir 

ifadeyle; yöneticiler bu türden faaliyetlerle ne kadar fazla ilgilenirlerse, davranış ve 

performanslarına ilişkin 360derece değerlendirmeler de o derecede olumlu olacaktır 

(Manning, 2013: 151). 

 Modern yönetim için bireyler görevlerini yerine getirirken teknolojiyi ve yeni 

bilgileri maksimum bir şekilde kullanmalı, dış kaynakların kuruluş içerisine dâhil 

edilmesinde öncü olmalıdır. Aynı zamanda bir lider olarak çalışanları rahatlıkla 

yönlendirmeli, işleri ertelemekten kaçınarak öncelikleri belirlemeli ve 

görevlendirmeleri buna uygun yapmalıdır. İş süreçleri içinde uygun yeni teori ve 

eğilimleri benimseyerek bunların kurum içerisinde uygulanmasını sağlamalıdır.  

 360 Derece Yetenek Geribildirim ölçeğinde, görev yönetimi alt başlığı ile ilgili 

olarak etkin çalışma ve mücadeleci çalışma analiz edilmektedir: 
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 3.3.3.6. Üretim 
 En genel anlamıyla üretim yürütülen faaliyetler sonucunda elde edilen çıktıdır. 

Günümüz yönetim anlayışında çıktı ürün veya hizmet kavramlarıyla ifade 

edilmektedir. Ayrıca kuruluş içerisinde bireyler ve birimler arasında yürütülen 

faaliyetler arasında daha önce belirtildiği sistem yaklaşımının ortaya çıkardığı 

müşteri ilişkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla her hangi bir birimin ürettiği çıktı, başka 

bir birimin girdisini oluşturmaktadır. Kısacası üretim, kuruluşlarda bir döngü 

şeklinde bireyler ve birimler arasında yürütülen faaliyetler, içinde rahatlıkla 

kullanılabilmektedir.  

 Günümüzde üretim ile ilgili olarak iki temel sistemden bahsedilmektedir: 

 Tam Zamanında Üretim: üretim faaliyetlerini ve üretimi, istenilen miktarda, 

istenilen kalitede ve istenilen zamanda üretmeyi sağlayan bir üretim 

sistemidir (Tekin, 2003 35). 

 Yalın Üretim: Yalın düşünce; “yalın bir üretim sistemine, yalın bir şirkete, 

yalın bir değer zincirine ulaşma” düşüncesidir. Yalın düşüncenin amacı, 

yönetimin ilgi merkezini değiştirerek, değerin “israf”tan elimine edilmesini 

sağlamak,  organizasyonlar, teknolojiler, sabit kıymetler yerine, kaynakların 

üretimini ve ürünü etkileyecek çalışmalara odaklanmak ve israflardan 

arınarak zenginliği yakalamaktır (Tikici ve diğerleri, 2006: 22’den Aktaran 

Zerenler ve İraz, 2006: 763-764). 

 360 Derece Yetenek Geribildirim ölçeğinde üretim alt başlığı ile ilgili olarak 

harekete geçme ve sonuç alma analiz edilmektedir: 

 3.3.3.7. Kişisel Gelişim 
 360 derece performans değerleme sisteminin ölçtüğü önemli yeteneklerden 

birisi de kişisel gelişimdir. Çalışanların ileriye dönük kariyer yapmalarına ve bunun 

yanında kişisel gelişimlerinin örgütsel gelişime katkı sağlayacağı düşüncesi özellikle 

son yıllarda giderek önem kazanmaktadır..  

 Aşağıdaki modelde yönetici olarak kabul edilen çalışanların (Adair ve Allen, 

1999: 75) kişisel gelişimleri ile takım ve kuruluşlar arasındaki ilişki ve buna etki 

eden kişisel yeterlilikleri gösterilmektedir. 
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Şekil 24: Kişisel Gelişim için Gerekli Yeterlilikler ve Örgütsel Etkiler 

 

  

 Birey, kişisel gelişimi için ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekliyle hareket 

etmelidir (Adair ve Allen, 1999: 77): 
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Tablo 20: Kişisel Yeterlilik Modeli 
Kişisel Yeterlilik Öbekleri Kişisel Yeterlilik Boyutları 

1. Sonuçlara ulaşımın 

artırılması için planlama 

Mükemmeliyete ilgi gösterme 

Hedefleri belirleme ve önceleme 

Planlı faaliyetler karşısında fiili faaliyetleri 

izleyip, tepki gösterme 

2. Sonuçları iyileştirmek için 

diğerlerini yönetme 

Diğerlerinin ihtiyaçlarına duyarlılık gösterme 

Diğerleriyle bağlantı kurma 

Diğerlerinin katılımını sağlama 

Kendini diğerlerine olumlu gösterme 

3. Sonuçları iyileştirmek için 

kendini gösterme 

Kendine güvenini ve kişisel idaresini gösterme 

Kişisel duyguları ve stresi yönetme, 

Kişisel öğrenme ve gelişmeyi öğrenme. 

4. Sonuçları iyileştirmek için 

bilgi aktarımı 

Bilgiyi elde edip organize etme, 

Kavramları tanımlayıp uygulama, 

Kararlar alma. 

 360 Derece Yetenek Geribildirim ölçeğinde kişisel gelişim alt başlığı ile ilgili 

olarak bağlılık gösterme ve gelişim arayışı analiz edilmektedir 

 3.3.3.8. Personelin Gelişimi 
 Personelin kişisel gelişimi ise bireyin gerek takım üyelerine gerekse de 

kuruluşun tüm birimlerinde çalışan diğer personelin gelişimine katkıda bulunmasını 

ifade etmektedir. Kuruluşa bütüncül yaklaşan 360 derece performans değerleme 

sistemi, her hangi bir kaynakta meydana gelebilecek gelişmenin kuruluşun tamamını 

etkileyeceği düşüncesini ön plana çıkarmaktadır. Kişisel gelişim yeteneğinde örnek 

verilen model ve süreçlerde diğer çalışanların gelişimi de vurgulanmıştır. 360 derece 

yetenek geribildirim ölçeğinde diğer çalışanların gelişimi alt başlığı ile ilgili olarak 

bireysel yetenekleri destekleme ve başarı motivasyonu analiz edilmektedir: 
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3.3.3.4. MİAPER Projesi: Vali ve Kaymakamlar İçin Belirlenen 

Performans Ölçütleri 
Mülki İdare Amirlerinin Performans Kriterlerinin Belirlenmesi Araştırması 

(MİAPER) 2006 yılında gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı İçişleri Bakanlığı vali ve 

kaymakamlarının her biri için ayrı ayrı performans ölçütleri geliştirmektir. Bu 

kapsamda vali, merkez valisi, teftiş kurulu üyesi, bakanlık merkez personeli, ilçe 

kaymakamlarından oluşan 1552 kişiyle anket çalışması uygulanmıştır.  MİAPER 

anket sonuçlarının değerlendirmesi ve yerinde ziyaretlerle yapılan görüşmeler 

sonucunda, vali ve kaymakamlar için bireysel performans ölçütleri ve puanları ile 

360 Derece değerlendiricilere ilişkin taslak belirlenmiştir (İçişleri Bakanlığı 

Araştırma ve Etütler Merkezi Başkanlığı, 

http://www.arem.gov.tr/Arem/defaultarem.aspx?icerik=24): 

Performans Ölçütleri: Çalışmadan elde edilen bulgulara göre performans 

ölçütleri liderlik ve görev performans ölçütleri olmak üzere iki grupta 

toplanmıştır. Vali ve kaymakamların liderlik ve kişisel performanslarına ilişkin 

ölçütlerin, bireysel performans değerlendirmesi yöntemi gereği az tutulması 

gerektiğinden, esas ağırlık görev performansına ilişkin ölçütlere verilmiştir. 

Böylece, liderlikle ilgili 10 ölçüt, 26 görev alanında 90 performans ölçütü 

olmak üzere toplam 100 bireysel performans ölçütü belirlenmiştir 

Performans Puanları: 10 ölçütten oluşan liderlik görev performansının 

puanlanmasında oran %30 kabul edilirken; somut görevlerden oluşan ikinci 

temel başlık performans ölçütlerin puan oranı % 70 olmuştur. 

360 Derece Değerlendiriciler: Kendisi ve hizmet ilişkisi olan çevresindekilerin 

değerlendirmesi anlamına gelen “360 Derece Değerlendirme Yöntemine” göre, 

vali ve kaymakamlar, her biri için ayrı ayrı hazırlanan farklı formlardaki 

performans ölçütleriyle, kendi kendilerini ve hizmet ilişkilerinin olduğu 

amirleri, memurları ve teşkilat dışındaki halktan kişilerin örgütlü temsilcileri 

tarafından değerlendirmeleri yoluna gidilmiştir. 
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 3.4. 360 Derece Performans Değerlemenin Avantaj ve Dezavantajları 
 360 derece performans değerleme tekniğinin kurumlara ve bireylere sağladığı 

avantajlar ve bunun yanında çözülmesi gereken dezavantajları mevcuttur 

(Armstrong, 2009: 118; Rokendro, 2010: 28): 

 360 Derece Performans Değerlemenin Avantajları 

 Bireyler geçmişe nazaran, başkaları tarafından nasıl algılandıklarına ilişkin 

daha geniş bir bakış açısı elde ederler, 

 360 derece performans değerleme, insanlara kendi performanslarına dair daha 

geniş açılı bir görüş verir, 

 Yeterliliklere ilişkin farkındalık ve uyumluluk artar, 

 Üst yönetimin kendilerinin de gelişme ihtiyaçları bulunduğuna dair 

farkındalıkları artar,  

 Geribildirim, sonuçların ve gerekli eylemlerin kabullenilmesine yol açacak 

şekilde, daha geçerli ve nesnel olarak algılanır, 

 İş için gerekli olan yetenekleri güçlendirir, 

 Daha verimli koçluk ve eğitim girişimleri için üstlerin daha doğru tasarım 

planlamalarını sağlar, 

 Üstlerin kullanılmayan veya atıl kalan personel yeteneklerini kullanarak 

verimliliği arttırmasını sağlar, 

 İç ve dış müşterileri de performans değerleme sürecine kattığı için kuruluşun 

artan rekabet ortamında piyasa eğilimlerini ve beklentilerini rakiplerinden 

daha erken keşfetmesine yardımcı olabilir (Turgut, 2001: 64), 

 Tekniğin kullanımı çalışanların kariyer gelişimi bağlamında öz-

farkındalıklarını artırmak için bir araç olarak görev yapmaktadır (McCarthy 

ve Garavan, 2001: 26), 

 Son olarak, dikkatli bir şekilde uygulanan 360 derece performans değerleme 

sürreci; performans yönetim sürecinin kalitesinin geliştirilmesinin yanında 

tüm organizasyona birtakım faydalar (geçerlilik, uyumlaştırma, tutarlılık, 

çabukluk ve en önemlisi hesap verebilirlik) sağlamaktadır (Bracken ve 

Church, 2013: 37-38). 
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 360 derece performans değerleme, yukarıda sıralandığı üzere kuruluşlara 

önemli avantajlar sağlamaktadır. Ancak süreç olarak aktardığımız değerleme 

sisteminin kuruluşlara bu avantajları sunabilmesi için aşağıda sıralanan temel hatalar 

konusuna önemle dikkat etmeleri gerekmektedir (Wimer ve Nowack, 1998: 69-74): 

 Açık Olarak Tanımlanmış Bir Amacın Olmaması: Örgütlerin bu tekniği 

örgütsel performansı geliştirmek veya stratejik bir ihtiyaç olarak seçmek 

yerine son yönetim trendlerinden biri, yöneticinin güzel bir fikir olarak 

değerlendirmesi veya diğer güçlü kuruluşlar tarafından uygulandığı için 

tercih etmesi birincil yönetim hatasıdır 

 Alternatif Bir Teknik Olarak Görmek: 360 derece performans değerleme kötü 

performansı yönetmek için bir alternatif olmasından ziyade, diğerlerinin 

görüşleri ile ilgili zenginleştirilmiş ve kesin bir perspektif sağlamalıdır.  

 Pilot Uygulamanın Gerçekleştirilmemesi: Tekniğin; daha önce geliştirilen 

tekniklere nazaran farklı bir uygulamaya sahip olması ve kuruluşta önemli 

değişiklikleri zorunlu kılması nedeniyle aceleci davranmak yerine örgütsel 

kültürünün 360 dereceye hazırlanması ve öncelikle tüm olumlu veya olumsuz 

etkilerin tespit edilebileceği pilot uygulamanın gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir.  

 Kilit Paydaşların Sisteme Dâhil Edilmemesi: 360 derece sürecin tasarım ve 

uygulamalarının içerisine tüm tarafların dâhil edilmesi önemlidir. Çünkü tüm 

taraflar önemli kararların alınmasında bilgi almaya ihtiyaç duyarlar ve aynı 

zamanda tüm taraflar kararların alınmasında ve uygulamasında faydalı 

girdiler sağlarlar. 

 İletişimin Yetersiz Kalması: Zararlı duyguların açığa çıkmasının veya 

potansiyel yanlış anlamaların önüne geçmek için kuruluş içerisinde tüm 

iletişim kanallarının açık olması ve kullanılabilir olması 360 derece 

geribildirimde özellikle önemlidir.  

 Gizlilik Konusunda Anlaşmazlık: Çok kaynaklı geribildirimin temel fikri 

çalışanların güvenli bir şekilde geribildirimde bulunabileceği ortamın 

sağlanması olmalıdır. Bu konuda kuruluş içinde anlaşma sağlanamamış 

olması, değerlendirme tekniğinin başarısı için kritik bir sorundur. 
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 Kuruluş Açısından Geribildirimin Kullanım Amacına Açıklık Getirmemek: 360 

derece performans değerlendirme tekniği ile elde edilen bilgilerin 

değerlendirme veya geliştirme amaçları konusunda ne şekilde kullanılacağı 

ile ilgili açıklık getirilmemesi önemli karmaşaların yaşanmasına sebep 

olacaktır. 

 Çalışanlara Geribildirimi Nasıl Kullanacaklarını Açıklamamak: Çalışanlara bu 

tekniğin uygulanması sonucunda alacakları geribildirim ile ne yapacakları 

açıklanmalı, yol gösterilmelidir. Aksi durumda çalışana yeterli bilgi sunulmaz 

ise teknikten beklenen sonuçlar elde edilemeyecektir. 

 Geribildirim Sonuçlarını Sahiplerine Tam Olarak İletmemek: Geribildirim 

sahipleri değerleme sonuçları ile ilişkili olarak yapılan önerileri ortaya 

çıkaran veriler hakkında bilgi sahibi olmazlarsa özellikle sürpriz sonuçlar 

çıktığı takdirde önerileri sahiplenmezler. 

 Samimi Olmayan Yönetim ve Dereceleme: 360 derece performans 

değerlendirme, uzun ve karmaşık prosedürlerden oluştuğu için değerleyici ve 

değerlenenler arasında samimi ilişkiler kurulmalıdır. Aksi takdirde, güven 

bunalımı ortaya çıkacaktır. 

 Sistemi Bir Anda Uygulamaya Başlamak: Kuruluşun sahip olduğu tekniğin 

yerine hızlı bir şekilde 360 derece değerlemeyi kullanmak, çalışanlar ve 

kurum hazır olmadığı için güven bunalımı oluşturacaktır. Bunun yerine 

sistemin kademeli olarak adapte edilmesi gerekmektedir.  

 Tekniği Süreç Yerine Bir Olay Olarak Kabul Etmek: Geleneksel tekniklerde 

olduğu gibi sistemi bir olay olarak algılayıp kuruluş içerisinde uygulamak 

davranış değişikliği meydana getirmeyeceği gibi sistemin devamlılığını da 

etkileyecektir. Bu nedenle sisteme sürekli uygulanan bir süreç olarak 

yaklaşılması gerekmektedir (Wimer ve Nowack, 1998: 69-74).  

 Etkililiğin değerlendirilmemesi: İnsanlar sistematik bir değerlendirmenin 

faziletlerinden bahsetseler de fiilen bunu yapmaktan kaçınırlar. Çoğunlukla, 

360-derece geribildirim sistemleri, otomatik olarak geliştirilmiş yönetsel 

etkinlik, daha iyi takım ve birey performansı ve insanlarla yöneticileri, 

çalışanları, takım üyeleri, müşterileri ve diğerleri arasında gelişmiş ilişkilere 
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dönüşmesi beklentisiyle uygulanmaktadır. Ancak, yalnızca kan basıncınızın 

yüksek olduğunu öğrenmek, riskleri en aza indirmek için gerekli olanı 

gerçekleştireceğinizi garanti etmez. Benzer şekilde, birey ya da örgütler, 

yalnızca takip ve değerlendirme üzerinden bir davranış değişikliğinin ne 

derecede başarılı olduğu ya da performans üzerinde bir etkisinin olup 

olmadığını öğrenebilir. 360-derece geribildirim ve diğer çok değerlendiricili 

sistemlerin artan popülaritesine rağmen, çok az örgüt bu güçlü müdahalelerin 

etkisini ve etkinliğini sistematik biçimde değerlendirmek için zaman 

ayırmaktadır. Katılımcılardan gelen dağınık yorumlar veya üst düzey 

yöneticilerden gelen geribildirim çoğu kez uygulanan tek değerlendirme 

olmaktadır (Wimer ve Nowack, 1998: 69-74). 

 Yukarıda sıralanan hatalara dikkat edilmemesi, kuruluşun yapısal problemleri 

veya doğrudan değerleme sisteminin çözülemeyen sıkıntılarından kaynaklanan 

dezavantajlar ise aşağıda sıralanmaktadır (Armstrong, 2009: 119):  

 İnsanlar her zaman içten ve samimi geribildirim vermezler, 

 İnsanlar geribildirim vermek ve almak konusunda stres içine girebilirler, 

 Geribildirimi takip eden eylemler eksik kalabilir, 

 Zaman ve kaynak israfını önlemek için teknolojiye aşırı bağımlılık 

bulunmaktadır, 

 Herkesin sistemin içerisine dâhil edilmesi bürokrasiyi artırabilir, 

 Zaman alıcı olabilir ve yoğun kaynak gereksinimine ihtiyaç duyabilir, 

 Değerleyicinin birden fazla kişiyi değerlemesi durumunda denge sorunu ortaya 

çıkabilir (Edenborough, 2005: 222), 

 Farklı değerleyiciler değerleme sürecine aynı oranda önem vermezler (Kim, 

2001: 97), 

 Bireysel değerlendirme ve diğerlerinin birey ile ilgili yaptığı değerlendirmeyi 

eşleştirmek zordur (Luthans ve Peterson, 2003: 44), 

 Kuruluşlarında örgütsel gelişim olmadığını düşünen çalışanlar, kendi ve 

diğerlerinin performanslarıyla ilgili değerlendirme yapmak istemezler 

(Atwater, vd., 2002: 200). 
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 Değerleyicilerin kimliklerin gizlenmesi gereklidir ve bu özellikle astlar için 

önemli bir sorundur.  

 Yukarıda sıralanan hatalar nedeniyle 360 derece performans değerlemenin 

kurum içerisinde kullanılması için iyice düşünülmüş ve planlanmış olması şarttır 

(Edenborough, 2005: 222). Sistemin çalışıp çalışmadığı tartışmalarına bir son 

vererek; 360 derece değerleme sisteminin hangi koşullar altında, kim için, nasıl ve ne 

şekilde yararlı olduğu üzerinde durulmalıdır (Mamatoğlu, 2008: 140). Aksi takdirde 

sıralanan avantajlarına rağmen tekniğin kuruluşa getireceği ek yükler ve sorunlar 

daha fazla olacaktır. Sistemin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için 

değerlendirenler, değerlendirilenler, yöneticiler ve kuruluşun üzerine düşen görevler 

bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda 360 derece performans değerleme çalışmalarının 

başarıya ulaşabilmesi için sürecin aktörlerine göre başarının tanımı ve başarıya 

katkıda bulunan faktörler sıralanmaktadır. 

Tablo 21: 360 Derece Performans Değerlemede Aktörlere Göre Başarının 
Tanımı ve Başarıya Katkıda Bulunan Faktörler 

Başarının Tanımı Başarıya Katkıda Bulunan Faktörler 
Değerlendiren 

Geribildirimin kabul edilip davranışın 
geliştiğine dair algı, 
Çalışma ilişkilerinin gelişmesi, 
Olumsuz tepkilerin neredeyse ortadan 
kaldırılması, 
Geribildirim ile ilgili atmosfer 
oluşturulması. 

Anonimlik, 
Değerlendirilenin sorumluluğu, 
Yönetime katılım, 
Politika ve pratiklerin bağlantılı olması, 
Sorunların anında rapor edilmesi. 

Değerlendirilen 
Adil, yapıcı,  geçerli, harekete geçirici, 
güvenilir geribildirimin alınması, 
İletişimin, çalışma ilişkilerinin ve 
geribildirimin gelişmesi 

Tutarlılık ve Gizlilik 
Değerlendirici eğitimi, sorumluluğu 
(dürüstlük, vb.), seçiminde tutarlılık, 
Yeterli sayıda bilgili değerlendiricilerin 
olması, 
Geçerli ve güvenilir değerlendirme 
araçları,  
Organizasyona bağlılık, 
Değerlendiricilerin süreci izleyebilmesi, 
Gelişim ve aksiyon planlarının 
oluşturulması 
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Yönetici 

Performans Yönetimi/Gelişiminde; 
kullanılmaya uygun kalitede ve 
zamanında geribildirime ulaşabilme 
Organizasyonun hedef ve değerleri ile 
uyumlu geribildirime ulaşma (ilişki, 
önemlilik, v.b.) 
Sürecin hedeflerine uygun olarak 
değerlendirilenlerin davranışlarında 
gelişme, 
Değerlendirilenin çalışma grubunda 
gelişme, 
Geribildirim atmosferinin gelişmesi, 
Gereksiz kullanımın önlenmesi (zaman, 
para) 

Yöneticinin anlaşılır, tutarlı ve kişiyi 
harekete geçirici veriyi sağlaması 
Yöneticinin verilerin kullanılmasına ilişkin 
eğitimin alınması, 
Değerlendirilenin sürece inancı, 
Örgütsel bağlılık, 
Sürecin kuruluşun önceliği olması, 
Sürecin düzenli ve tutarlı bir biçimde 
yönetilmesi 
Bütün yöneticilerin sorumluluk üstlenmesi, 
Geçerli ve güvenilir bir araç 
Etkin veri toplama ve raporlama 

Kuruluş 
Çok sayıda bireyde örgütsel etkinliliğe 
neden olacak davranışsal değişimin 
sürekliliğinin sağlanması, 
Sürecin yaşamını sürdürmesi 
(sürdürülebilir), 
Geribildirim atmosferinin gelişmesi, 
Yasal olarak savunulabilirlik, 
Öğrenme ortamının destelenmesi. 

Tepe yönetimin desteği, 
Sistem düzeyinde uygulama, 
Süreci sağlam bir şekilde geliştirmek için 
gerekli kaynaklar, 
Süreci sürdürmek için yeterli kaynaklar, 
Geçerli ve güvenilir bir araç, 
Uyumlaştırma 
Etkin ve pahalı olmayan veri toplama 
isleme raporlama 

Kaynak: Bracken vd. 2001. 5; Uyargil, 2013: 39-40. 

 3.5. 360 Derece Geribildirimin Geleceği  
 Günümüzde kullanılan haliyle 360 derece performans değerleme diğerlerine 

nazaran daha iyi bir teknik olarak kabul edilse de yapılan çalışmalar göz önüne 

alındığında önümüzdeki yıllarda geliştirilebilecek yönleri bulunmaktadır. Bunlar 

(Fleenor, vd., 2008: 68):  

 Merkezi değerlendirmelerden internet tabanlı değerlendirmelere geçiş, 

 Standardize edilmiş değerleme araçlarından, kuruluşların yapısına kadar 

uygun olarak tasarlanmış çevrimiçi araçlara geçiş, 

 Üst ve orta düzey yöneticilerin yanında tüm çalışanlar için 360 derece 

performans değerlemeye geçiş, 

 Sadece nicel verilerin değerlendirilmesinin sunumuna yorumlarının 

yazılmasının da dâhil edilmesi, 
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 360 derece performans değerlendirmesinin yalnızca liderlerin gelişmesine 

değil, yukarıdan aşağıya tüm örgütte olumlu bir etki sağlayacağına dair bir 

inanışın idrak edilmesi. 

 Bunlara ek olarak görünmeyen ve gerçekleşmemiş yetenek olarak tanımlanan 

potansiyelin sisteme dâhil edilmesi (Akdoğan ve Demirtaş, 2009: 69) olarak 

sıralanabilir. 
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4. BÖLÜM 

KAMU YÖNETİMİNDE 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEME 
UYGULAMASI: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ 

 

 Çalışmanın bu bölümünde, daha önceki bölümlerde teorik olarak ele alınan ve 

tartışılan 360 derece performans değerlendirmesinin kamu kurumlarında 

uygulanabilirliğine yönelik alan araştırmasının bulgularına yer verilmektedir. Alan 

araştırmasının bulgularını yorumlamadan önce araştırmanın evreni, örneklem, 

yöntemi, güvenilirliği, sınırlılıkları ve hipotezlerinin neler olduğu ortaya konulmakta, 

araştırmada kullanılan terimlerin tanımlarına yer verilmektedir. Son olarak 

araştırmanın bulgularına istinaden öneriler ve sonuç ortaya konulmaktadır.  

 4.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 
 Bu araştırmanın amacı kamu kurumlarında yürütülen yeniden yapılandırma 

çalışmalarında performans yönetiminin ölçülmesi için temel sıkıntı olarak görülen 

model arayışlarına destek olmaktır. Çünkü önemli olan sadece kurumu yeniden 

yapılandırmak değildir. Yeniden yapılandırma çalışmalarının yeterliliği, başarısı 

veya başarısızlığı, verimi veya verimsizliği, uyumu veya uyumsuzluğu, kabul 

edilebilirliği veya edilemezliği kısacası iş başarımı olarak örgüte sağladığı katkının 

ölçülmesi gereklidir. Bu ölçüm için günümüze değin farklı karşılaştırma (basit 

sıralama, alternatif sıralama, zorunlu dağılım, ikili karşılaştırma), kontrol listesi, 

davranışa dayalı derecelendirme, grafiksel derecelendirme gibi faklı metotlar 

kullanılmıştır. Özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren “360 Derece Performans 

Değerlendirme Tekniği” diğerlerinden daha farklı ve yeni metot olarak ortaya 

çıkmıştır. Metot, özellikle gelişmiş ülkelerde kısa zamanda özel ve kamu sektöründe 

başarılı uygulamaları ile ön plana çıkmıştır. 

 Bireysel performansı değerlendirmek için çoklu kaynaklardan (bireyin kendisi, 

eş düzeyleri, astları ve amirleri) ve farklı boyutlardan (liderlik, ilişki, iletişim, kişisel 

gelişim, üretim, diğerlerinin gelişimi, v.b.) veri toplayarak bireyin performansını 
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karşılaştırmalı bir şekilde sunan 360 derece performans değerlendirme tekniğinin 

kamu kurumlarında uygulanabilirliği ile bireye, birimine ve kurumuna sağlayacağı 

katkıların analiz edilerek örnek bir model ortaya çıkarılması bu araştırmanın amacını 

oluşturmaktadır.  

 4.2. Araştırmanın Yöntemi 
 Araştırmada hem temel hem de uygulamalı araştırma yöntemlerine yer 

verilmektedir. Araştırmanın teorik boyutu yerli ve yabancı literatür taramasına 

dayanmaktadır. Uygulama kısmında kapalı uçlu 5’li Likert ölçeğine uygun anket 

formu oluşturulmuştur. 

 4.2.1. Araştırmanın Güvenilirlik Testi 
 Cronbach’s alpha değeri ölçekte kullanılan ifadelerin ne kadar uyum içerisinde 

olduğunu, anketin kendi içinde ne kadar homojen ve aynı yapıyı ölçmede ne 

derecede başarılı olduğunu göstermektedir (Muijs, 2004: 73). Kullanılan ölçeğin 

Cronbach alpha değeri 0,70’ in üzerinde bir değere isabet ettiğinde ölçek güvenilir 

kabul edilmektedir (Gaur ve Gaur, 2009: 134).  

Tablo 22: Ölçeğin Güvenilirlik Analizi 

Cronbach's Alpha İfade Sayısı 

0,974 73 

 Anket formunda yer alan 73 ifadenin Cronbach’s Alpha güvenilirlik testi 

sonucu tabloda ifade edildiği üzere 0,974’tür. Söz konusu sonuç araştırmanın 

bulgularının güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. 

 4.2.2. Araştırma Evreni ve Örneklem 
 Araştırma evreni, Antalya ilindeki belediye, kaymakamlık ve bölge müdürlüğü 

çalışanlarıdır. Uygulamalı çalışmalarda; evren ve konu ne kadar daraltılırsa kesin 

sonuçlara ulaşma daha kolaydır. Evrenin genişletilmesinin zaman alacağı, maliyeti 

artıracağı, örneklemi seçme ve onlara ulaşabilme konusunda sorunlar yaşanabileceği 

göz önünde tutulmuştur. Örneklem daraltılarak üç farklı kurumsal yapıya sahip olan 

belediye, bölge müdürlüğü ve kaymakamlıkta anket uygulaması gerçekleştirilmesine 

karar verilmiştir. 12 kurumla yapılan görüşmelerin sonucunda hem uygun görmeleri 

hem de anket çalışmasının daha kolay uygulanacağı göz önüne alınarak örneklem 

Kepez Belediyesi, İLBANK Antalya Bölge Müdürlüğü ve Manavgat Kaymakamlığı 
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olarak belirlenmiştir. 10-12 Aralık 2013 tarihlerinde Kepez Belediyesi ve İLBANK 

Antalya Bölge Müdürlüğü, 28-29 Ocak 2014 tarihlerinde Manavgat 

Kaymakamlığı’nda anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmasında görev 

alan anketörlerin seçiminde müşavirlik firmasından destek alınmış olup; 

uygulamadan önce anketörler 360 derece performans değerleme tekniğinin 

uygulanmasında uyulacak usul ve esaslar hakkında bir eğitime tabi tutulmuştur. 

Anket uygulamasından önce anket uygulanan kişilere; anketörler araştırmanın 

amacını ve tekniğini kısaca anlatmışlardır. Kurum yöneticilerine ve değerlendirilen 

müdürlere ise anket uygulanmadan önce araştırma; powerpoint sunum desteğiyle 

anlatılmış ve sorulan tüm sorulara cevap verilmiştir. Araştırma kapsamında 356 

kişiyle 400 adet anket yapılmıştır. 345 kişiyle gerçekleştirilen 390 adet anket 

değerlendirilmeye alınmıştır. Anket sayısının kişi sayısından fazla olmasının nedeni 

üstlere, eş düzeylere ve performansı değerlendirilen çalışanlara birden fazla anket 

formunun dağıtılmasından kaynaklanmaktadır. Örneklemin dağılımı tablo 23’de 

düzenlenmiştir. 

Tablo 23: Örneklem Kapsamına Alınan Kurumlar ve Örneklemin Dağılımı 
Sıra 
No Kurum Adı Anket Yapılan 

Kişi Sayısı 
Uygulanan 

Anket Sayısı 
Değerlendirmeye 

Alınan Anket Sayısı % 

1 İLBANK Antalya 
Böl. Müd. 72 90 87 22,3 

2 Manavgat 
Kaymakamlığı 150 170 165 42,3 

3 Kepez  
Belediyesi 123 140 138 35,4 

Toplam 345 400 390 100 

 

İLBANK Antalya Bölge Müdürlüğünde anket yapılan kişi sayısının diğer 

kurumlara nazaran az olmasının temel nedeni; performans değerlendirilen 

müdürlerin ast sayısının kaymakamlık ve belediyede performansı değerlendirilen 

müdürlerinkinden az olmasıdır.  
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 4.2.3. Veriler ve Toplanması 
 Araştırmada kapalı uçlu yazılı anket yöntemi kullanılmıştır. Anket soruları 5’li 

Likert ölçeği dikkate alınarak hazırlanmıştır. Anket formu üç aşamadan 

oluşmaktadır. Birinci aşamada katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin sorular 

yer almaktadır. İkinci aşamada “Genel Performans Yönetimi Bilgileri” başlığı altında 

öncelikle bireysel performansın ölçülmesinde sıklıkla kullanılan yeteneklerin kamu 

kurum ve kuruluşları açısından önem derecesi ve sırasını ölçmeye yönelik sorular 

mevcuttur. Ardından performans değerlendirme sürecinde sıklıkla karşılaşılan 

hataların tespitine yönelik sorular sorulmuştur. Son olarak bireysel performansın 

ölçülmesinde değerlendirmenin kim tarafından (üst, eş düzey, ast ve kendisi) 

yapılması gerektiği ölçülmüştür. Üçüncü aşama 360 derece performans değerleme 

tekniği ile seçilen müdürlerin performanslarını ölçmeye yöneliktir. Bunun için bölge 

müdürlüğü, belediye ve kaymakamlık için ayrı anket formları oluşturulmuştur. Aynı 

zamanda öz değerleme için de ayrı anket formu hazırlanmıştır. Bu bölümde sekiz 

temel yeteneğin (iletişim, liderlik, adapte olabilirlik, ilişki, görev yönetimi, üretim, 

diğerlerinin gelişimi ve kişisel gelişim) tespitine yönelik 52 ölçek kullanılmıştır. 

 Anket soruları hazırlanırken, 360 derece performans değerleme üzerine daha 

önce yapılmış anket çalışmaları dikkate alınarak ve literatüre (Lassiter, 1997; 

Antonioni, 1996 ve 2000; Bradley, vd. 2006; Akdoğan ve Demirtaş, 2009; Ardıç, 

2009; Lepsinger ve Lucia, 2009; Drew, 2009; Edenborough, 2005, Luthans ve 

Peterson, 2003; Oruç, Armaner ve Yalçınkaya, 2008; Fleenor ve Prince, 1997; Kim, 

2001; Waldman ve Bowen, 1998; Kara, 2008; Turgut, 2005)  uygun taslak anket 

formu oluşturulmuştur. Hazırlanan soruların yeterli ve anlaşılabilir olup-olmadığını, 

soruların amaca uygun biçimde oluşturulup-oluşturulmadığını tespit edebilmek için 

Manavgat Kaymakamlığı’nda; Kaymakamlık tarafından uygun görülen Müdürlük; 

ön teste tabi tutularak, pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulamaya katılan 

katılımcılardan anket formunda yer alan soruların anlaşılabilirliği ve anketin kapsamı 

hakkında yorum yapmaları istenmiştir. Bazı soruların katılımcılar tarafından net 

olarak anlaşılmadığı tespit edilmiş ve bu sorular yeniden düzenlenmiştir. Aynı 

zamanda özel sektöre uygun olarak oluşturulan anket taslağı BİAMER projesinden 

elde edilen bulgular da göz önüne alınarak Türk kamu yönetiminin özgün yapısına 

uygun olarak tekrar yorumlanmıştır. Böylece anket formuna son hali verilmiştir.  
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 4.2.4. Araştırmada Kullanılan İstatistikî Yöntemler 
 Alan araştırmamızda çeşitli istatistikî yöntemler kullanılmıştır. Alan 

araştırmasının güvenilirliğinin ya da bir başka deyişle iç tutarlılığının ölçülmesi, elde 

edilen verilerin analizinde ilk kullanılan yöntem olacaktır. Bir konuya ilişkin olarak 

örneklemi oluşturan katılımcılar üzerinden veri toplamak üzere ortaya konulan ölçme 

aracında yer alan ifadelerin kendi aralarında tutarlılık gösterip göstermediğini 

sınamak için güvenilirlik analizi kullanılmaktadır. Güvenilirlik analizi, katılımcıların 

ölçekte kullanılan ifadelere verdiği cevaplardan hareketle, söz konusu ifadelerin aynı 

konuyu ölçüp ölçmediğini sınamak için kullanılır (Ural ve Kılıç, 2005: 258). 

 Bir ölçeğin iç tutarlılığının ölçülmesi, güvenilirliği ölçmede en yaygın olarak 

kullanılan yöntemdir. İç tutarlılığın ölçülmesi için ön şart, aynı olguyu ölçmek için 

aynı anda birden fazla ölçeğin kullanılmasıdır. Bir başka ifadeyle, bir ölçeğin iç 

tutarlılığının ölçülmesi için deneklere uygulanan ankette, deneklerin cevaplayacağı 

birden fazla ifade yer almalıdır. İç tutarlılığın tespiti için yapılan testin sonucunun 

yüksek çıkması, söz konusu ifadelerin birbirleriyle yüksek derecede ilgili olduklarını 

göstermektedir (Mooi ve Sastedt, 2011: 37). 

 Verilerin toplanmasında kullanılan ölçeğin güvenilirlik analizinin ardından, 

tüm katılımcıların ortak algılarının değerlendirildiği ve anket formunun ilk iki 

bölümünde yer alan ifadeler üzerinden elde edilen verilerin frekans dağılım tabloları 

yorumlanmaktadır. Frekans dağılımları ölçekte yer alan ifadelere verilen cevaplar 

arasında her bir değerin tekrarlanma sıklığını tespit etmek için kullanılmaktadır 

(Field, 2009: 18). Diğer bir ifadeyle frekans dağılımları, ortalamalar haricinde veri 

setinde yer alan ifade gruplarına dönük cevapların genel bir görünümünü 

sağlamaktadır (Cronk, 2006: 17). 

 Anket formaları ile elde edilen verilere ilişkin betimleyici istatistik yöntemi de 

kullanıldı. Zira eldeki tüm verilerin tek tek ele alınması yerine, çalışmada elde edilen 

yüzlerce verinin bir özetinin çıkarılması daha uygun olacaktır. Veri seti üzerinden bir 

fikir üretebilmek için binlerce değerin birkaç açıklayıcı ölçüye indirgenmesi 

gereklidir (Elliot ve Woodward, 2007: 4). Dolayısıyla, betimleyici istatistiklerin hem 

veri setinin karakteristiğini özetlemesi, hem de standart sapma üzerinden ortalama 

çevresinde ne derecede bir değişkenliğin yer aldığını göstermesi, araştırmalarda 

önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Çok fazla hipotezin aynı anda test edilmesine 
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imkân vermese de betimleyici istatistikler alan araştırmalarının vazgeçilmez 

unsurları haline gelmiştir (Kerr, Hall ve Kozub, 2002: 6). 

 Alan araştırmamızda kullanılan bir diğer istatistikî yöntem de ANOVA 

analizidir. Psikolojik araştırmalarda sıklıkla kullanılan ANOVA veya Değişkenlik 

Analizi (Analysis of Variance) ikiden fazla gruptan gelen verilerin ortalamalarını 

karşılaştırmakta kullanılmaktadır. ANOVA testi kullanılarak, bir veya daha fazla 

bağımlı faktörün bağımsız faktörlerin gruplarına göre değişkenliği 

belirlenebilmektedir (Gaur ve Gaur, 2009: 67). ANOVA ya da t-testi olarak 

adlandırabileceğimiz testlerin genel amacı değişkenin spesifik bir istatistikî dağılım 

gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Bu testlerden bağımsız iki gruğ t-testi 

bağımsız ikili gruplar (cinsiyet, medeni hal) arasındaki ortalama farklılıkları analiz 

ederken; One Way ANOVA testi ise sayıca daha fazla ve birbirlerine göre belirlenen 

grupların (yaş, gelir vb.) arasındaki ortalama farklılıkları analiz etmektedir (Mooi ve 

Sastedt, 2011: 115). 

 ANOVA testi ile %95 güven aralığında anlamlı farklılıklar içerdiği tespit 

edilen gruplar arasındaki farklılıkları irdelemek amacıyla Scheffe testi 

kullanılmaktadır. Scheffe testi, SPSS programı üzerinden yapılan analizlerde sıklıkla 

kullanılan testlerden bir tanesidir. Bu test, tüm homojen grupların eş zamanlı olarak 

incelenip, tüm ortalamaların ikili kombinasyonlarını değerlendirmektedir (Marques 

de Sá, 2007: 152). Scheffe testi ile değişkene ilişkin bir grubun cevap ortalamasını, 

diğer grupların cevap ortalamaları ile karşılaştırmak mümkün olmaktadır (Muijs, 

2004: 187). 

 Araştırmamızda kullanılan bir diğer istatistikî yöntem ise Pearson 

Korelâsyonu’dur. Korelâsyon, iki değişkenin birbirleriyle ne derecede yakın ilişkide 

olduğunu göstermektedir. Korelâsyonun kullanılmasının temel nedeni birçok değer 

ve bilginin arasındaki ilişkiyi tek bir değer olarak verebilmesidir (Mooi ve Sastedt, 

2011: 87). Farklı ilişki ölçümleri bulunmakla birlikte, Pearson katsayısı söz konusu 

ölçümler arasında en sık kullanılan ölçümdür (Mooi ve Sastedt, 2011: 88). Pearson 

korelâsyonu ile: 
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 İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin yönünü (pozitif bir 

korelâsyon katsayısı olumlu bir etkiye, negatif bir katsayı ise olumsuz bir 

etkiye işaret etmektedir), 

 İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin derecesini (+/-1,00 

değerine yaklaşılması iki değişken arasındaki ilişkinin gücünün arttığını 

göstermektedir) tespit etmek mümkün olmaktadır (Muijs, 2004: 144). 

 4.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 
 Araştırma kapsamında zaman ve maliyet unsurları nedeniyle; 

 Her kurumdan belirli sayıda yönetici seçilmesi, 

 Üst yöneticilerin yoğun programlarından dolayı anket çalışmasına yeteri kadar 

vakit ayıramamaları veya uygulama çalışmasının birden fazla görüşmesi 

sonunda tamamlanabilmesi, 

 Kamuda var olan geleneksel zihniyet nedeniyle astların üstleri 

değerlendirmeleri konusundaki ön yargılar araştırmanın sınırlılıkları olarak 

tespit edilmiştir.  

 Elde edilen bulgular örneklem kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları ile 

sınırlıdır. Ancak elde edilen bulgulardan hareketle Türkiye geneline yönelik 

yorumsal çıkarmalar da bulunmak mümkündür. 

 4.4. Araştırmanın Hipotezleri ve Kullanılan Kavramların Tanımları 
 Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Hipotez 1: Kamu kurumlarında çalışanların performansları değerlendirilirken 

farklı statüde görev yapan kamu çalışanlarının değerlendirme sonuçlarında 

anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. 

 Hipotez 2: Performans değerlendirme sonuçları incelendiğinde kurumlar 

arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır.  

 Hipotez 3: 360 Derece Performans Değerleme Tekniği sayesinde çalışanların 

farklı boyut ve kaynaklara ilişkin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek 

mümkündür. 
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 Hipotez 4: Öz değerleme sayesinde çalışanlara geribildirimde bulunma ve 

iyileştirme çalışmalarını başlatmak geleneksel performans değerlendirme 

tekniklerine nazaran daha kolaydır. 

 Hipotez 5: 360 Derece Performans Değerleme Tekniği bireysel gelişimin 

yanında kurumsal gelişim içinde fırsatlar ortaya koymaktadır. 

 Veri analizi aşamasında kullanılan kavramların anlamlarını aşağıdaki gibi 

özetlemek mümkündür: 

 Ortalama: Performansı değerlendirilen çalışanın değerleyicilerinden (üst, eş 

düzey ve ast) elde edilen sonuçların her kaynağa eşit değer verilmesiyle tespit 

edilen değerdir. Örneğin 20 tane astı olan bir yöneticinin, astlarının tümünün 

değerlemesi, yöneticinin performans değerlendirmesine %33,3 olarak 

yansımaktadır. Böylece bir astın, yöneticinin performans değerlendirmesine 

etkisi ortalamada %1,66 olarak ortaya çıkmaktadır. Ortalamanın tespitinde 

kullanılan formülasyon şekil 25’de düzenlenmiştir. 

Şekil 25: Değerlemede Kullanılan Ortalamanın Tespitinde Kullanılan Formülasyon 

 

 Üst: Performansı ölçülen çalışanın doğrudan bağlı olduğu yöneticisini ifade 

etmek için kullanılmıştır. 

 Eş Düzey: Performansı ölçülen çalışan ile aynı seviyede olan çalışanları ifade 

etmek için kullanılmıştır. 

 Ast: Performansı ölçülen yöneticiye doğrudan bağlı olan çalışanları ifade 

etmek için kullanılmıştır.  

ÜST
(%33,3)

KENDİSİ
(%0)

AST
(%33,3)

EŞ DÜZEY
(%33,3)
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 Kendisi (Öz değerleme): Performansı ölçülen çalışanın öz değerlemesidir. 

Ortalamanın içine dahil edilmemiştir. Daha çok kontrol anlamı taşımakta olup; 

çalışanın kendini ne kadar tanıdığını ifade etme amacı ön plandadır.  

 Alt ölçek: 360 derece performans değerleme tekniğinde kullanılan sekiz temel 

yeteneğin her birine ait alt ifadelerdir. Söz konusu ölçekler Tablo 19’da 

düzenlenmiştir.  

 Güçlü Yönler: Performansı değerlendirilen çalışanın en yüksek ortalamaya 

sahip alt ölçekleridir. 

 Zayıf Yönler: Performansı değerlendirilen çalışanın en düşük ortalamaya sahip 

alt ölçekleridir. 

 Kendini Tanıma: Performansı değerlendirilen çalışanın öz değerlemesi ile 

ortalama arasındaki fark için kullanılan ifadedir. Aradaki fark arttıkça çalışanın 

ilgili yetenek veya alt ölçekte kendisini iyi tanımadığı, azaldıkça ise iyi tanıdığı 

varsayılmaktadır. 

 Kurumsal Güçlü Yönler: Performansları değerlendirilen çalışanların; en yüksek 

ortalamaya sahip olan ortak alt ölçeklerinin ifade edilmesidir. 

 Kurumsal Zayıf Yönler: Performansları değerlendirilen çalışanların; en düşük 

ortalamaya sahip olan ortak alt ölçeklerinin ifade edilmesidir. 

 Kurumsal Kendini Tanıma: Performansı değerlendirilen çalışanların; kendi 

performanslarına ilişkin değerlemeleri ile diğerlerinin söz konusu çalışanların 

performansına yönelik değerlemeleri arasındaki farkların ortalamasını ifade 

etmek için kullanılmıştır.  

 4.5. Araştırmada Elde Edilen Bulgular ve Verilerin Analizi. 
 Bu başlık altında 360 derece performans değerlendirme sisteminin kamu 

yönetiminde uygulanabilirliğine yönelik alan araştırmasında elde edilen verilerin 

analizi yapılmaktadır. 
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 4.5.1. Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerinin Analizi 
 Araştırmanın örneklemini oluşturan 345 katılımcının sosyo-demografik 

özellikleri tablo 24’de düzenlenmiştir. 

Tablo 24: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler Frekans Yüzde Kümülatif 
Yüzde 

Personelin 
Pozisyonu 

Üst Yönetici 3 0,87 0,87 
Müdür 12 3,47 4,34 

Ast 330 95,65 100,00 

Yaş 

18-28 30 8,70 8,70 
29-39 139 40,29 48,99 
40-50 137 39,71 88,70 
51-58 36 10,43 99,13 

59 ve Üstü 3 0,87 100,00 

Cinsiyetiniz Erkek 212 61,45 61,45 
Bayan 133 38,55 100,00 

Medeni Hal Evli 289 83,77 83,77 
Bekar 56 16,23 100,0 

Kişisel Gelir 
(TL Bazında) 

1500-2250 95 27,54 27,54 
2250-3000 116 33,62 61,16 
3000-3750 79 22,90 84,06 
3750-4500 34 9,86 93,91 

4500 ve Üstü 21 6,09 100,00 

Eğitim 

İlköğretim 10 2,90 2,90 
Lise 64 18,55 21,45 

Önlisans 69 20,00 41,45 
Lisans 165 47,83 89,28 

Lisansüstü 37 10,72 100,00 

 Sosyo-demografik özellikler incelendiğinde katılımcıların %0,87’sinin üst 

yönetici, %3,47’sinin müdür ve %95,65’inin ise astlarından (memur, işçi, geçici 

personel ve sözleşmeli personel) oluştuğu görülmektedir. Araştırma kapsamına 

alınan kamu kurumlarında görev yapan üst düzey yönetici kadroları son derece 

kısıtlıdır. Çalışmanın temel amacı da üst düzey yöneticilere yönelik 360 derece 

performans değerlendirmesidir. Bu bağlamda değerlendirilen kamu personelinin 

sayısı az iken değerlendiren personelin sayısı çoktur. 360 derece performans 

değerlendirmenin mantalitesi buna uygundur.  

 Yaş özellikleri incelendiğinde;18-28 yaş grubu %8,70, 29-39 yaş grubu 

%40,29, 40-50 yaş grubu %39,71, 51-58 yaş grubu %10,43 ve 59 ve üstü yaş grubu 

%0,87dir. 

 Yine tabloda görüldüğü üzere; katılımcıların %61,45’ini erkekler %38,55’ini 

ise bayanlar oluşturmaktadır. Devlet Personel Başkanlığı’nın 2013 Aralık ayı 
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verilerine göre kamu çalışanlarının cinsiyet dağılımı söz konusu çalışmadaki cinsiyet 

dağılımı ile uyumludur. Çünkü elde edilen verilere göre kamu sektöründe çalışan 

personelin %36,93’ü bayan ve %63,07’si ise erkeklerden oluşmaktadır. 

 Medeni hale bakıldığında ise katılımcıların büyük bir çoğunluğunun (%83,77) 

evli olduğu görülmektedir. Örneklemin sadece %16,23’ü ise bekâr olduğunu 

belirtmiştir. 

 Örneklem grubunun gelir düzeyi incelendiğinde, katılımcıların %27,54’ünün 

1500-2250 TL, %33,62’sinin 2250-3000 TL, %22,90’ın 3000-3750 TL, %9,86’nın 

3750-4500 TL ve %9,86’sının 4500 TL ve üzerinde kişisel gelire sahip olduğu 

gözlenmiştir.  

 Katılımcıların eğitim düzeyi analiz edildiğinde, %2,90’ının ilköğretim, 

%18,55’inin lise, %20,00’ının ön lisans, %47,83’ünün lisans ve %10,72’sinin 

lisansüstü düzeyde eğitim aldıkları görülmüştür. Lisansüstü eğitim durumunun 

yüksek çıkmasının temel nedeni, örneklem kapsamına alınan meslek gruplarından bir 

tanesinin doktorlardan oluşmasıdır. Kurumlardan birinde doktorlara anket 

uygulanmış olmasıdır. Bu durum aynı zamanda gelir durumu ile ilgili bulgulara da 

yansımıştır.  

 4.5.2. Araştırmanın İstatistikî Bulguları 
 Katılımcıların performans ölçümünde ihtiyaç duyulan temel yeteneklerin 

önemine ilişkin algılarının frekans dağılımı ve betimleyici analiz yapılmış ve elde 

edilen bulgular tablo 25’te düzenlenmiştir. 

Tablo 25: Temel Yeteneklere Göre Frekans Dağılımı ve Betimleyici İstatistik 

  
Çok 

Önemsiz Önemsiz 
Kısmen 
Önemli Önemli 

Çok 
Önemli Ortalama 

YETENEK Fr. (%) Fr. (%) Fr. (%) Fr. (%) Fr. (%) 

İletişim 3 0,87 11 3,19 29 8,41 119 34,49 182 52,75 4,35 

Liderlik 4 1,16 19 5,51 47 13,62 118 34,20 156 45,22 4,17 

Adaptasyon 4 1,16 13 3,77 28 8,12 131 37,97 168 48,70 4,30 

İlişki 3 0,87 10 2,90 38 11,01 128 37,10 165 47,83 4,28 

Görev yönetimi 3 0,87 10 2,90 26 7,54 79 22,90 226 65,51 4,50 

Üretim 4 1,16 11 3,19 33 9,57 110 31,88 186 53,91 4,35 

Kişisel gelişim 2 0,58 19 5,51 32 9,28 138 40,00 153 44,35 4,22 

Çalışanların 
gelişimi 2 0,58 13 3,77 38 11,01 132 38,26 159 46,09 4,26 
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 Tabloya göre; katılımcılar performans değerleme sürecinde, söz konusu temel 

yeteneklerin hepsinin çok önemli olduğunu düşünmektedirler. Ancak yine de adil ve 

dengeli görev yönetimi sağlamanın katılımcılar açısından çok daha önemli olduğunu 

söylemek mümkündür. Katılımcıların en fazla önemsedikleri bir diğer temel yetenek 

ise ilişki yeteneğidir. Katılımcılar tarafından diğer yeteneklere göre en az önem 

verilen temel yeteneklerin ise kişisel gelişim ve liderlik yetenekleri olduğu 

görülmektedir. Tablodaki ortalama değerlerde betimleyici istatistik test sonucu elde 

edilmiştir. Bu sonuçlar frekans dağılımı ile aynı anlama gelmektedir. Katılımcılar 

tarafından en fazla değer (4,50) olan dengeli ve adil görev yönetimidir. En az 

ortalama değer ise (4,17) liderliktir. Tekrar vurgulamak gerekir ise, 5’li ölçekte tüm 

kriterler 4’ün üzerinde ortalama bir değere sahiptir. Özetle tüm kriterler katılımcılara 

göre önemlidir.  

Tablo 26: Olası Hatalara Göre Frekans Dağılımı 

  
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum 

Kısmen 
Katılıyorum 

Katılıyorum 
Kesinlikle 

Katılıyorum 

İFADENİN TEKNİK 
KARŞILIĞI Fr. (%) Fr. (%) Fr. (%) Fr. (%) Fr. (%) 

Tek Ölçüt 49 14,20 47 13,62 97 28,12 89 25,80 61 17,68 

Halo Etkisi 31 8,99 60 17,39 122 35,36 90 26,09 40 11,59 

Ön Yargılar 109 31,59 80 23,19 58 16,81 56 16,23 40 11,59 

Cömert ya da Cimri Davranma 49 14,20 87 25,22 103 29,86 62 17,97 42 12,17 

Yakın zaman etkisi 50 14,49 69 20,00 119 34,49 65 18,84 40 11,59 

Merkezi Eğilim 35 10,14 62 17,97 128 37,10 86 24,93 32 9,28 

Geribildirim eksikliği 54 15,65 47 13,62 75 21,74 94 27,25 74 21,45 

 Gerek özel ve gerekse kamu sektöründe performans değerleme sürecinde bir 

takım hatalarla karşılaşmak olasıdır. Bu hatalar değerleme sonuçlarının objektifliğine 

gölge düşürmektedir. Performansı değerlendirilen personelin, çalışmanın birinci 

bölümünde ayrıntılı olarak sıralanan performans değerlendirme hatalarına yönelik 

algısı, çalışanın motivasyonunu ve çalıştığı kuruma yönelik algısını pozitif veya 

negatif yönde etkileyebilir. Hatasız bir performans değerlendirme sürecinden 

bahsetmek mümkün değildir. Ancak hangi hatalarla daha sık karşılaşıldığının ve 

bunların birey ve kurum açısından doğurduğu sonuçların belirlenmesi kamu yönetimi 
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açısından önemlidir. Kaliteli ve beklentilere uygun kamu hizmeti sunabilmek için sık 

yapılan hataların tespiti ve buna yönelik tedbirlerin alınması, çalışanın işini 

sevmesine ve kaliteli kamu hizmeti sunulmasına yardımcı olacaktır. Araştırmaya 

katılan kamu çalışanları performans değerlendirme sürecinde objektif kriterlerden 

ziyade önyargının ön planda olduğu hale etkisi, tek ölçüt ve yakın zaman etkisinden 

şikâyetçidirler. Diğer taraftan, katılımcıların olası hatalar arasında en fazla şikâyetçi 

oldukları konu ise performans değerleme sürecinin anlatılmaması ve sonuçlar 

hakkında geribildirim yapılmamasıdır. 

Tablo 27: Bilgi Toplama Kaynaklarının Önem Sırasına Göre Frekans Dağılımı 

  
En 

Önemsiz Önemsiz Önemli En Önemli 

İFADE KAYNAK Fr. (%) Fr. (%) Fr. (%) Fr. (%) 

Performans değerleme sürecinde 
bilgi toplama aşamasında 
kullanılan kaynakların önem 
sırası size göre nasıl olmalıdır. 

Üst 52 15,07 38 11,01 66 19,13 156 45,22 

Eş düzey 28 8,12 95 27,54 129 37,39 50 14,49 

Ast 101 29,28 103 29,86 56 16,23 42 12,17 

Kendisi 121 35,07 65 18,84 51 14,78 67 19,42 

 Tablo 27’de verilen bulgular, performans değerlendirmesi açısından önemli bir 

ipucu vermektedir. Kamu çalışanları, kendi performanslarını kimin 

değerlendirmesini istemektedir? Bu sorunun cevabı tablo 27’de düzenlenmiştir. 

Araştırmaya katılan kamu çalışanlarının büyük bir çoğunluğu, performans 

değerlendirmesini amirlerin yapması gerektiğini vurgulamaktadır. Yine elde edilen 

bulgulara göre bireyin kendisini değerlendirmesinin performans değerlendirmesinin 

mantığı açısından gereksiz ve hiçbir öneminin olmadığı vurgulanmaktadır. Astlar 

tarafından yapılacak bir performans değerlendirmesinin de önemsiz ve bir değer 

ifade etmediği öne sürülmektedir. Örneklem kapsamına alınan çalışanların böyle bir 

yargıya sahip olmasının temel sebebi; belki de Türk kamu yönetiminin yapısı ve 

işleyişine dayandırılabilir. Çünkü kamu yönetimi sistemimiz hiyerarşik bir yapıya 

sahiptir. Dolayısı ile üst amirlerin; astlar tarafından değerlendirilmesinin hiçbir 

anlamı ya da değeri olmayabilir. Bu konuda temel mantık değerlendirmeyi ancak 

üstlerin yapabileceği yönünde Türk kamu yönetiminde yönetsel kültürün egemen 

olmasıdır. 
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 %95 güven aralığı ve %5 anlamlılık düzeyinde örneklem kapsamına alınan 

kurumların, temel kriterlere yönelik algısında anlamlı bir farklılık olup olmadığı 

analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular tablo 28’de düzenlenmiştir. Katılımcıların 

çalışmakta oldukları kurumlar göz önünde bulundurularak yapılan analizde, iletişim 

yeteneğine atfedilen önem açısından anlamlı bir farklılık (sig=0,007) tespit 

edilmiştir. Bu durum farklı kurum ve yapılarda çalışanların performans 

değerlendirmesinde iletişim yeteneğine verdikleri önemin değişkenlik arz ettiği 

anlamına gelmektedir. 

Tablo 28: Kurumlara Göre İletişim Yeteneği Algısı (One Way ANOVA, Scheffe) 

Bağımlı Değişken (I) Kurum (J) Kurum 
Ortalama 

Farkı 

(I-J) 

Std. 
Sapma Sig. 

Kurum içerisinde diğerleriyle 
iletişim kurabilme 

Belediye Kaymakamlık 0,177 0,100 0,215 

İLBANK 0,387* 0,122 0,007 

Kaymakamlık Belediye -0,177 0,100 0,215 

İLBANK 0,211 0,118 0,207 

İLBANK Belediye -0,387* 0,122 0,007 

Kaymakamlık -0,211 0,118 0,207 

*Ortalama farkı %95 güven aralığında anlamlıdır. 

 Tablo 28’de görüldüğü üzere, Belediye ve İLBANK çalışanlarının iletişim 

yeteneğine verdikleri önem arasında anlamlı farklılık söz konusudur. Buna göre, 

performans değerlendirmesinde iletişim yeteneğine en fazla önem verenler belediye 

çalışanları iken, iletişim yeteneğini en az önemseyen grup ise İLBANK 

çalışanlarıdır. 
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Tablo 29: Yaş Gruplarına Göre Temel Yetenek Algısı (One Way ANOVA) 

İFADE DEĞİŞKEN 
Kareler 
Toplamı 

Ort. 
Kare 

Sig. 

Kurum içerisinde diğerleriyle iletişim 
kurabilme 

Gruplar arasında 3,266 0,817 0,321 

Gruplar içerisinde 235,466 0,695 

Toplam 238,733 

Kurum içerisinde diğerlerine liderlik etme 

Gruplar arasında 4,789 1,197 0,250 

Gruplar içerisinde 300,092 0,885 

Toplam 304,881 

Kurum kültürü ve çalışanlarına 
adaptasyon sağlama 

Gruplar arasında 1,407 0,352 0,756 

Gruplar içerisinde 252,349 0,744 

Toplam 253,756 

Kurum içerisinde diğerleriyle ilişki 
kurabilme 

Gruplar arasında 0,972 0,243 0,850 

Gruplar içerisinde 241,110 0,711 

Toplam 242,081 

Kurum içerisinde dengeli ve adil görev 
yönetimi sağlama 

Gruplar arasında 2,042 0,511 0,561 

Gruplar içerisinde 231,955 0,684 

Toplam 233,997 

Kurumsal üretime katkıda bulunma 

Gruplar arasında 2,501 0,625 0,507 

Gruplar içerisinde 255,333 0,753 

Toplam 257,834 

Gerçekleştirdiği faaliyetlerle kişisel 
gelişimini artırma 

Gruplar arasında 3,631 0,908 0,314 

Gruplar içerisinde 258,134 0,761 

Toplam 261,765 

Kurum içi çalışmalarla diğerlerinin 
gelişimini destekleme 

Gruplar arasında 3,294 0,823 0,328 

Gruplar içerisinde 240,680 0,710 

Toplam 243,974 

 %95 güven aralığı ve %5 anlamlılık düzeyine göre, araştırma kapsamına alınan 

kamu çalışanlarının yaş gruplarına göre temel yetenekleri algılamasında anlamlı bir 

farklılığın olup olmadığı analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, Tablo 29’da 

düzenlenmiştir. Katılımcıların yaş gruplarına göre, performans değerlendirmesinde 

göz önünde bulundurulan temel yetenekler açısından anlamlı bir farklılık söz konusu 

değildir. Bir başka ifadeyle katılımcıların temel yeteneklere ilişin algıları yaş 

kriterine göre belirgin bir farklılık göstermemektedir. 
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 Cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre kamu çalışanlarının performans 

değerlendirmesinde dikkat edilen temel yetenekleri algılamalarında anlamlı 

farklılıklar olup olmadığı “bağımsız iki grup t testi” ile analiz edilmiştir. Cinsiyet 

(0,173 ≤ sig. ≤ 0,885) ve medeni durum (0,266 ≤ sig. ≤ 0,944) değişkenlerine göre 

performans değerlendirmesinde göz önünde bulundurulan temel yetenekler açısından 

anlamlı bir farklılık söz konusu değildir. 

Tablo 30: Gelir Gruplarına Göre Liderlik Yeteneği Algısı (One Way ANOVA, Scheffe) 

Bağımlı Değişken (I) Gelir (J) Gelir 
Ortalama 

Farkı 
(I-J) 

Std. 
Sapma Sig. 

K
ur

um
 iç

er
isi

nd
e 

di
ğe

rle
rin

e 
lid

er
lik

 e
tm

e 

1500-2250 2250-3000 -0,289 0,129 0,291 

3000-3750 -0,200 0,142 0,738 

3750-4500 -0,011 0,186 1,000 

4500 ve üzeri -0,630 0,225 0,101 

2250-3000 1500-2250 0,289 0,129 0,291 

3000-3750 0,088 0,136 0,981 

3750-4500 0,278 0,182 0,675 

4500 ve üzeri -0,341 0,221 0,669 

3000-3750 1500-2250 0,200 0,142 0,738 

2250-3000 -0,088 0,136 0,981 

3750-4500 0,190 0,191 0,912 

4500 ve üzeri -0,429 0,229 0,478 

3750-4500 1500-2250 0,011 0,186 1,000 

2250-3000 -0,278 0,182 0,675 

3000-3750 -0,190 0,191 0,912 

4500 ve üzeri -0,619 0,259 0,224 

4500 ve üzeri 1500-2250 0,630 0,225 0,101 

2250-3000 0,341 0,221 0,669 

3000-3750 0,429 0,229 0,478 

3750-4500 0,619 0,259 0,224 

 Liderlik yeteneği dışındaki temel yeteneklere verilen önem noktasında, gelir 

grupları arasında anlamlı bir farklılık söz konusu değildir. Liderlik yeteneğine verilen 

önem açısından ise katılımcıların oluşturduğu gelir grupları arasında anlamlı 

(sig=0,027) bir farklılık bulunmaktadır. Tablo 29’da, gelir gruplarının liderlik 

yeteneğine atfettikleri öneme göre gruplar arasındaki farklılıkların anlamlılık 

düzeyleri, ortalama farklılıkları ve standart sapmaları verilmiştir. Tabloya göre gelir 
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gruplarının liderlik yeteneğine verdikleri önem, doğrusal bir farklılık 

oluşturmamaktadır. 

 Gelir seviyelerine göre oluşturulan çalışan grupları arasında, performans 

değerlendirmesinde liderlik yeteneğine en fazla önem veren çalışanların en üst 

seviyedeki gelir grubu olduğu, liderliğe en düşük seviyede önem veren çalışanların 

ise en düşük seviyedeki gelir grubu olduğu görülmektedir. Liderliğe verilen önem 

açısından liderliğe orta seviyede önem veren gruplar karşılaştırıldığında ise, tersine 

bir durum gözlemlenmektedir. 

Tablo 31: Statü Değişkenine Göre İletişim Yeteneği Algısı (One Way ANOVA, Scheffe) 

Bağımlı Değişken (I) Statü (J) Statü 
Ortalama 

Farkı 

(I-J) 

Std. 
Sapma Sig. 

Kurum içerisinde diğerleriyle 
iletişim kurabilme 

Tepe Yönetici Müdür 0,167 0,535 0,953 

Memur 0,669 0,481 0,382 

Müdür Tepe Yönetici -0,167 0,535 0,953 

Memur 0,502 0,244 0,121 

Ast Tepe Yönetici -0,669 0,481 0,382 

Müdür -0,502 0,244 0,121 

 İletişim yeteneği dışındaki temel yeteneklere verilen önem noktasında, 

katılımcıların çalıştıkları kurumlardaki statülerine göre oluşturdukları gruplar 

arasında anlamlı bir farklılık söz konusu değildir. Diğerleriyle iletişim kurabilme 

yeteneğine verilen önem açısından ise katılımcıların oluşturduğu statü grupları 

arasında anlamlı (sig=0,049) bir farklılık bulunmaktadır. Tablo 31’de, statü 

gruplarının iletişim yeteneğine atfettikleri öneme göre; tepe yöneticiler, müdürler ve 

astlar arasındaki farklılıkların anlamlılık düzeyleri, ortalama farklılıkları ve standart 

sapmaları verilmiştir. Tabloya göre, katılımcıların oluşturdukları statü gruplarının 

iletişim yeteneğine verdikleri önem, anlamlı ancak, doğrusal olmayan bir farklılık arz 

etmektedir. 

 Katılımcıların çalıştıkları kurumlardaki statülerine göre oluşturdukları gruplar 

arasında, performans değerlendirmesinde iletişim yeteneğine en fazla önem veren 

grubun üst yöneticiler olduğu görülmektedir. İletişim yeteneğine en düşük seviyede 

önem verenler ise atlardır. Dolayısıyla katılımcıların verdikleri cevaplar dikkate 
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alındığında, çalışılan kurumdaki statü yükseldikçe, iletişim yeteneğine verilen 

önemin de arttığını söylemek mümkündür. 

 Her kademe çalışan ve birim için standart bir performans değerleme kriteri 

kullanılması dışındaki olası hataların varlığına katılma açısından, farklı kurumlardaki 

çalışanlar arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Performans 

değerlendirmesi yapılırken, her kademe çalışan ve birim için standart bir performans 

değerleme kriteri kullanıldığı yönündeki ifadeye katılım noktasında ise, söz konusu 

kurumlarda çalışanlar arasında anlamlı (sig=0,013) bir farklılık mevcuttur. 

Tablo 32: Tek Ölçüt Hatasına İlişkin Kurumsal Algı (One Way ANOVA, Scheffe) 

Bağımlı Değişken (I) Kurum (J) Kurum 
Ortalama 

Farkı 

(I-J) 

Std. 
Sapma Sig. 

Her kademe çalışan için standart 
bir performans değerleme kriteri 
kullanılmaktadır. 

Belediye Kaymakamlık 0,416* 0,155 0,028 

İLBANK 0,435 0,189 0,073 

Kaymakamlık Belediye -0,416* 0,155 0,028 

İLBANK 0,019 0,183 0,995 

İLBANK Belediye -0,435 0,189 0,073 

Kaymakamlık -0,019 0,183 0,995 

*Ortalama farkı %95 güven aralığında anlamlıdır. 

 %95 güven aralığı ve %5 anlamlılık düzeyine göre farklı kamu kurumlarında 

görev yapan personelin performans ölçüm hatalarına yönelik algı farklılıkları test 

edilmiştir. Elde edilen bulgular, Tablo 32’de düzenlenmiştir. Buna göre, sadece “tek 

ölçüt” olarak ifade edilen performans değerlendirme hatasına yönelik olarak 

kurumsal bazda anlamlı bir farklılık ortaya çıkmaktadır. Tabloda performans 

değerlendirmesi sırasında karşılaşılabilen olası tek ölçüt hatasına ilişkin algıya göre 

kurumlar arasındaki farklılıkların anlamlılık düzeyleri, ortalama farklılıkları ve 

standart sapmaları verilmiştir. Tablodan anlaşıldığı üzere farklı kurumlarda 

çalışanlardan özellikle Belediye ve Kaymakamlık çalışanları arasında anlamlı bir 

farklılık (sig= 0,028) söz konusudur. Buna göre; tek ölçüt hatası yapıldığına dair 

ifadeye en yüksek seviyede katılanlar Belediye çalışanlarıdır. Söz konusu ifadeye en 

düşük seviyede katılan çalışanlar ise İLBANK çalışanlarıdır. 
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Tablo 33: Yaş Gruplarına Göre Performans Değerleme Hataları (One Way ANOVA) 

İFADE DEĞİŞKEN 
Kareler 

Toplamı 

Ort. 

Kare 

Sig. 

Her kademe çalışan ve birim için standart bir 
performans değerleme kriteri kullanılmaktadır. 

Gruplar arasında 17,893 4,473 0,027 

Gruplar içerisinde 545,407 1,614 

Toplam 563,300 

Yöneticiler bir konudaki gelişmiş özelliği 
dikkate alarak bunu çalışanın tüm özelliklerine 
genellemektedir. 

Gruplar arasında 2,736 0,684 0,703 

Gruplar içerisinde 424,546 1,256 

Toplam 427,283 

Performans değerlendirmeleri yaş, cinsiyet, 
din, vb.önyargıların etkisinde kalmaktadır. 

Gruplar arasında 20,748 5,187 0,028 

Gruplar içerisinde 634,739 1,878 

Toplam 655,487 

Yöneticiler performans değerlendirirken 
gereğinden fazla cömert veya cimri olmaktadır. 

Gruplar arasında 9,027 2,257 0,194 

Gruplar içerisinde 499,539 1,478 

Toplam 508,566 

Performans değerlendirme çalışanın tüm 
faaliyetleri değil de sadece son zamanlardaki 
performansa bakılarak gerçekleştirilmektedir. 

Gruplar arasında 4,881 1,220 0,497 

Gruplar içerisinde 487,440 1,442 

Toplam 492,321 

Yöneticiler herkesi ortalama bir puan 
çerçevesinde değerlendirmektedir. 

Gruplar arasında 6,591 1,648 0,246 

Gruplar içerisinde 408,465 1,208 

Toplam 415,055 

Performans değerleme süreci anlatılmamakta 
ve sonuçlar hakkında geri bildirim 
yapılmamaktadır. 

Gruplar arasında 7,181 1,795 0,421 

Gruplar içerisinde 623,817 1,840 

Toplam 630,997 

 %95 güven aralığı ve %5 anlamlılık düzeyine göre, araştırmaya katılan kamu 

çalışanlarının performans değerlendirmesi ve buna bağlı hatalar ile ilgili farklı bir 

düşünceye sahip olup olmadıkları test edilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 33’de 

düzenlenmiştir. Katılımcıların oluşturduğu farklı yaş grupları arasında, her kademe 

çalışan ve birim için standart bir performans değerleme kriteri kullanılması 

(sig=0,027) ile yaş, cinsiyet, din, vb. önyargıların etkisinde kalınması (sig=0,028) 

konularında yaş grupları açısından anlamlı farklılıklar söz konusudur. 
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Tablo 34: Yaş Gruplarına Göre Tek Ölçüt Hatası Algısı (One Way ANOVA, Scheffe) 

Bağımlı Değişken (I) Yaş (J) Yaş 
Ortalama 

Farkı 

(I-J) 

Std. 
Sapma Sig. 

H
er

 k
ad

em
e 

ça
lış

an
 v

e 
bi

rim
 iç

in
 st

an
da

rt 
bi

r p
er

fo
rm

an
s d
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ku
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nı
lm

ak
ta

dı
r. 19-28 29-39 -0,766 0,256 0,064 

40-50 -0,765 0,256 0,066 

51-58 -0,643 0,316 0,389 

59 ve üzeri -1,500 0,769 0,435 

29-39 19-28 0,766 0,256 0,064 

40-50 0,001 0,153 1,000 

51-58 0,123 0,240 0,992 

59 ve üzeri -0,734 0,741 0,913 

40-50 19-28 0,765 0,256 0,066 

29-39 -0,001 0,153 1,000 

51-58 0,122 0,241 0,992 

59 ve üzeri -0,735 0,741 0,912 

51-58 19-28 0,643 0,316 0,389 

29-39 -0,123 0,240 0,992 

40-50 -0,122 0,241 0,992 

59 ve üzeri -0,857 0,764 0,868 

59 ve üzeri 19-28 1,500 0,769 0,435 

29-39 0,734 0,741 0,913 

40-50 0,735 0,741 0,912 

51-58 0,857 0,764 0,868 

 Performans değerlendirmesi yapılırken tek ölçüt kullanılmaktadır yargısına 

ilişkin algıya göre yaş grupları arasındaki farklılıkların anlamlılık düzeyleri, ortalama 

farklılıkları ve standart sapmaları dikkate alınmıştır. Tablo 34’e göre, her kademe 

çalışan ve birim için standart bir performans değerleme kriteri kullanıldığına dair 

ifadeye katılma düzeyleri açısından, yaş grupları arasında doğrusal bir ilişki söz 

konusu değildir. Tablodan anlaşıldığı üzere; yaş grupları arasında, performans 

değerlendirmesinde karşılaşılabilen olası hatalardan tek ölçüt kullanıldığına dair 
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ifadeye en düşük seviyede katılanlar 19-28 yaş arasındaki gruptur. Söz konusu 

ifadeye en yüksek seviyede katılanlar ise 59 ve üzeri yaş grubundaki çalışanlardır. 

Tablo 35: Yaş Gruplarına Göre Önyargı Algısı (One Way ANOVA, Scheffe) 

Bağımlı Değişken (I) Yaş (J) Yaş 
Ortalama 

Farkı 

(I-J) 

Std. 
Sapma Sig. 

Pe
rf
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m

an
s d

eğ
er

le
nd
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el
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i y

aş
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19-28 29-39 -0,396 0,276 0,725 

40-50 -0,787 0,276 0,091 

51-58 -0,457 0,341 0,773 

59 ve üzeri -1,000 0,830 0,835 

29-39 19-28 0,396 0,276 0,725 

40-50 -0,391 0,165 0,234 

51-58 -0,061 0,259 1,000 

59 ve üzeri -0,604 0,800 0,966 

40-50 19-28 0,787 0,276 0,091 

29-39 0,391 0,165 0,234 

51-58 0,330 0,260 0,807 

59 ve üzeri -0,213 0,800 0,999 

51-58 19-28 0,457 0,341 0,773 

29-39 0,061 0,259 1,000 

40-50 -0,330 0,260 0,807 

59 ve üzeri -0,543 0,824 0,980 

59 ve üzeri 19-28 1,000 0,830 0,835 

29-39 0,604 0,800 0,966 

40-50 0,213 0,800 0,999 

51-58 0,543 0,824 0,980 

 Tablo 35’de, performans değerlendirmesi yapılırken karşılaşılabilen olası 

hatalardan yaş, cinsiyet, din vb. önyargıların etkisinde kalınması hatasının varlığına 

katılma derecesine göre yaş grupları arasındaki farklılıkların anlamlılık düzeyleri, 

ortalama farklılıkları ve standart sapmaları verilmiştir. Tabloya göre, söz konusu hata 

ile karşılaşıldığına dair ifadeye katılma düzeyleri açısından, yaş grupları arasında 

doğrusal bir ilişki söz konusu değildir. Tablodan anlaşıldığı üzere; yaş grupları 

arasında, performans değerlendirmesinde karşılaşılabilen olası hatalardan yaş, 

cinsiyet, din vb. önyargıların etkisinde kalındığına dair ifadeye en düşük seviyede 

katılanlar 19-28 yaş arasındaki gruptur. Söz konusu ifadeye en yüksek seviyede 

katılanlar ise 59 ve üzeri yaş grubundaki çalışanlardır. 
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Tablo 36: Cinsiyet Gruplarına Göre Performans Değerleme Hatalarına Yönelik 
Algı (Bağımsız İki Grup t-testi) 

Levene 

Değişkenlerin 

Eşitliği Testi 

Ortalamaların Eşitliği t-testi 

F Sig. t df Sig. (çift-
kuyruklu) 

Ortalama 
Farkı 

Std. Sapma 
Farkı 

Her kademe çalışan ve birim için 

standart bir performans değerleme 

kriteri kullanılmaktadır. 

Eşit değişkenler 

varsayıldığında 0,492 
 

0,484 
 

-0,397 341 0,691 -0,057 0,143 

Eşit değişkenler 

varsayılmadığına 
-0,401 287,058 0,689 -0,057 0,141 

Yöneticiler bir konudaki gelişmiş 

özelliği dikkate alarak bunu 

çalışanın tüm özelliklerine 

genellemektedir. 

Eşit değişkenler 

varsayıldığında 1,185 
 

0,277 
 

0,444 341 0,658 0,055 0,124 

Eşit değişkenler 

varsayılmadığına 
0,448 288,217 0,654 0,055 0,123 

Performans değerlendirmeleri 

yaş, cinsiyet, din, vb. önyargıların 

etkisinde kalmaktadır. 

Eşit değişkenler 

varsayıldığında 0,868 
 

0,352 
 

-2,450 341 0,015 -0,374 0,153 

Eşit değişkenler 

varsayılmadığına 
-2,483 290,187 0,014 -0,374 0,151 

Yöneticiler performans 

değerlendirirken gereğinden fazla 

cömert veya cimri olmaktadır. 

Eşit değişkenler 

varsayıldığında 0,463 
 

0,497 
 

-2,104 341 0,036 -0,283 0,135 

Eşit değişkenler 

varsayılmadığına 
-2,111 281,215 0,036 -0,283 0,134 

Performans değerlendirme çalışanın 

tüm faaliyetleri değil de sadece son 

zamanlardaki performansa bakılarak 

gerçekleştirilmektedir. 

Eşit değişkenler 

varsayıldığında 1,131 
 

0,288 
 

-1,411 341 0,159 -0,188 0,133 

Eşit değişkenler 

varsayılmadığına 
-1,379 257,377 0,169 -0,188 0,136 

Yöneticiler herkesi ortalama bir 

puan çerçevesinde 

değerlendirmektedir. 

Eşit değişkenler 

varsayıldığında 0,017 
 

0,896 
 

-0,410 341 0,682 -0,050 0,122 

Eşit değişkenler 

varsayılmadığına 
-0,416 292,563 0,677 -0,050 0,120 

Performans değerleme süreci 

anlatılmamakta ve sonuçlar 

hakkında geri bildirim 

yapılmamaktadır. 

Eşit değişkenler 

varsayıldığında 4,393 
 

0,037 
 

-1,337 342 0,182 -0,201 0,150 

Eşit değişkenler 

varsayılmadığına 
-1,375 305,477 0,170 -0,201 0,146 

 “Performans değerlemesi yapılırken karşılaşılabilecek olası hatalardan 

hangileriyle karşılaşılmaktadır?” sorusuna verilen cevaplarda cinsiyet açısından 

anlamlı farklılıklar olup olmadığı Levene testi ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Tablo 36’dan da anlaşılacağı üzere “önyargıların etkisinde kalma” (sig=0,014) ve 

“gereğinden fazla cömert ya da cimri davranma” (sig=0,036) konularında cinsiyet 

faktörü açısından algı farklılığı söz konusudur. Başka bir ifadeyle, performans 

değerlendirmesi yapılırken yaş, cinsiyet, din vb. önyargıların etkisinde kalındığına ve 
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yöneticilerin performans değerlendirirken gereğinden fazla cömert veya cimri 

olduklarına ilişkin ifadelere bayanlar erkeklere oranla daha yüksek seviyede 

katılmaktadır. 

Tablo 37: Medeni Durum Faktörüne Göre Performans Değerleme Hatalarına 
Yönelik Algı (Bağımsız İki Grup t-testi) 

Levene 

Değişkenlerin 

Eşitliği Testi 

Ortalamaların Eşitliği t-testi 

F Sig. t df Sig. (çift-
kuyruklu) 

Ortalama 
Farkı 

Std. Sapma 
Farkı 

Her kademe çalışan ve birim için 
standart bir performans 
değerleme kriteri 
kullanılmaktadır. 

Eşit değişkenler 
varsayıldığında 0,070 

 

0,792 

 

1,571 341 0,117 0,294 0,187 

Eşit değişkenler 
varsayılmadığına 1,540 76,572 0,128 0,294 0,191 

Yöneticiler bir konudaki gelişmiş 
özelliği dikkate alarak bunu 
çalışanın tüm özelliklerine 
genellemektedir. 

Eşit değişkenler 
varsayıldığında 4,554 

 

0,034 

 

1,156 341 0,249 0,189 0,163 

Eşit değişkenler 
varsayılmadığına 1,244 83,992 0,217 0,189 0,152 

Performans değerlendirmeleri 
yaş, cinsiyet, din, vb. önyargıların 
etkisinde kalmaktadır. 

Eşit değişkenler 
varsayıldığında 5,520 

 

0,019 

 

0,480 341 0,632 0,097 0,202 

Eşit değişkenler 
varsayılmadığına 0,535 87,527 0,594 0,097 0,181 

Yöneticiler performans de-
ğerlendirirken gereğinden fazla 
cömert veya cimri olmaktadır. 

Eşit değişkenler 
varsayıldığında 0,018 

 

0,893 

 

-0,283 341 0,777 -0,051 0,178 

Eşit değişkenler 
varsayılmadığına -0,281 77,396 0,780 -0,051 0,180 

Performans değerlendirme çalışanın 
tüm faaliyetleri değil de sadece son 
zamanlardaki performansa bakılarak 
gerçekleştirilmektedir. 

Eşit değişkenler 
varsayıldığında 1,525 

 

0,218 

 

0,375 341 0,708 0,066 0,175 

Eşit değişkenler 
varsayılmadığına 0,346 72,983 0,730 0,066 0,190 

Yöneticiler herkesi ortalama bir 
puan çerçevesinde 
değerlendirmektedir. 

Eşit değişkenler 
varsayıldığında 0,724 

 

0,395 

 

0,124 341 0,901 0,020 0,161 

Eşit değişkenler 
varsayılmadığına 0,128 80,345 0,898 0,020 0,156 

Performans değerleme süreci 
anlatılmamakta ve sonuçlar 
hakkında geri bildirim 
yapılmamaktadır. 

Eşit değişkenler 
varsayıldığında 5,953 

 

0,015 

 

1,095 342 0,274 0,217 0,198 

Eşit değişkenler 
varsayılmadığına 1,202 85,774 0,233 0,217 0,180 

 “t testi” bulguları doğrultusunda performans değerlemesi yapılırken 

karşılaşılabilecek olası hatalara (0,117<sig<0,901) ilişkin ifadelere katılma 

noktasında medeni hal grupları arasında anlamlı bir farklılık söz konusu değildir. 

Dolayısıyla, performans değerlemesi yapılırken karşılaşılabilecek olası hataların 

varlığına katılma noktasında evli ve bekâr katılımcıların düşünceleri anlamlı bir 

farklılık arz etmemektedir. 
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Tablo 38: Gelir Gruplarına Göre Olası Performans Değerleme Hatalarına 
Yönelik Algı (One Way ANOVA) 

İFADE DEĞİŞKEN 
Kareler 

Toplamı 

Ort. 

Kare 

Sig. 

Her kademe çalışan ve birim için standart bir 
performans değerleme kriteri kullanılmaktadır. 

Gruplar arasında 7,146 1,786 0,363 

Gruplar içerisinde 556,154 1,645 

Toplam 563,300 

Yöneticiler bir konudaki gelişmiş özelliği 
dikkate alarak bunu çalışanın tüm özelliklerine 
genellemektedir. 

Gruplar arasında 5,890 1,473 0,319 

Gruplar içerisinde 421,393 1,247 

Toplam 427,283 

Performans değerlendirmeleri yaş, cinsiyet, 
din, vb.önyargıların etkisinde kalmaktadır. 

Gruplar arasında 19,674 4,918 0,035 

Gruplar içerisinde 635,813 1,881 

Toplam 655,487 

Yöneticiler performans değerlendirirken 
gereğinden fazla cömert veya cimri olmaktadır. 

Gruplar arasında 18,414 4,604 0,014 

Gruplar içerisinde 490,151 1,450 

Toplam 508,566 

Performans değerlendirme çalışanın tüm 
faaliyetleri değil de sadece son zamanlardaki 
performansa bakılarak gerçekleştirilmektedir. 

Gruplar arasında 26,196 6,549 0,001 

Gruplar içerisinde 466,124 1,379 

Toplam 492,321 

Yöneticiler herkesi ortalama bir puan 
çerçevesinde değerlendirmektedir. 

Gruplar arasında 13,975 3,494 0,020 

Gruplar içerisinde 401,080 1,187 

Toplam 415,055 

Performans değerleme süreci anlatılmamakta 
ve sonuçlar hakkında geri bildirim 
yapılmamaktadır. 

Gruplar arasında 26,225 6,556 0,006 

Gruplar içerisinde 604,772 1,784 

Toplam 630,997 

 %95 güven aralığı ve %5 anlamlılık düzeyine göre, gelir grupları açısından 

performans değerlendirmesinde karşılaşılan hatalara yönelik algı test edilmiştir. Elde 

edilen bulgular Tablo 38’de düzenlenmiştir. Her kademe çalışan ve birim için 

standart bir performans değerleme kriteri kullanılması (sig=0,363) ve yöneticilerin 

bir konudaki gelişmiş özelliği dikkate alıp genellemesi (sig=0,319) olası hataları 

dışında tüm hataların varlığına katılma açısından, gelir grupları arasında anlamlı bir 

farklılık (0,001<sig<0,035) mevcuttur. 
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Tablo 39: Gelir Gruplarına Göre Önyargıların Etkisinde Kalma Hatasına 
Yönelik Algı (One Way ANOVA, Scheffe) 

Bağımlı Değişken (I) Gelir (J) Gelir 
Ortalama 

Farkı 

(I-J) 

Std. 
Sapma Sig. 

Pe
rf
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s d
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1500-2250 2250-3000 0,095 0,190 0,993 

3000-3750 -0,230 0,210 0,877 

3750-4500 -0,268 0,274 0,916 

4500 ve üzeri 0,776 0,337 0,261 

2250-3000 1500-2250 -0,095 0,190 0,993 

3000-3750 -0,325 0,201 0,623 

3750-4500 -0,363 0,267 0,765 

4500 ve üzeri 0,681 0,332 0,381 

3000-3750 1500-2250 0,230 0,210 0,877 

2250-3000 0,325 0,201 0,623 

3750-4500 -0,038 0,282 1,000 

4500 ve üzeri 1,006 0,344 0,075 

3750-4500 1500-2250 0,268 0,274 0,916 

2250-3000 0,363 0,267 0,765 

3000-3750 0,038 0,282 1,000 

4500 ve üzeri 1,044 0,386 0,124 

4500 ve üzeri 1500-2250 -0,776 0,337 0,261 

2250-3000 -0,681 0,332 0,381 

3000-3750 -1,006 0,344 0,075 

3750-4500 -1,044 0,386 0,124 

 Performans değerlendirmesi yapılırken karşılaşılabilen olası hatalardan yaş, 

cinsiyet, din vb. önyargıların etkisinde kalınması hatasının varlığına katılma 

derecesine göre gelir grupları arasındaki farklılıkların anlamlılık düzeyleri, ortalama 

farklılıkları ve standart sapmaları, Tablo 39’da verilmiştir. Tabloya göre, söz konusu 

hata ile karşılaşıldığına dair ifadeye katılma düzeyleri açısından, gelir grupları 

arasında doğrusal bir ilişki söz konusu değildir. Bununla birlikte, gelir grupları 

arasında, performans değerlendirmesinde karşılaşılabilen olası hatalardan yaş, 

cinsiyet, din vb. önyargıların etkisinde kalındığına dair ifadeye en düşük seviyede 

katılanlar 4500 TL ve üzeri gelire sahip katılımcılar iken, söz konusu ifadeye en 

yüksek seviyede katılanlar ise 3750-4500 TL arasında gelire sahip olan çalışanlardır. 
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Tablo 40: Gelir Gruplarına Göre Cömert ya da Cimri Davranma Hatasına 
Yönelik Algı (One Way ANOVA, Scheffe) 

Bağımlı Değişken (I) Gelir (J) Gelir 
Ortalama 

Farkı 

(I-J) 

Std. 
Sapma Sig. 

Y
ön

et
ic
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r p
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fo
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s d
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1500-2250 2250-3000 0,114 0,167 0,976 

3000-3750 -0,282 0,184 0,674 

3750-4500 -0,561 0,241 0,248 

4500 ve üzeri 0,271 0,296 0,933 

2250-3000 1500-2250 -0,114 0,167 0,976 

3000-3750 -0,396 0,176 0,286 

3750-4500 -0,675 0,235 0,085 

4500 ve üzeri 0,157 0,292 0,990 

3000-3750 1500-2250 0,282 0,184 0,674 

2250-3000 0,396 0,176 0,286 

3750-4500 -0,280 0,247 0,865 

4500 ve üzeri 0,553 0,302 0,502 

3750-4500 1500-2250 0,561 0,241 0,248 

2250-3000 0,675 0,235 0,085 

3000-3750 0,280 0,247 0,865 

4500 ve üzeri 0,832 0,339 0,201 

4500 ve üzeri 1500-2250 -0,271 0,296 0,933 

2250-3000 -0,157 0,292 0,990 

3000-3750 -0,553 0,302 0,502 

3750-4500 -0,832 0,339 0,201 

 Tablo 40’da, performans değerlendirmesi yapılırken karşılaşılabilen 

yöneticilerin gereğinden fazla cömert veya cimri olması hatasının varlığına katılma 

derecesine göre gelir grupları arasındaki farklılıkların anlamlılık düzeyleri, ortalama 

farklılıkları ve standart sapmaları yer almaktadır. Buna göre, söz konusu hata ile 

karşılaşıldığına dair ifadeye katılma düzeyleri açısından, gelir grupları arasında 

doğrusal bir ilişki söz konusu değildir. Diğer yandan, yöneticilerin gereğinden fazla 

cömert veya cimri olduğuna dair ifadeye en düşük seviyede katılanlar 4500 TL ve 

üzeri gelire sahip katılımcılardır. Söz konusu ifadeye en yüksek seviyede katılanlar 

ise 3750-4500 TL arasında gelire sahip olan çalışanlardır. 
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Tablo 41: Gelir Gruplarına Göre Yakın Zaman Etkisi Hatasına Yönelik Algı 
(One Way ANOVA, Scheffe) 

Bağımlı Değişken (I) Gelir (J) Gelir 
Ortalama 

Farkı 

(I-J) 

Std. 
Sapma Sig. 
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s d
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e 
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1500-2250 2250-3000 -0,255 0,162 0,650 

3000-3750 -0,700* 0,179 0,005 

3750-4500 -0,110 0,235 0,994 

4500 ve üzeri 0,184 0,289 0,982 

2250-3000 1500-2250 0,255 0,162 0,650 

3000-3750 -0,445 0,172 0,156 

3750-4500 0,146 0,229 0,982 

4500 ve üzeri 0,440 0,284 0,664 

3000-3750 1500-2250 0,700* 0,179 0,005 

2250-3000 0,445 0,172 0,156 

3750-4500 0,590 0,241 0,203 

4500 ve üzeri 0,885 0,294 0,063 

3750-4500 1500-2250 0,110 0,235 0,994 

2250-3000 -0,146 0,229 0,982 

3000-3750 -0,590 0,241 0,203 

4500 ve üzeri 0,294 0,331 0,940 

4500 ve üzeri 1500-2250 -0,184 0,289 0,982 

2250-3000 -0,440 0,284 0,664 

3000-3750 -0,885 0,294 0,063 

3750-4500 -0,294 0,331 0,940 

*Ortalama farkı %95 güven aralığında anlamlıdır. 

 Performans değerlendirmesi yapılırken karşılaşılabilen olası hatalardan bir 

diğeri yakın zaman etkisidir. Yakın zaman etkisinin varlığına katılma derecesine göre 

gelir grupları arasındaki farklılıkların anlamlılık düzeyleri, ortalama farklılıkları ve 

standart sapmaları Tablo 41’de verilmiştir. Tablo ışığında, söz konusu hata ile 

karşılaşıldığına dair ifadeye katılma düzeyleri açısından, özellikle 1500-2250 TL 

arasında ve 300-3750 TL arasında gelire sahip olan katılımcıların oluşturduğu gelir 

grupları arasında doğrusal, anlamlı bir farklılık mevcuttur. Yakın zaman etkisinin 

performans değerlendirmesinde karşılaşılan bir hata olduğunu en düşük seviyede 
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4500 TL ve üzeri gelire sahip olanlar kabul ederken, bu hatanın varlığını en yüksek 

düzeyde kabul eden grup 3000-3750 TL arası gelire sahip olan katılımcı grubudur. 

Tablo 42: Gelir Gruplarına Göre Merkezi Eğilim Gösterme Hatasına Yönelik 
Algı (One Way ANOVA, Scheffe) 

Bağımlı Değişken (I) Gelir (J) Gelir 
Ortalama 

Farkı 

(I-J) 

Std. 
Sapma Sig. 

Y
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r h
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1500-2250 2250-3000 -0,283 0,151 0,473 

3000-3750 -0,183 0,166 0,876 

3750-4500 0,164 0,218 0,967 

4500 ve üzeri 0,458 0,268 0,572 

2250-3000 1500-2250 0,283 0,151 0,473 

3000-3750 0,100 0,160 0,983 

3750-4500 0,447 0,212 0,353 

4500 ve üzeri 0,741 0,264 0,098 

3000-3750 1500-2250 0,183 0,166 0,876 

2250-3000 -0,100 0,160 0,983 

3750-4500 0,347 0,224 0,663 

4500 ve üzeri 0,641 0,273 0,241 

3750-4500 1500-2250 -0,164 0,218 0,967 

2250-3000 -0,447 0,212 0,353 

3000-3750 -0,347 0,224 0,663 

4500 ve üzeri 0,294 0,307 0,922 

4500 ve üzeri 1500-2250 -0,458 0,268 0,572 

2250-3000 -0,741 0,264 0,098 

3000-3750 -0,641 0,273 0,241 

3750-4500 -0,294 0,307 0,922 

 Tablo 42’de, performans değerlendirmesi yapılırken karşılaşılabilen hatalardan 

merkezi eğilim gösterme hatasının varlığına katılma derecesine göre gelir grupları 

arasındaki farklılıkların anlamlılık düzeyleri, ortalama farklılıkları ve standart 

sapmaları verilmiştir. Tabloya göre, söz konusu hata ile karşılaşıldığına dair ifadeye 

katılma düzeyleri açısından, gelir grupları arasında doğrusal bir ilişki söz konusu 

değildir. Bununla birlikte; performans değerlendirmesi yapılırken karşılaşılabilen 

olası hatalardan birisi olan “yöneticilerin herkesi ortalama bir puan çerçevesinde 
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değerlendirdiğine” dair ifadeye en düşük seviyede katılanlar 4500 TL ve üzeri gelire 

sahip katılımcılardır. Söz konusu ifadeye en yüksek seviyede katılanlar ise 2250-

3000 TL arasında gelire sahip olan çalışanlardır. 

Tablo 43: Geribildirim Eksikliği Hatasına İlişkin Algının Gelir Bağımsız 
Değişkenine Göre Gruplar Arasındaki Farklılığı (Scheffe) 

Bağımlı Değişken (I) Gelir (J) Gelir 
Ortalama 

Farkı 
(I-J) 

Std. 
Sapma Sig. 
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1500-2250 2250-3000 0,094 0,185 0,992 

3000-3750 -0,363 0,203 0,527 

3750-4500 -0,180 0,267 0,978 

4500 ve üzeri 0,832 0,329 0,174 

2250-3000 1500-2250 -0,094 0,185 0,992 

3000-3750 -0,457 0,195 0,242 

3750-4500 -0,274 0,260 0,893 

4500 ve üzeri 0,738 0,323 0,269 

3000-3750 1500-2250 0,363 0,203 0,527 

2250-3000 0,457 0,195 0,242 

3750-4500 0,183 0,274 0,978 

4500 ve üzeri 1,195* 0,334 0,014 

3750-4500 1500-2250 0,180 0,267 0,978 

2250-3000 0,274 0,260 0,893 

3000-3750 -0,183 0,274 0,978 

4500 ve üzeri 1,012 0,376 0,127 

4500 ve üzeri 1500-2250 -0,832 0,329 0,174 

2250-3000 -0,738 0,323 0,269 

3000-3750 -1,195* 0,334 0,014 

3750-4500 -1,012 0,376 0,127 

*Ortalama farkı %95 güven aralığında anlamlıdır. 

Performans değerlendirmesi yapılırken karşılaşılabilen olası hatalardan geribildirim 

eksikliği hatasının varlığına katılma derecesine göre gelir grupları arasındaki 

farklılıkların anlamlılık düzeyleri, ortalama farklılıkları ve standart sapmaları Tablo 

43’de verilmiştir. Söz konusu hata ile karşılaşıldığına dair ifadeye katılma düzeyleri 

açısından, özellikle 3000-3750 TL arasında ve 4500 TL ve üzerinde gelire sahip olan 

katılımcıların oluşturduğu gelir grupları arasında doğrusal, anlamlı bir farklılık 

mevcuttur. Ayrıca, gelir grupları arasında, performans değerlendirmesi yapılırken 

karşılaşılabilen olası hatalardan geribildirim eksikliğine dair ifadeye en düşük 

seviyede katılanlar 4500 TL ve üzeri gelire sahip katılımcılardır. Söz konusu ifadeye 
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en yüksek seviyede katılanlar ise 3000-3750 TL arasında gelire sahip olan 

çalışanlardır. 

 Eğitim ve kurumdaki statü değişkenlerine göre, performans değerlendirme 

hatalarına ilişkin bakış açısında anlamlı farklar olup olmadığı da One Way ANOVA 

testi ile sınanmıştır. %95 güven aralığı ve %5 anlamlılık düzeyine göre, 

katılımcıların eğitim düzeyleri ve kurumdaki statüleri açısından, performans 

değerlendirmesinde karşılaşılan olası hataların varlığına dair ifadelere katılma 

noktasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Dolayısıyla, katılımcıların 

performans değerlendirmesinde karşılaşılan olası hataların varlığına ilişkin algıları, 

eğitim ve statü kriterlerine göre belirgin bir farklılık göstermemektedir. 

Tablo 44: Kurumlara Göre Performans Değerlendirmesini Kim Yapmalıdır? 
(One Way ANOVA) 

İFADE DEĞİŞKEN 
Kareler 
Toplamı 

Ort. 
Kare 

Sig. 

Performans değerleme sürecinde bilgi toplama 
aşamasında amirin değerlendirmesinin önem 
sırası size göre nedir? 

Gruplar arasında 25,264 12,632 0,000 

Gruplar içerisinde 376,108 1,217 

Toplam 401,372 

Performans değerleme sürecinde bilgi toplama 
aşamasında eş düzeylerin değerlendirmesinin 
önem sırası size göre nedir? 

Gruplar arasında 18,190 9,095 0,000 

Gruplar içerisinde 205,032 0,686 

Toplam 223,222 

Performans değerleme sürecinde bilgi toplama 
aşamasında astların değerlendirmesinin önem 
sırası size göre nedir? 

Gruplar arasında 8,655 4,327 0,017 

Gruplar içerisinde 311,309 1,041 

Toplam 319,964 

Performans değerleme sürecinde bilgi toplama 
aşamasında bireyin kendi değerlendirmesinin 
önem sırası size göre nedir? 

Gruplar arasında 21,244 10,622 0,000 

Gruplar içerisinde 405,282 1,346 

Toplam 426,526 

 Performans değerlendirmesinin önemli konularından bir tanesi, performans 

değerlendirmesini kimin yapacağıdır. Örneklem kapsamına alınan kamu çalışanlarına 

bu yönde bir soru yöneltilmiştir. Soruya verilen cevaplarda kurumlara göre anlamlı 

farklılıkların olup olmadığı test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, %95 güven 

aralığı ve %5 anlamlılık düzeyinde, performans değerlendirmesini amirin 

(sig=0,000), eşdüzeylerin (sig=0,000), astların (sig=0,017) ve değerlenenin 

kendisinin (sig=0,000) yapmasının uygun olduğuna dair farklı kurumlarda çalışan 

personelin cevapları, anlamlı bir farklılık arz etmektedir. 
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 Kaymakamlık çalışanları performans değerlendirmesinde amirin görüşlerine en 

az önem atfeden gruptur. Amirin görüşlerini en fazla önemseyen grup ise belediye 

çalışanlarıdır. 

 İLBANK çalışanları performans değerlendirmesinde eş düzeylerin görüşlerine 

en az önem veren gruptur. Eş düzeylerin görüşlerine en fazla önem veren grup ise 

kaymakamlık çalışanlarıdır. 

 Performans değerlendirmesinde astların görüşlerine en az önem veren grubun 

Kaymakamlık çalışanları, astların görüşlerine en fazla önem veren grubun ise 

belediye çalışanları olduğunu söylemek mümkündür. 

 Performans değerlendirmesinde değerlenenin kendi görüşlerine en az önem 

veren grup Belediye çalışanları, değerlenenin kendi görüşlerine en fazla önem 

atfeden grup ise İLBANK çalışanlarıdır. 

Tablo 45: Performans Değerlendirmesini Kim Yapmalı? Gelir Grupları Algısı 
(One Way ANOVA) 

İFADE DEĞİŞKEN 
Kareler 
Toplamı 

Ort. 
Kare 

Sig. 

Performans değerleme sürecinde bilgi toplama 
aşamasında amirin değerlendirmesinin önem 
sırası size göre nedir? 

Gruplar arasında 21,760 5,440 0,002 

Gruplar içerisinde 379,612 1,237 

Toplam 401,372 

Performans değerleme sürecinde bilgi toplama 
aşamasında eşdüzeylerin değerlendirmesinin 
önem sırası size göre nedir? 

Gruplar arasında 19,360 4,840 0,000 

Gruplar içerisinde 203,862 0,686 

Toplam 223,222 

Performans değerleme sürecinde bilgi toplama 
aşamasında astların değerlendirmesinin önem 
sırası size göre nedir? 

Gruplar arasında 10,322 2,580 0,044 

Gruplar içerisinde 309,642 1,043 

Toplam 319,964 

Performans değerleme sürecinde bilgi toplama 
aşamasında bireyin kendi değerlendirmesinin 
önem sırası size göre nedir? 

Gruplar arasında 26,660 6,665 0,001 

Gruplar içerisinde 399,866 1,337 

Toplam 426,526 

 Performans değerlendirmesini kim yapmalıdır? Sorusunun cevabı performans 

değerlendirme sonuçlarına yönelik algıyı etkilemektedir. Farklı gelir seviyelerine 

sahip katılımcıların bu konudaki düşüncelerinde bir farklılık olup olmadığı 

araştırılmıştır. %95 güven aralığı ve %5 anlamlılık düzeyine göre, farklı gelir 

gruplarındaki kamu çalışanları “performans değerlendirmesini yapacak kişi” 

konusunda farklı düşünmektedirler. Başka bir ifadeyle dâhil oldukları gelir grupları 
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açısından, katılımcıların bilgi toplama araçlarından amirin (sig=0,002), eş düzeylerin 

(sig=0,000), astların (sig=0,044) ve değerlenenin kendisinin (sig=0,001) görüşlerine 

verilen önem noktasında anlamlı bir farklılık söz konusudur. 

 1500-2250 TL gelir aralığındaki katılımcı grubu performans 

değerlendirmesinde amirin görüşlerine en az önem atfeden gruptur. Amirin 

görüşlerini en fazla önemseyen grup ise 3000-3750 TL arasında gelire sahip olan 

katılımcı grubudur. 

 3750-4500 TL arasında gelire sahip olan katılımcı grubu performans 

değerlendirmesinde eş düzeylerin görüşlerine en az önem veren gruptur. Eş 

düzeylerin görüşlerine en fazla önem veren grup ise 2250-3000 TL arasında gelire 

sahip olan gruptur. 

 Performans değerlendirmesinde astların görüşlerine en az önem veren grubun 

2250-3000 TL arasında gelire sahip olan grup, astların görüşlerine en fazla önem 

veren grubun ise 1500-2250 TL arasında gelire sahip olan grup olduğunu söylemek 

mümkündür. 

 Performans değerlendirmesini kişinin kendisinin yapması daha uygundur 

şeklindeki yargıya en alt seviyede katılan grup 3000-3750 TL arasında gelire sahip 

olan gruptur. Gelir düzeyi 3750-4500 TL arasında olan katılımcı grubu ise söz 

konusu yargıya en yüksek düzeyde katılmaktadır. 

 Cohen’e göre (1988), 0,30’ un altındaki korelâsyon katsayıları düşük bir 

etkiye, 0,30-0,49 arasındaki katsayılar ortalama bir etkiye, 0,50’nin üzerindeki 

katsayı değerleri ise güçlü bir etkiye işaret etmektedir (Mooi ve Sastedt, 2011: 88). 

Diğer taraftan Pearson korelâsyonu iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin 

yönünün (pozitif bir korelâsyon katsayısı olumlu bir etkiye, negatif bir katsayı ise 

olumsuz bir etkiye işaret etmektedir) de tayin edilmesine olanak vermektedir. (Muijs, 

2004: 144). Bu bağlamda yukarıdaki tabloda yer alan +/- 0,30'un altındaki 

korelasyon katsayıları dikkate alınmayacaktır. Diğer yandan +/- 0,30-0,49 arasındaki 

orta derecede olumlu ve olumsuz anlamlı (%95 ve %99 güven aralığında) 

korelasyonlar ile +/- 0,50'nin üzerindeki anlamlı (%95 ve %99 güven aralığında) 

korelasyonlara ilişkin yorumlara yer verilecektir. Aşağıda tabloya göre ortaya çıkan 

sonuçlar sıralanmaktadır. 
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Tablo 46: Yeteneklere Verilen Önem, Olası Hataların Varlığına Katılma ve Bilgi Kaynaklarının Görüşlerine Verilen Önem Dereceleri 
Arasındaki İlişkiler (Pearson Korelasyonu) 

YETENEKLERE VERİLEN ÖNEM OLASI HATALAR BİLGİ KAYNAKLARINI ÖNEMSEME 
İletişim 

Yeteneği 
Liderlik 
Yeteneği 

Adaptasy. 
Yeteneği 

İlişki 
Yeteneği 

Görev 
Yönetimi 

Üretime 
Katkı 

Kişisel 
Gelişim 

Diğerler. 
Gelişimi 

Standart 
Değerl. 

Konuyu 
Genelleme 

Önyarg. 
Etkilenme 

Cömert- 
Cimri 

Son Dön. 
Odakl. 

Ort. Puan 
Verme 

Geribildirim 
Eksikliği 

Kaynak 
AMİR 

Kaynak 
EŞDÜZ. 

Kaynak 
AST 

Kaynak 
KENDİSİ 

Y
ET

EN
EK

LE
R

E 
V

ER
İL

EN
 Ö

N
EM

 

İletişim 
Yeteneği 

Pearson Korelasyon 1,000 0,523** 0,588** 0,546** 0,628** 0,447** 0,487** 0,524** -0,030 -0,039 -0,072 -0,053 -0,068 -0,175** -0,059 0,082 0,011 -0,022 -0,093 

Sig. (Çift Kuyruklu) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,574 0,470 0,183 0,332 0,210 0,001 0,272 0,148 0,847 0,702 0,104 

Liderlik 
Yeteneği 

Pearson Korelasyon 0,523** 1,000 0,387** 0,468** 0,459** 0,437** 0,336** 0,380** 0,041 -0,100 -0,104 0,004 -0,007 -0,098 -0,104 0,035 0,050 0,034 -0,090 

Sig. (Çift Kuyruklu) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,449 0,066 0,056 0,944 0,892 0,070 0,055 0,535 0,390 0,560 0,118 

Adaptasyon 
Yeteneği 

Pearson Korelasyon 0,588** 0,387** 1,000 0,577** 0,625** 0,613** 0,482** 0,549** 0,005 -0,063 -0,199** -0,085 -0,115* -0,191** -0,083 0,093 -0,037 0,010 -0,063 

Sig. (Çift Kuyruklu) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,934 0,244 0,000 0,115 0,033 0,000 0,126 0,100 0,518 0,868 0,276 

İlişki 
Yeteneği 

Pearson Korelasyon 0,546** 0,468** 0,577** 1,000 0,577** 0,501** 0,473** 0,550** 0,107* 0,115* -0,173** -0,057 -0,134* -0,090 -0,082 0,133* 0,002 0,067 -0,175** 

Sig. (Çift Kuyruklu) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,048 0,034 0,001 0,291 0,013 0,095 0,128 0,019 0,974 0,245 0,002 

Görev Yön. 
Yeteneği 

Pearson Korelasyon 0,628** 0,459** 0,625** 0,577** 1,000 0,533** 0,427** 0,539** -0,004 0,021 -0,093 -0,066 -0,067 -0,132* -0,053 0,111 -0,016 -0,053 -0,044 

Sig. (Çift Kuyruklu) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,935 0,692 0,085 0,224 0,217 0,015 0,332 0,051 0,784 0,356 0,441 

Üretime 
Katkı 

Pearson Korelasyon 0,447** 0,437** 0,613** 0,501** 0,533** 1,000 0,498** 0,495** 0,035 -0,085 -0,095 -0,032 -0,105 -0,112* -0,045 0,027 -0,027 0,055 -0,027 

Sig. (Çift Kuyruklu) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,516 0,117 0,080 0,552 0,051 0,038 0,402 0,634 0,641 0,345 0,634 

Kişisel 
Gelişim 

Pearson Korelasyon 0,487** 0,336** 0,482** 0,473** 0,427** 0,498** 1,000 0,626** -0,046 -0,016 -0,118* -0,007 -0,113* -0,002 0,023 0,051 0,022 -0,036 -0,025 

Sig. (Çift Kuyruklu) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,769 0,029 0,901 0,036 0,977 0,676 0,365 0,707 0,535 0,669 

Diğerlerinin 
Gelişimi 

Pearson Korelasyon 0,524** 0,380** 0,549** 0,550** 0,539** 0,495** 0,626** 1,000 0,130* -0,019 -0,078 -0,006 -0,170** -0,105 -0,084 0,017 -0,022 0,100 -0,093 

Sig. (Çift Kuyruklu) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 0,733 0,151 0,913 0,002 0,053 0,121 0,758 0,705 0,082 0,106 

O
LA

SI
 H

A
TA

LA
R

 

Standart 
Değerleme 

Pearson Korelasyon -0,030 0,041 0,005 0,107* -0,004 0,035 -0,046 0,130* 1,000 0,391** -0,008 -0,035 -0,006 0,115* -0,132* 0,242** -0,127* 0,104 -0,227** 

Sig. (Çift Kuyruklu) 0,574 0,449 0,934 0,048 0,935 0,516 0,400 0,016 0,000 0,883 0,524 0,906 0,033 0,015 0,000 0,027 0,071 0,000 

Bir Konuyu 
Genelleme 

Pearson Korelasyon -0,039 -0,100 -0,063 0,115* 0,021 -0,085 -0,016 -0,019 0,391** 1,000 0,122* 0,145** 0,232** 0,331** 0,133* 0,145* 0,046 -0,121* -0,073 

Sig. (Çift Kuyruklu) 0,470 0,066 0,244 0,034 0,692 0,117 0,769 0,733 0,000 0,024 0,007 0,000 0,000 0,013 0,010 0,427 0,037 0,203 

Önyargılardan 
Etkilenme 

Pearson Korelasyon -0,072 -0,104 -0,199** -0,173** -0,093 -0,095 -0,118* -0,078 -0,008 0,122* 1,000 0,522** 0,302** 0,275** 0,381** -0,095 0,057 -0,013 0,066 

Sig. (Çift Kuyruklu) 0,183 0,056 0,000 0,001 0,085 0,080 0,029 0,151 0,883 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,094 0,321 0,824 0,255 

Fazla 
Cömert-Cimri 

Pearson Korelasyon -0,053 0,004 -0,085 -0,057 -0,066 -0,032 -0,007 -0,006 -0,035 0,145** 0,522** 1,000 0,446** 0,226** 0,539** -0,132* 0,148* -0,105 0,106 

Sig. (Çift Kuyruklu) 0,332 0,944 0,115 0,291 0,224 0,552 0,901 0,913 0,524 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,010 0,069 0,065 

Son Döneme 
Odaklanma 

Pearson Korelasyon -0,068 -0,007 -0,115* -0,134* -0,067 -0,105 -0,113* -0,170** -0,006 0,232** 0,302** 0,446** 1,000 0,315** 0,412** 0,001 0,148* -0,090 -0,021 

Sig. (Çift Kuyruklu) 0,210 0,892 0,033 0,013 0,217 0,051 0,036 0,002 0,906 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,989 0,010 0,119 0,714 

Ortalama 
Puan Verme 

Pearson Korelasyon -0,175** -0,098 -0,191** -0,090 -0,132* -0,112* -0,002 -0,105 0,115* 0,331** 0,275** 0,226** 0,315** 1,000 0,342** 0,007 0,111 -0,118* 0,020 

Sig. (Çift Kuyruklu) 0,001 0,070 0,000 0,095 0,015 0,038 0,977 0,053 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,904 0,055 0,041 0,726 

Süreç-Sonuç 
Anlatılmaması 

Pearson Korelasyon -0,059 -0,104 -0,083 -0,082 -0,053 -0,045 0,023 -0,084 -0,132* 0,133* 0,381** 0,539** 0,412** 0,342** 1,000 0,000 0,055 -0,052 0,001 

Sig. (Çift Kuyruklu) 0,272 0,055 0,126 0,128 0,332 0,402 0,676 0,121 0,015 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,994 0,337 0,366 0,983 

B
İL

G
İ 

K
A

Y
N

A
K

LA
R

IN
I 

Ö
N

EM
SE

M
E 

Bilgi Kaynağı 
AMİR 

Pearson Korelasyon 0,082 0,035 0,093 0,133* 0,111 0,027 0,051 0,017 0,242** 0,145* -0,095 -0,132* 0,001 0,007 0,000 1,000 -0,195** -0,301** -0,556** 

Sig. (Çift Kuyruklu) 0,148 0,535 0,100 0,019 0,051 0,634 0,365 0,758 0,000 0,010 0,094 0,020 0,989 0,904 0,994 0,001 0,000 0,000 

Bilgi Kaynağı 
EŞDÜZEY 

Pearson Korelasyon 0,011 0,050 -0,037 0,002 -0,016 -0,027 0,022 -0,022 -0,127* 0,046 0,057 0,148* 0,148* 0,111 0,055 -0,195** 1,000 -0,333** -0,248** 

Sig. (Çift Kuyruklu) 0,847 0,390 0,518 0,974 0,784 0,641 0,707 0,705 0,027 0,427 0,321 0,010 0,010 0,055 0,337 0,001 0,000 0,000 

Bilgi Kaynağı 
AST 

Pearson Korelasyon -0,022 0,034 0,010 0,067 -0,053 0,055 -0,036 0,100 0,104 -0,121* -0,013 -0,105 -0,090 -0,118* -0,052 -0,301** -0,333** 1,000 -0,329** 

Sig. (Çift Kuyruklu) 0,702 0,560 0,868 0,245 0,356 0,345 0,535 0,082 0,071 0,037 0,824 0,069 0,119 0,041 0,366 0,000 0,000 0,000 

Bilgi Kaynağı 
KENDİSİ 

Pearson Korelasyon -0,093 -0,090 -0,063 -0,175** -0,044 -0,027 -0,025 -0,093 -0,227** -0,073 0,066 0,106 -0,021 0,020 0,001 -0,556** -0,248** -0,329** 1,000 

Sig. (Çift Kuyruklu) 0,104 0,118 0,276 0,002 0,441 0,634 0,669 0,106 0,000 0,203 0,255 0,065 0,714 0,726 0,983 0,000 0,000 0,000 

**. Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlıdır (Çift Kuruklu). 
*. Korelasyon 0,05 seviyesinde anlamlıdır (Çift Kuyruklu). 
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 İletişim yeteneğine verilen önem ile liderlik (0,523), adaptasyon (0,588), ilişki 

(0,546), görev yönetimi (0,628) ve diğerlerinin gelişimi yeteneğine (0,524) verilen 

önem arasında pozitif, güçlü ve anlamlı (sig=0,000) bir ilişki bulunmaktadır. Yine, 

iletişim yeteneğine verilen önem ile üretim (0,447) ve kişisel gelişim yeteneğine 

(0,487) verilen önem arasında pozitif, orta derecede ve anlamlı (sig=0,000) bir ilişki 

mevcuttur. Dolayısıyla, katılımcıların iletişim yeteneğine verdikleri önem arttıkça 

adaptasyon, ilişki, görev yönetimi, diğerlerinin gelişimi, üretim ve kişisel gelişimi 

sağlama yeteneklerine verdikleri önem de artmaktadır. 

 Liderlik yeteneğine verilen önem ile adaptasyon (0,387), ilişki (0,468), görev 

yönetimi (0,459), üretim (0,437), kişisel gelişim (0,336) ve diğerlerinin gelişimini 

sağlama yeteneğine (0,380) verilen önem arasında pozitif, orta derecede ve anlamlı 

(sig=0,000) bir ilişki bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle, katılımcıların liderlik 

yeteneğine verdikleri önem arttıkça adaptasyon, ilişki, görev yönetimi, üretim, kişisel 

gelişim ve diğerlerinin gelişimini sağlama yeteneklerine verdikleri önem de 

artmaktadır. 

 Adaptasyon yeteneğine verilen önem ile ilişki (0,577), görev yönetimi (0,625), 

üretim (0,613) ve diğerlerinin gelişimine katkıda bulunma yeteneğine (0,549) verilen 

önem arasında pozitif, güçlü ve anlamlı (sig=0,000) bir ilişki bulunmaktadır. Yine, 

adaptasyon yeteneğine verilen önem ile: kişisel gelişimi sağlama yeteneğine (0,482) 

verilen önem arasında pozitif, orta derecede ve anlamlı (sig=0,000) bir ilişki 

mevcuttur. Kısaca, katılımcıların adaptasyon yeteneğine verdikleri önem arttıkça: 

ilişki, görev yönetimi, üretim, kişisel gelişim ve diğerlerinin gelişimini sağlama 

yeteneklerine verdikleri önem de artmaktadır. 

 İlişki yeteneğine verilen önem görev yönetimi (0,577), üretim (0,501) ve 

diğerlerinin gelişimine katkıda bulunma yeteneğine (0,550) verilen önem arasında 

pozitif, güçlü ve anlamlı (sig=0,000) bir ilişki bulunmaktadır. Yine, ilişki yeteneğine 

verilen önem ile kişisel gelişimi sağlama yeteneğine (0,473) verilen önem arasında 

pozitif, orta derecede ve anlamlı (sig=0,000) bir ilişki mevcuttur. Özetle, 

katılımcıların ilişki yeteneğine verdikleri önem arttıkça görev yönetimi, üretim, 
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kişisel gelişim ve diğerlerinin gelişimini sağlama yeteneklerine verdikleri önem de 

artmaktadır. 

 Görev yönetimi yeteneğine verilen önem ile: üretim (0,533) ve diğerlerinin 

gelişimine katkıda bulunma yeteneğine (0,539) verilen önem arasında pozitif, güçlü 

ve anlamlı (sig=0,000) bir ilişki bulunmaktadır. Yine, görev yönetimi yeteneğine 

verilen önem ile kişisel gelişimi sağlama yeteneğine (0,427) verilen önem arasında 

pozitif, orta derecede ve anlamlı (sig=0,000) bir ilişki mevcuttur. Bu ilişkiye göre, 

katılımcıların görev yönetimi yeteneğine verdikleri önem arttıkça: üretim, kişisel 

gelişim ve diğerlerinin gelişimini sağlama yeteneklerine verdikleri önem de 

artmaktadır. 

 Üretim yeteneğine verilen önem ile kişisel gelişimi sağlama yeteneğine (0,498) 

ve diğerlerinin gelişimini sağlama yeteneğine (0,495) verilen önem arasında pozitif, 

orta derecede ve anlamlı (sig=0,000) bir ilişki mevcuttur. Dolayısıyla, katılımcıların 

üretim yeteneğine verdikleri önem arttıkça: kişisel gelişim ve diğerlerinin gelişimini 

sağlama yeteneklerine verdikleri önem de artmaktadır. 

 Kişisel gelişim yeteneğine verilen önem ile diğerlerinin gelişimini sağlama 

yeteneğine (0,626) verilen önem arasında pozitif, güçlü ve anlamlı (sig=0,000) bir 

ilişki mevcuttur. Yani, katılımcıların kişisel gelişimi sağlama yeteneğine verdikleri 

önem arttıkça: diğerlerinin gelişimini sağlama yeteneğine verdikleri önem de 

artmaktadır. 

 4.5.3. 360 Derece Performans Değerleme Sonuçlarının Kurumlara Göre 
Analizi 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma kapsamında 360 derece performans 

değerlendirme tekniği ile yapılan ölçümün sonuçlarına yer verilmektedir. Bu 

kapsamda her kurumun kısa tanıtımı, organizasyon şemaları, çalışan sayıları, 

örneklem dağılımı, performansı değerlendirilen müdürler için elde edilen bulgular ve 

bulgulardan yola çıkılarak elde edilen kurumsal analizler yer almaktadır.  
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  4.5.3.1. İLBANK Antalya Bölge Müdürlüğü 
 1955 yılında Burdur ilinde 4. Bölge Müdürlüğü olarak kurulan ve 9 ay bu ilde 

faaliyet gösterdikten sonra Isparta iline nakledilen Bölge Müdürlüğü; Isparta ilinde 6 

yıl hizmet vermiştir. 1961 yılında Antalya iline nakledilmiş ve 5. Bölge Müdürlüğü 

adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir (www.ilbank.gov.tr). İLBANK Antalya 

Bölge Müdürlüğü’nün, organizasyon şeması aşağıdaki gibidir: 

Şekil 26: İLBANK Antalya Bölge Müdürlüğü Organizasyon Şeması 

 

Organizasyon şemasından görüleceği üzere tüm müdürlükler doğrudan bölge 

müdürüne bağlanmış durumdadır. Nokta nokta olarak ifade edilen kısım ise bölge 

müdürlüğünün ihtiyaç duyması halinde oluşturabileceği müdürlükleri ile bağlı il ve 

ilçelerdeki irtibat bürolarını ve temsilcilikleri ifade etmektedir. Bölge Müdürlüğünde 

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünde 23, Bankacılık ve Muhasebe 

Müdürlüğünde 9, Proje ve Mekansal Planlama Müdürlüğünde 25 ve Yapım 

Uygulama Müdürlüğünde 25 kişi olmak üzere toplam 82 personel görev 

yapmaktadır.  

Bu çalışmada bölge müdürlüğünde görevli olan dört müdürün tamamına anket 

çalışması uygulanmıştır. Her bir müdür için kendilerinden, diğer üç müdürden, 

astlarından ve üstlerinden oluşan örneklem grubu oluşturularak anket çalışması 

yürütülmüştür. Aşağıda anket çalışmasının uygulandığı örneklem grubunun 

demografik özelliklerine göre dağılımı verilmiştir.  
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Tablo 47: İLBANK Antalya Bölge Müdürlüğünde Oluşturulan Örneklem 
Grubunun Demografik Dağılımı 

Demografik Özellikler Frekans Yüzde Kümülatif 
Yüzde 

Personelin 
Pozisyonu 

Üst Yönetici 1 1,39 1,39 
Müdür 4 5,56 6,94 
İ1 Ast 14 19,44 26,39 
İ2 Ast 17 23,61 50,00 
İ3 Ast 17 23,61 73,61 
İ4 Ast 19 26,39 100,00 

Yaş 

18-28 9 12,50 12,50 
29-39 16 22,22 34,72 
40-50 25 34,72 69,44 
51-58 20 27,78 97,22 

59 ve Üstü 2 2,78 100,00 

Cinsiyetiniz Erkek 46 63,89 63,89 
Bayan 26 36,11 100,00 

Medeni Hal Evli 56 77,78 77,78 
Bekar 16 22,22 100,00 

Kişisel Gelir 

1500-2250 4 5,56 5,56 
2250-3000 17 23,61 29,17 
3000-3750 35 48,61 77,78 
3750-4500 13 18,06 95,83 

4500ve Üstü 3 4,17 100,00 

Eğitim 

İlköğretim 0 0,00 0,00 
Lise 4 5,56 5,56 

Önlisans 4 5,56 11,11 
Lisans 54 75,00 86,11 

Lisansüstü 10 13,89 100,00 
 

Sosyo-demografik özellikler incelendiğinde katılımcıların %1,39’unun (1 kişi) 

üst yönetici, %5,56’sının (4 kişi) müdür, %19,44’ünün (14 kişi) İ1 Müdürü’nün 

astları, %23,61’inin (17 kişi) İ2 Müdürü’nün astları, %23,61’inin (17 kişi) İ3 

Müdürü’nün astları, %26,39’unun (19 kişi) ise İ4 Müdürü’nün astlarından oluştuğu 

görülmektedir.  

Katılımcıların yaş özellikleri incelendiğinde katılımcıların 18-28 yaş aralığının 

%12,50, 39-39 yaş aralığının %22,22, 40-50 yaş aralığının %34,72, 51-58 yaş 

aralığının %27,78 ve 51 ve üstü yaş aralığının %2,78 olduğu görülmektedir. 
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Yine tabloda görüldüğü üzere katılımcıların %63,89’u (46 kişi) erkeklerden 

%36,11’i (26 kişi) ise bayanlardan oluşmaktadır. Medeni hale bakıldığında ise 

katılımcıların %77,78’inin (56 kişi) evli olduğu gözlemlenirken, %22,22’sinin (16 

kişi) ise bekar olduğu görülmektedir. 

Gelir durumu yönünden katılımcılar incelendiğinde, katılımcıların %5,56’sının 

1500-2250 TL, %23,61’inin 2250-3000 TL, %48,61’inin 3000-3750 TL, 

%18,06’sının 3750-4500 TL ve %4,17’sinin 4500 TL ve üzerinde kişisel gelire sahip 

olduğu görülmektedir. Elde edilen veriler incelendiğinde örneklem kapsamına alınan 

kamu kurumları içerisinde en yüksek gelir grubu İLBANK Antalya Bölge 

Müdürlüğünde çalışan personelden oluşmaktadır. 

Son olarak eğitim durumu açısından katılımcıların içerisinde ilköğretim 

düzeyinde personel bulunmazken;  %5,56’sının lise düzeyinde, %yine 5,56’sının ön 

lisans düzeyinde, %75’inin lisans düzeyinde ve %13,89’unun lisansüstü düzeyde 

eğitim aldıkları görülmektedir.  

Genel olarak performans yönetimi çalışmaları konusunda bilgileri alınan 

örneklem grubunun sırasıyla İ1, İ2, İ3 ve İ4 Müdürlerinin “iletişim”, “liderlik”, 

“adaptasyon”, “ilişki”, “görev yönetimi”, “üretim”, “kişisel gelişim” ve “çalışanların 

gelişimi” yetenekleri konusundaki performans değerlemelerine yer verilmektedir.   

Ayrıca tüm müdürlerin belirlenen yeteneklerdeki güçlü ve zayıf yönleri ve 

diğerlerinin ortalaması ile kendi görüşleri arasındaki farkı ifade eden kendilerini 

tanıma konusundaki bulgulara yer verilmekte ve yorumlanmaktadır. Dört müdür ile 

ilgili sonuçların çıkarılmasının ardından tüm müdürlerin ortak zayıf ve güçlü yönleri 

ile kendini tanıma konusundaki grafikler hazırlanarak kurumsal anlamda 

yorumlanmaktadır. 
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Şekil 27: İ1 Müdürü İçin İletişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

 İletişim yeteneği için yapılan analiz çalışmalarının sonucuna göre ortalama 4,04 
olarak gerçekleşmiş ve bu sonuç İ1 Müdürü için en yüksek yetenek olarak tespit 
edilmiştir. Ortalamanın üst (4,50) değerlemesi ile arttığı görülürken, özellikle astların 
(3,47) İ1 Müdürü’nü düşük düzeyde değerlendirdikleri gözlemlenmiştir. Eş düzeyler 
(4,15) ise ortalamanın biraz üzerinde değerleme gerçekleştirmişlerdir. 360 derece 
değerlendirmeye tabi tutulan İ1 Müdürünün kendi kişisel değerlendirmesi ortalama 
değerlendirme puanının üzerindedir. İ1 Müdürü, kendisini iletişim yeteneği konusunda 
değerlendiren diğer personelin ortalama değerleme puanının üzerinde kendisine bir puan 
vermiştir. Buna göre diğer çalışanlar İ1 Müdürünü iletişim konusunda yeterli 
görmektedir. Ancak yönetici kendisini kısmen biraz daha fazla yetenekli görmektedir.  

 Alt ölçeklerde astların (3,27) etkili iletişim kurma konusundaki değerlemelerinin 
önemli oranda düştüğü gözlemlenirken, üst ve İ1 Müdürü’nün kendisi, iyi bir dinleyici 
olma alt ölçeğinde tam değer olan 5,00’ı uygun gördükleri tespit edilmiştir. Başka bir 
ifadeyle, performans değerlendirmesi yapılan İ1 Müdürü ile kendisinin üstü 
konumundaki yönetici İ1 Müdürünün iyi bir dinleyici olduğunu kabul etmektedirler. 
Astlar ise İ1 Müdürünün iyi bir dinleyicini olmadığını düşünmektedir.   
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Şekil 28: İ1 Müdürü İçin Liderlik ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 

 

ALT ÖLÇEKLER 

     

 Liderlik yeteneği için yapılan değerleme sonuçlarına göre İ1 Müdürü’nün 

ortalamasının 3,96 olduğu tespit edilmiştir. Üst (4,06) ve eş düzeyler (4,22) 

ortalamanın üzerinde bir puan verirken, astlar (3,62) ortalamanın altında ve düşük bir 

değerlendirme yapmışlardır. İ1 Müdürü ise kendisini 3,67 ortalama ile diğerlerinin 

ortalamasından düşük bir seviyede kabul etmektedir. Astlar ve İ1 Müdürünün kendisi 

liderlik vasıflarının yetersiz olduğunu vurgular iken eş düzeyler ve üstü; İ1 

Müdüründe liderlik vasıflarının olduğunu ileri sürmektedir.  

 “Sorumlulukların dağıtılması” alt ölçeğinde astların (3,38) 

memnuniyetsizlikleri artarken; “güven aşılama” alt ölçeğinde ortalamanın (4,24) 

kabul edilebilir düzeye ulaştığı tespit edilmiştir. Ancak güven aşılama alt ölçeğinde 

bireysel değerleme 3,00’a düşmüştür. Buna göre İ1 Müdürü’nün dışındaki diğer 

çalışan ve yöneticiler, İ1 Müdürünü “güven aşılayan” birisi olarak tanımlarken; İ1 

Müdürü kendisini güven aşılayan bir yönetici olarak kabul etmemektedir. Ancak İ1 

Müdürü; çalışanları yönlendirme konusunda kendisi güçlü hissetmektedir. Astlar ise 

İ1 Müdürünün yönlendirici yönünün zayıf olduğunu düşünmektedir. 
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Şekil 29: İ1 Müdürü İçin Adaptasyon ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 İ1 Müdürü için yapılan adaptasyon değerlemesinde ortalama 3,72 puandır. Bu 
değer aynı zamanda hem kuruluş içerisinde değerlendirilen tüm yeteneklerde hem de İ1 
müdürü için ortaya çıkan en düşük yetenek olarak tespit edilmiştir. Ayrıca kurum 
içerisinde değerlendirilen tüm yeteneklerde değerleyicilerin birbirine en yakın 
değerlemeyi gerçekleştirdiği yetenek olarak ön plana çıkmaktadır. 4,00’ın üzerinde 
değerleme tespit edilmediği adaptasyon yeteneğinde en düşük değerleme yine astlar 
tarafından gerçekleştirilmiştir. İ1 Müdürü’nün kendisi de ortalamaya yakın ve düşük bir 
değerleme yapmıştır. İ1 Müdürünü; kendisi başta olmak üzere astları ve üstü adaptasyon 
konusunda çok yeterli görmemektedir. Ancak eş düzey meslektaşları İ1 Müdürünü 
diğerlerinin değerlendirmesinden farklı olarak daha yüksek düzeyde 
değerlendirmişlerdir. Eş düzeylerin yüksek değerlemesinin tam olarak sebebi bilinmese 
de sürekli aynı iş ortamında yüz yüze gelebilecekleri ihtimali düşünülerek düşük puan ile 
değerlendirmede kaçınılmış olabilir. Adaptasyon yeteneğinin alt ölçekleri olan “durumu 
uyum” ve “yaratıcı düşünme” alt yetenekleri tıpkı adaptasyon yeteneği gibi düşük 
düzeyde değerlendirilmiştir. Özellikle astlar ve üst yönetici İ1 Müdürünün “yaratıcı 
düşünme” yeteneğine oldukça düşük puan vermişlerdir. Bu sonuçlara göre İ1 Müdürü 
her hangi bir değişim karşısında ya da sorunun çözümünde “yaratıcı düşünme” yetisine 
sahip olmadığı gibi şartlara uyum sağlama konusunda da sıkıntı yaşamaktadır.
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Şekil 30: İ1 Müdürü İçin İlişki ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

İ1 Müdürü için yapılan ilişki değerlemesinde ortalamanın 3,73 olduğu tespit 

edilmiştir. Üst (3,46) ve astlar (3,63) ortalamanın altında bir değerleme 

gerçekleştirirken, eş düzeyler (4,11) ortalamanın üzerinde bir değerleme 

gerçekleştirmişlerdir. İ1 Müdürü ise kendisini 3,92 ortalama puan ile diğerlerinin 

ortalamasından yüksek ancak onlara yakın bir seviyede değerlendirmiştir. Diğer 

yeteneklerde olduğu gibi “ilişki” yeteneği de eş düzey yöneticilerce en yüksek 

düzeyde değerlendirilmiştir.  

Alt ölçeklerde ise kişisel ilişki kurma en düşük değerleme 3,25 ile üst 

tarafından gerçekleştirilirken; takım başarısının sağlanmasında ise astlar 3,55 ile en 

düşük değerlemeyi gerçekleştirmişlerdir. Üstlere göre İ1 Müdürü kişisel ilişki 

kurmada yetersizdir. Astlara göre ise İ1 Müdürü takım başarısını sağlama konusunda 

yetersizdir. Buna göre astlar, İ1 Müdürünün takım çalışmasını motive etme 

yetisinden uzak olduğunu düşünmektedirler. Bireysel değerlemede ise kişisel ilişki 

kurma alt ölçeğinde ortalamanın altında bir değer ortaya çıkarken, takım başarısının 

sağlanmasında ortalamadan yüksek bir değerin ortaya çıktığı tespit edilmiştir.  
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Şekil 31: İ1 Müdürü İçin Görev Yönetimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 İ1 Müdürü için yapılan görev yönetimi değerlemesinde ortalamanın 3,88 

olduğu tespit edilmiştir. Eş düzeyler (4,33) ortalamanın üzerinde ve yüksek bir 

değerleme gerçekleştirirken, üst (3,67) ve astlar (3,63) ortalamanın altında ve 

birbirlerine yakın değerleme gerçekleştirmişlerdir. İ1 Müdürü ise kendisini 3,83 

olarak değerleyerek ortalamaya oldukça yakın bir seviyede kabul etmektedir. 

 Etkin çalışma alt ölçeğinde ortalamadan anlamlı bir farklılık 

gözlemlenmemesine rağmen, mücadeleci çalışma alt ölçeğinde astların (3,52) 

değerlemesi düşüş, eş düzeylerin (4,44) değerlemesinde artış göstermektedir. İ1 

Müdürü kendisini etkin çalışma alt ölçeğinde oldukça düşük bir seviye olan 3,33 

değerinde kabul etmektedir. 
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Şekil 32: İ1 Müdürü İçin Üretim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

İ1 Müdürü için yapılan üretim değerlemesinde ortalamanın 3,77 olduğu tespit 

edilmiştir. Üst (3,50) ve astlar (3,70) ortalamanın altında bir değerleme 

gerçekleştirirken, eş düzeyler (4,11) ortalamanın üzerinde bir değerleme 

gerçekleştirmişlerdir. İ1 Müdürü ise kendisini 4,00 ortalama ile diğerlerinin 

ortalamasından yüksek bir seviyede kabul etmektedir. 

Harekete geçme alt ölçeğinde astların (3,60) değerlemesinde azalma 

gözlemlenirken, sonuç almada üstün (3,33) ve İ1 Müdürü’nün kendi değerlemesinin 

ortalamanın çok az altında kaldığı tespit edilmiştir.  
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Şekil 33: İ1 Müdürü İçin Kişisel Gelişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 İ1 Müdürü için yapılan kişisel gelişim değerlemesinde ortalamanın 4,00 olduğu 

tespit edilmiştir. Üst (3,50) ve astlar (3,75) ortalamanın altında bir değerleme 

gerçekleştirirken, eş düzeyler (4,75) ortalamanın üzerinde ve yüksek bir değerleme 

gerçekleştirmişlerdir. İ1 Müdürü ise kendisini 3,50 ortalama ile diğerlerinin 

ortalamasından düşük bir seviyede kabul etmektedir. Bu sonuçlara göre İ1 

Müdürünün kendi kişisel gelişimine imkan veren bir tutum içerisinde olduğu 

söylenebilir. 

 Alt ölçeklerde üstün değerlemesinde bir farklılık gözlemlenmezken, gelişim 

arayışı için astların değerlemesinin 3,68’e düştüğü gözlemlenmiştir. Eş düzeylerin 

bağlılık gösterme değerlemesi tam değere oldukça yakın bir seviye olan 4,83 olarak 

tespit edilmiştir.  
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Şekil 34: İ1 Müdürü İçin Çalışanların Gelişimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 İ1 Müdürü için yapılan son yetenek analizi olan çalışanların gelişimi 

değerlemesinde ortalamanın 3,99 olduğu tespit edilmiştir. Eş düzeyler (4,50) 

ortalamanın üzerinde ve yüksek bir değerleme gerçekleştirirken, üst (3,50) ve astlar 

(3,96) ortalamanın altında ve birbirlerine yakın değerleme gerçekleştirmişlerdir. İ1 

Müdürü ise kendisini 3,67 olarak değerleyerek ortalamaya çok yakın bir seviyede 

kabul etmektedir. Tüm yeteneklerde olduğu gibi çalışanların gelişimine olanak 

verme yeteneği noktasında eş düzey yöneticiler yüksek bir puan vermiştir. Yönetici 

kendi kişisel gelişiminde olduğu gibi çalışanların kişisel gelişimine olanak veren bir 

tutum sergilemektedir.  

 Alt ölçeklere bakıldığında bireysel yeteneklerin desteklenmesinde astların 

(3,86) ve özellikle üstün (3,33) düşük seviyede bir değerleme gerçekleştirdiği tespit 

edilmiştir. 
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Şekil 35: İ1 Müdürü’nün Güçlü ve Zayıf Yönleri 

 

 İ1 Müdürü için yapılan analiz çalışmalarının sonucuna göre güven aşılama 

(4,24) en güçlü yön olarak ortaya çıkarken diğerlerini dinleme, bilgi kullanımı, başarı 

için motivasyon ve bağlılık gösterme diğer güçlü yönler olarak tespit edilmiştir. Öte 

yandan İ1 Müdürü’nün zayıf yönlerini ise başta yaratıcı düşünme (3,54) olmak üzere 

üretim yeteneğinin her iki alt ölçeği, kişisel ilişkiler kurma ve etkili iletişim 

oluşturduğu tespit edilmiştir. 

 Analiz sonuçlarına göre üretim yeteneği ile birlikte belirtilen alt ölçekler için 

iyileştirme çalışmalarının yanı sıra tüm yetenekler için geliştirme girişimleri 

sürdürülmelidir. Özetlemek gerekirse İ1 Müdürünün performans değerlendirmesi 

sonucu güçlü ve zayıf yönleri şekil 35’te düzenlemiştir. Buna göre güçlü yönler: 

 Takım lideri olarak çalışma arkadaşlarına güven aşılar, 

 İyi bir dinleyici olma konusunda isteklidir, 
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 Sahip olduğu bilgiyi etkin bir şekilde kullanır, 

 Başarı için çalışanları motive etme konusunda isteklidir, 

 Takım üyesi olarak yürütülen faaliyetlerde kurumuna bağlılık göstermektedir. 

Şeklinde sıralanır iken zayıf yönleri de şu şekilde sıralanmıştır: 

 Çevresindekilerle etkili iletişim kurma noktasında yetersizdir, 

 Hızlı bir şekilde karar alarak harekete geçme noktasında eksiklikleri 

bulunmaktadır,  

 Yürüttüğü çalışmaların sonucunu almada eksiklikleri bulunmaktadır, 

 Çevresindekilerle kişisel ilişki kurma konusunda zaafları bulunmaktadır, 

 Yaratıcı düşünebilme yetisinden yoksundur. 
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Şekil 36: İ1 Müdürü İçin Bireysel-Diğerleri Değerlemelerinin Karşılaştırılması 

 

 İ1 Müdürü’nün kendini ne ölçüde tanıdığı konusunda yapılan analiz 

çalışmasına göre başta güven aşılama (+1,24) ve bağlılık gösterme (+1,05) alt ölçeği 

olmak üzere duruma uyum (+0,56) alt ölçeklerinde kendisi için ortalamadan yaklaşık 

yarım puan daha düşük değerleme gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Diğer yandan İ1 

Müdürü, özellikle diğerlerini dinleme (-0,81) alt ölçeği olmak üzere harekete geçme 

(-0,54) ve takım başarısı sağlama (-0,52) alt ölçeklerinde performansını diğerlerinden 

daha yüksek ölçerek, potansiyelinin tam olarak farkında değildir. Özellikle İ1 

Müdürü için zayıf yön olarak tespit edilen harekete geçme alt ölçeği ile ilgili geri 

bildirim veya iyileştirme yapılacağında çok daha dikkatli olunmalıdır. 

 İ1 Müdürü gelişim arayışı (-0,05), sonuç alma (-0,08) ve bilgi kullanımı (-0,12) 

alt ölçekleri ile ilgili performans ölçümünde diğerleri-bireysel ölçümü aralığındaki 

fark minimuma düşmektedir. İ1 Müdürü bu ölçeklerde sergilediği performansın 

büyük ölçüde farkındadır. Başka bir ifadeyle İ1 Müdürü “gelişim arayışı”, “sonuç 

alma”, ve bilginin kullanımı konularında diğer personelle aynı paralelde düşünmekte 

ve kendisine ait bu yönlerinin farkındadır.
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Şekil 37: İ2 Müdürü İçin İletişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

     

 

 İ2 Müdürünün iletişim yeteneğine yönelik performans değerlendirmesi beş tam 

üzerinden ortalama 4,16 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuç İ2 Müdürü için en yüksek 

yetenek olarak tespit edilmiştir. Eş düzey yöneticiler ve üstler İ2 Müdürünün iletişim 

yeteneğinin olduğuna inanırken; astlar İ2 Müdürünün iletişim becerisinin yetersiz 

olduğu görüşündedirler.  

 Alt ölçeklere bakıldığında özellikle “bilgi kullanımı” için astların (3,62) 

değerlemesinin gözle görülür bir şekilde düştü tespit edilirken, iyi bir dinleyici olma 

alt ölçeğinde üst 5,00 ile en yüksek değerlemeyi gerçekleştirmiştir. Bireysel 

değerlemede İ2 Müdürü özellikle “iyi bir dinleyici olma” alt ölçeğinde ortalamadan 

uzaklaşırken; diğerlerinde anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Astlara göre İ2 

Müdürü “iyi bir dinleyici” olmadığı gibi mevcut bilgileri de etkin kullanma 

yetisinden yoksundur.  
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Şekil 38: İ2 Müdürü İçin Liderlik ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

 

 İ2 Müdürünün “Liderlik” yeteneğine yönelik performans değerlendirmesi beş 

tam üzerinden 3,96 olarak gerçekleşmiştir. En düşük değerlendirme astlarda 

gelmiştir. Astlara göre İ2 Müdürü “Liderlik” özellikleri olan bir yönetici değildir. 

Ancak eş düzey ve üst kademe yöneticiler İ2 Müdürünün liderlik vasıfları olduğunu 

düşünmektedirler.  

 Liderlik yeteneğinin alt ölçeği olan “güven aşılama”, “yönlendirme” ve 

“sorumluluk dağıtma/yetki ve sorumluluk denkliği” de değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. “Yönlendirme” alt ölçeği konusunda en düşük puan alan İ2 Müdürü, 

çalışanlarını kurum ve birim faaliyetleri konusunda yönlendirmekten uzaktır. “Güven 

aşılama” ile “Yetki ve sorumluluk denkliği” konusunda İ2 Müdürü genel olarak 

yeterli görülmektedir. Ancak astlar tüm alt ölçeklerde yöneticileri olan İ2 Müdürünü 

yetersiz görmektedirler.  
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Şekil 39: İ2 Müdürü İçin Adaptasyon ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 İ2 Müdürü için yapılan adaptasyon değerlemesinde ortalamanın 3,92 olduğu 

tespit edilmiştir. Üst (3,67) ortalamanın altında ve düşük bir değerleme 

gerçekleştirirken, ast (4,11) ve eş düzeyler (4,00) ortalamanın üzerinde ve 

birbirlerine yakın değerleme gerçekleştirmişlerdir. İ2 Müdürü ise kendisini 4,17 

seviyesinde değerleyerek ortalamanın üzerinde bir seviyede kabul etmektedir. Üst 

yöneticilere göre İ2 Müdürü adaptasyon yeteneğine sahip değildir. Ancak eş düzey 

yöneticiler, astlar ve müdürün kendisi, İ2 Müdürünü adaptasyon konusunda başarılı 

bulmaktadır. Şimdiye kadar ki analizlerde olduğu gibi burada da eş düzey yöneticiler 

genel olarak değerlendirdikleri meslektaşlarına düşük puan vermekten 

kaçınmaktadır. 

 Alt ölçeklere bakıldığında “yaratıcı düşünme” yeteneği için üstler; İ2 

Müdürüne ortalamanın altında düşük değerde bir puan (3,33) vermişlerdir. Yani üst 

yönetime göre İ2 Müdürü “yaratıcı düşünme” özelliğine sahip değildir.  
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Şekil 40: İ2 Müdürü İçin İlişki ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 İ2 Müdürü için yapılan ilişki değerlemesinde ortalama 3,80 olarak ortaya 

çıkarken; bu değer aynı zamanda İ2 müdürü için ortaya çıkan en düşük yetenek 

olarak tespit edilmiştir. Üstün (3,46) tüm yetenekler içerisinde en düşük değerlemeyi 

gerçekleştirmesinin ön plana çıktığı gözlemlenirken, ast (3,86) ve eş düzeyler (4,08) 

ortalamanın üzerinde değerleme gerçekleştirmişlerdir. İ2 Müdürü’nün kişisel 

değerlemesinde ortalamadan yarım değerden fazla artış olduğu görülmektedir. İlişki 

yeteneği konusunda İ2 Müdürü kendisini oldukça yeterli olarak görürken üst tam 

aksine İ2 Müdürünü ilişki kurma konusunda yetersiz kabul etmektedir. 

 Üstün düşük değerlemesinin kişisel ilişki kurmada belirginleştiği tespit 

edilirken, takım başarısının sağlanmasında ast ve eş düzeyler diğer alt ölçeğe göre 

daha düşük değerleme gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Bireysel değerlemede ise 

anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamış, İ2 Müdürü alt ölçeklerde de kendisini yeterli 

görmüştür.  
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Şekil 41: İ2 Müdürü İçin Görev Yönetimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 İ2 Müdürü için yapılan görev yönetimi değerlemesinde ortalamanın 4,02 

olduğu tespit edilmiştir. Eş düzeyler (4,39) ortalamanın üzerinde ve yüksek bir 

değerleme gerçekleştirirken, üst (3,67) ve astlar (3,99) ortalamanın altında ve 

birbirlerine yakın değerleme gerçekleştirmişlerdir. İ1 Müdürü ise kendisini; 4,83 

olarak değerleyerek ortalamadan oldukça yüksek bir seviyede kabul etmektedir. 

“Görev yönetimi” açısından eş düzey yöneticiler ve İ2 Müdürü kendisini yeterli 

görür iken; üstler İ2 Müdürünün görev yönetimi yeteneğinin yetersiz olduğunu 

düşünmektedirler.  

 Benzer şekilde görev yönetimi alt ölçeğini oluşturan “etkin çalışma” ve 

“mücadeleci çalışma” yeteneği konusunda eş düzey yöneticiler İ2 Müdürünü 

becerikli olarak görürken; İ2 Müdürü de kendisini söz konusu alt ölçeklerde yeterli 

görmektedir. 
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Şekil 42: İ2 Müdürü İçin Üretim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 İ2 Müdürü için yapılan üretim değerlemesinde ortalamanın 3,85 olduğu tespit 

edilmiştir. Üstün (3,50) oldukça düşük değerleme gerçekleştirdiği üretim yeteneği 

için astlar (4,00) ve eş düzeyler (4,06) ortalamanın biraz üzerinde ve kabul edilebilir 

düzeyde değerleme gerçekleştirmiştir. Üstler İ2 Müdürünü “üretim” konusunda 

yeterli görmemektedir.  

 Alt ölçeklere bakıldığında sonuç alma için tüm değerlemelerin ortalamanın 

altında çıktığı tespit edilmiştir. “Harekete geçme” ve “sonuç alma” alt yeteneklerinde 

üstler İ2 Müdürünü üretim yeteneğinde olduğu gibi yetersiz olarak kabul 

etmektedirler. İ2 Müdürü buna rağmen kendisini her iki alt ölçek olan yeteneklerde 

vasıflı olarak görmektedir.  
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Şekil 43: İ2 Müdürü İçin Kişisel Gelişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

  

 

 Kişisel gelişim yeteneği için yapılan değerleme sonuçlarına göre İ2 

Müdürü’nün ortalamasının 4,01 olduğu tespit edilmiştir. Alt ölçeklerle en uyumlu 

yetenek olarak göze çarpan kişisel gelişim yeteneğinde Eş düzeyler (4,50) 

ortalamanın üzerinde ve yüksek bir değerleme gerçekleştirirken, üst (3,50) ve astlar 

(4,04) ortalamanın altında bir değerleme gerçekleştirmişlerdir. İ1 Müdürü ise 

kendisini 5,00 olarak değerleyerek ortalamadan oldukça uzak bir seviyede kabul 

etmektedir. Astlar ve eş düzey yöneticiler İ2 Müdürünü kişisel gelişime açık birisi 

olarak tanımlarken; İ2 Müdürü de kendisini kişisel gelişime açık olarak görmektedir. 

Üstler ise İ2 Müdürünün kişisel gelişimi ile ilgili olarak yetenekli bir müdür olarak 

görmemektedirler.  
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Şekil 44: İ2 Müdürü İçin Personelin Gelişimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

İ2 Müdürünün personelin kişisel gelişimine yönelik becerisi değerlendirilmiş 

ve beş tam puan üzerinden ortalama 4,01 puan değer verilmiştir. Eş düzeylerin (4,61) 

tüm yetenekler içerisinde en yüksek değerlemeyi gerçekleştirdiği ön plana çıkarken, 

üst (3,50) yine düşük bir değerlemeyi uygun görmüştür. Astlar ise ortalamaya yakın 

bir değer olan 3,93 ile İ2 Müdürü’nü değerlemişlerdir. Genel olarak İ2 Müdürü 

personelin kişisel gelişimine imkan veren politika ve ortamları oluşturma konusunda 

hassastır. Kendisi ve eş düzey meslektaşları kendisine bu konuda yüksek puan 

vermişlerdir. 

Alt ölçeklerde üstün (3,33) bireysel yeteneklerin desteklenmesinde 

memnuniyetsizliği artış gösterirken; eş düzeyler başarı motivasyonu için en yüksek 

değerlemeyi gerçekleştirmişlerdir. İ2 Müdürü bireysel değerlemesinde 5,00 ile 

ortalamadan önemli bir seviyede uzaklaşmaktadır. “Bireysel yetenekleri destekleme” 

ve “başarı odaklı motivasyon” konularında eş düzey yöneticiler İ2 Müdürünü gayet 

başarılı bulmaktadır. Aynı şekilde İ2 Müdürü söz konusu alt yeteneklerde de 

kendisini oldukça başarılı kabul etmektedir.  
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Şekil 45: İ2 Müdürü’nün Güçlü ve Zayıf Yönleri 
 

 

 İ2 Müdürü için yapılan analiz sonucuna göre diğerlerini dinleme (4,24) alt 

ölçeği en güçlü yön olarak ortaya çıkarken iletişim yeteneğinin bir diğer alt ölçeği 

olan bilgi kullanımı ile güven aşılama, mücadeleci çalışma ve başarı motivasyonu 

diğer güçlü yönler olarak tespit edilmiştir. Diğer yandan İ2 Müdürü’nün zayıf 

yönlerini ise başta yönlendirme (3,72) olmak üzere ilişki yeteneğinin her iki alt 

ölçeği, sonuç alma ve yaratıcı düşünmenin oluşturduğu tespit edilmiştir. 

 Kısaca ifade etmek gerekirse İ2 Müdürünün güçlü ve zayıf yönleri şu şekilde 

sıralanabilir.  

 Güçlü yönler: 

 Çalışanların talep ve beklentilerine değer verir, 

 Elde edilen bilgiyi tüm yönleriyle etkin kullanır,  

 Takımına güven aşılar, 

 Faaliyetlerini azimli bir şekilde sürdürür, 

3,40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30
4,29

4,26

4,17
4,13

4,08

3,83 3,83
3,77

3,72 3,72

Güçlü ve Zayıf Yönler Diğerlerini Dinleme

Bilgi Kullanımı

Güven Aşılama

Mücadeleci Çalışma

Başarı Motivasyonu

Takım Başarısı Sağlama

Yaratıcı Düşünme

Kişisel İlişki Kurma

Sonuç Alma

Yönlendirme



210 
 

 Başarı için çalışanlarını motive etme konusunda isteklidir. 

 Zayıf yönler: 

 Ekip çalışmasına yatkın değildir, 

 Yaratıcı düşünme yetisinden yoksundur,, 

 Diğerleriyle kişisel ilişki kurma konusunda eksiklikleri bulunmaktadır, 

 Girdilerden ziyade sonuçlara odaklanma konusunda eksiklikleri bulunmaktadır, 

 Liderlik yeteneğini kullanmada kişileri yönlendirirken yetersizlikleri 

bulunmaktadır. 
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Şekil 46: İ2 Müdürü İçin Bireysel-Diğerleri Değerlemelerinin Karşılaştırılması 
 

 

 İ2 Müdürü için yapılan analiz de ortalamadan düşük değerlediği bir alt ölçek 

tespit edilmemiştir. Bunun yanında İ2 Müdürü yönlendirme (0,05) ve duruma uyum 

(0,02) alt ölçeklerinde diğerlerinin ortalamasına çok yakın değerlemeler 

gerçekleştirmiştir. İ2 Müdürü bu ölçeklerde sergilediği performansın büyük ölçüde 

farkındadır. Başka bir ifadeyle İ2 Müdürü “yönlendirme” ve “ duruma uyum 

sağlama” konusunda kendini tanıma düzeyi yüksektir.  

İ2 Müdürü; etkin çalışma (-1,10), gelişim arayışı (-0,99) ve bağlılık gösterme (-

0,98) alt ölçeklerinde ortalamadan yüksek düzeyde uzaklaşmıştır. Bu nedenle 

sıralanan alt ölçeklerde uygulanacak iyileştirme ve geliştirme çalışmalarında daha 

dikkatli olunmalıdır. 
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Şekil 47: İ3 Müdürü İçin İletişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

 

 İletişim yeteneği için yapılan analiz sonucuna göre performans ortalaması 4,20 

olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuç hem kuruluş içerisindeki tüm yeteneklerde hem de 

İ3 Müdürü için en yüksek yetenek olarak tespit edilmiştir. Başta yöneticinin (4,50) 

değerlemesi olmak üzere tüm değerlemeler 4,00’ün üzerindedir. İ3 Müdürünün 

bireysel değerlemesi (4,08) ise ortalamadan uzaklaşmış gözükmektedir.  360 derece 

performans değerlendirmesi sonucuna göre tüm değerlendiriciler İ3 Müdürünün 

yeteneğinin yüksek olduğu sonucuna varmışlardır.  

 Etkili iletişim alt ölçeğinde astların (3,97) ve eş düzeylerin (3,75) 

değerlemeleriyle 4,00’ın altına düşüş gözlemlenirken diğer alt ölçeklerde tüm 

değerleyiciler 4,00’ın üzerinde değerleme gerçekleştirmişlerdir. İletişim yeteneğinin 

alt ölçeği olan “iyi bir dinleyici olma” ve “ bilgiyi etkin ve yerinde kullanma” 

yeteneği İ3 Müdürünün olumlu vasıfları arasında yer almaktadır.  
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Şekil 48: İ3 Müdürü İçin Liderlik ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

 

 İ3 Müdürü için yapılan liderlik yeteneğine yönelik performans 

değerlendirmesinde ortalama 4,09’dur. Eş düzeyler (4,26) ortalamanın üzerinde ve 

yüksek bir değerleme gerçekleştirirken, üst (4,06) ve astlar (3,94) ortalamanın altında 

ve birbirlerine yakın değerleme gerçekleştirmişlerdir. İ3 Müdürü ise kendisini 4,72 

olarak değerleyerek ortalamaya uzak bir seviyede kabul etmektedir. Bu sonuçlara 

göre İ3 Müdürü liderlik özelliği olan bir yönetici olarak kabul edilmektedir. 

 Liderlik yeteneğinin alt ölçeği olan “güven aşılama” ve yetki ve sorumluluk 

denkliği” konularında İ3 Müdürü yeterli görülmektedir. Yani İ3 Müdürü kurumda 

güven aşılayan, yetki ve sorumluluk denkliğine dikkat eden bir yönetim tarzına 

sahiptir.  
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Şekil 49: İ3 Müdürü İçin Adaptasyon ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 Adaptasyon yeteneği için yapılan değerleme sonuçlarına göre İ3 Müdürü’nün 

ortalaması beş tam üzerinden 3,90 olarak tespit edilmiştir. İ3 Müdürünün tüm 

yetenekler içerisinde astları tarafından en yüksek derecede değerlendiren yetenek 

adaptasyondur. Şimdiye kadar ki tüm değerlendirmelerde eş düzey yöneticiler genel 

olarak değerlendirilen yöneticinin tüm yeteneklerine en yüksek puanı verirken; 

adaptasyon yeteneğinde aksine en düşük değerlendirme yapılmıştır. 

 Alt ölçeklerde yaratıcı düşünme için üstün (3,33) değerlemesi anlamlı düşüş 

eğilimi gösterirken, en yüksek değerleme astlardan (4,20) duruma uyum alt ölçeği 

için gerçekleştirilmiştir. Bireysel değerlemede ise yaratıcı düşünmede ortalamadan 

oldukça yüksek bir değer ortaya çıkmıştır. İ3 Müdürünün koşullara uyum ve yaratıcı 

düşünme alt yeteneklerinde en yüksek değerlendirmeleri yine astlar yapmıştır. 

Astlara göre İ3 Müdürü koşullara uyum ve yaratıcı düşünme konularında son derece 

başarılıdır.  
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Şekil 50: İ3 Müdürü İçin İlişki ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

 İ3 Müdürü için yapılan ilişki değerlemesinde ortalama 3,78 olarak ortaya 

çıkarken; bu değer aynı zamanda İ3 müdürü için ortaya çıkan en düşük yetenek 

olarak tespit edilmiştir. Üstün (3,46) ve astların (3,78) tüm yetenekler içerisinde en 

düşük değerlemeyi uyguladığı tespit edilirken, eş düzeyler (4,11) ortalamanın 

üzerinde değerleme eğilimi göstermişlerdir.  

 Üstün (3,25) düşük değerlemesi kişisel ilişki kurma alt ölçeğinde 

belirginleşirken, astlar (3,75) takım başarısını sağlamada üstten daha yüksek 

olmasına rağmen düşük bir değerleme gerçekleştirmişlerdir. Bireysel değerlemede 

ise ortalamalara benzer şekilde düşük eğilimli gerçekleşmiştir. 
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Şekil 51: İ3 Müdürü İçin Görev Yönetimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

 İ3 Müdürü için yapılan görev yönetimi değerlemesinde ortalamanın beş tam 

puan üzerinden 4,03 olduğu tespit edilmiştir. Eş düzeyler (4,39) ortalamanın üzerinde 

ve yüksek bir değerleme gerçekleştirirken, üst (3,67) ve astlar (4,04) ortalamanın 

altında ve birbirlerine yakın değerleme gerçekleştirmişlerdir. İ3 Müdürü ise kendisini 

4,67 olarak değerleyerek ortalamadan yüksek bir seviyede kabul etmektedir. Elde 

edilen bulgulara göre İ3 Müdürü “görev yönetimi” konusunda başarılı kabul 

edilmektedir. Eş düzey yöneticiler meslektaşları olan İ3 Müdürüne bu konuda tam 

destek vermektedirler.  

 Alt ölçeklerde üstün ve İ3 Müdürü’nün bireysel değerlemesinde bir farklılık 

tespit edilmezken; eş düzeylerin (4,56) mücadeleci çalışma için yüksek değerleme ve 

astların (3,96) ise aynı alt ölçek için tam tersine düşük değerleme gerçekleştirdikleri 

tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle üstler, etkin çalışma ve mücadelecilik konusunda 

İ3 Müdürünü yetersiz görmektedirler. Eş düzey yöneticiler ise her iki alt yetenek de 

İ3 Müdürünü başarıl bulmaktadırlar.  
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Şekil 52: İ3 Müdürü İçin Üretim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 İ3 Müdürü için yapılan üretim yeteneği değerlemesinde ortalamanın beş tam 

puan üzerinden 3,85 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Eş düzeyler (4,06) 

ortalamanın üzerinde bir değerleme gerçekleştirirken, üst (3,50) ve astlar (3,99) 

ortalamanın altında değerleme gerçekleştirmişlerdir. İ3 Müdürü ise kendisini 4,17 

olarak değerleyerek ortalamaya oldukça yakın bir seviyede kabul etmektedir. Başka 

bir ifadeyle eş düzey yöneticilere göre İ3 Müdürü üretimi teşvik etme konusunda 

oldukça yeterlidir.  

 Alt ölçeklere bakıldığında üstün (3,33) ve eş düzeyin (4,00) değerlemesi, sonuç 

almada, astın (3,94) değerlemesi ise harekete geçme alt ölçeğinde düşüş eğilimi 

göstermektedir. Bu değerlere göre hem astlar hem de eş düzey yöneticiler İ3 

Müdürünün “harekete geçme” ve “ sonuç alma” konularında oldukça yeterli 

olduğuna inanmaktadırlar. Üst yönetici ise tam aksine söz konusu alanlarda İ3 

Müdürünü yeterli bulmamaktadır. 
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Şekil 53: İ3 Müdürü İçin Kişisel Gelişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 İ3 Müdürü için yapılan kişisel gelişim değerlemesinde ortalamanın 3,97 olduğu 

tespit edilmiştir. Astların (3,99) ve üstün (3,50) ortalamanın altında değerleme 

gerçekleştirdiği kişisel gelişim yeteneğinde eş düzeylerin (4,42) ortalamanın üzerinde 

ve oldukça yüksek bir değerlendirme gerçekleştirdiği ortaya çıkmaktadır. Bireysel 

değerleme ise ortalamadan yüksek bir değerle 4,25 olarak tespit edilmiştir. Üst 

yönetimin dışındaki diğer değerlendiriciler İ3 Müdürünün kişisel gelişime açık 

olduğunu ifade etmektedir.  

 Alt ölçeklerde üstün değerlemesinde bir farklılığın oluşmadığı tespit edilirken, 

gelişim arayışında astların (3,94) ve eş düzeylerin (4,33) değerlemesinde az da olsa 

bir düşüş tespit edilmiştir. Üst ise her iki alt ölçek içinde benzer değerlendirme 

uygulamıştır.  
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Şekil 54: İ3 Müdürü İçin Personelin Gelişimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 Personelin kişisel gelişimini destekleme noktasında yapılan değerleme 

sonuçlarına göre İ3 Müdürü’nün ortalaması beş tam puan üzerinden 4,42 olarak 

tespit edilmiştir. Eş düzey yöneticilerin (4,44) tüm yetenekler içerisinde en yüksek 

değerlemeyi uyguladığı çalışanların gelişimi yeteneği için üst (3,50) ve astlar (3,88) 

ortalamanın altında bir değerleme gerçekleştirmişlerdir. Bireysel değerleme ise 

ortalamadan yaklaşık yarım puan uzaklaşmaktadır. Eş düzey yöneticiler İ3 

Müdürünün çalışanların kişisel gelişimini sağlamada istekli ve gayretli olduğuna 

inanmaktadırlar.  

 Alt ölçeklerde astların ve üstün tüm değerlemeleri 4,00’ın altında 

gerçekleşirken, eş düzeylerin (4,56) değerlemesi özellikle başarı motivasyonun 

sağlanmasında artış gösterdiği tespit edilmiştir.  
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Şekil 55: İ3 Müdürü’nün Güçlü ve Zayıf Yönleri 
 

 

 İ3 Müdürü için yapılan analiz çalışmalarının sonucuna göre iletişim 

yeteneğinin iki alt ölçeği (dinleme ve bilgi kullanımı) ile liderlik yeteneğinin alt 

ölçeği olan güven aşılama 4,30’un üzerinde ortalama ile değerlenerek en güçlü 

yönleri oluşturmaktadır. Bunların yanında güven aşılama ve mücadeleci çalışma İ3 

Müdürü’nün diğer güçlü yanlarını oluşturmaktadır. Diğer yandan ilişki yeteneğinin 

her iki alt ölçeği (kişisel ilişki kurma ve takım başarısı sağlama), sonuç alma, yaratıcı 

düşünme, bireysel yeteneklerin desteklenmesi İ3 Müdürü’nün zayıf yönlerini 

oluşturmaktadır. 

 Kısaca özetlemek gerekirse 360 derece performans değerlendirmesi 

sonuçlarına göre İ3 Müdürünün güçlü ve zayıf yönleri şu şekilde sıralanabilir: 

 Güçlü yönler: 

 İyi bir dinleyicidir, 
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 Bilgiyi etkin olarak kullanabilir, 

 Güven aşılama konusunda yeteneklidir, 

 Çalışmalarında mücadelecidir, 

 Yetki ve sorumluluk denkliğini dikkate alarak görev paylaşımını gerçekleştirir. 

 Zayıf yönleri ise: 

 Takım olarak başarı sağlanması için çalışmaların yürütülmesinde yeterli 

değildir, 

 Bireysel yetenekleri desteklemekten uzaktır, 

 Yaratıcı düşünme yetisinden yoksundur, 

 Sonuç almaya odaklanma konusunda yetersizdir, 

 Kişisel ilişki kurma becerisi ise güçlü değildir.  
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Şekil 56: İ3 Müdürü İçin Bireysel-Diğerleri Değerlemelerinin Karşılaştırılması 
 

 

 İ3 Müdürü’nün kendini ne ölçüde tanıdığı konusunda yapılan analiz 

sonuçlarına göre başta takım başarısı sağlama alt ölçeği  (0,54) olmak üzere 

diğerlerini dinleme ve bilgi kullanımı alt ölçeklerinde kendisi için ortalamadan 

yaklaşık yarım puan daha düşük değerleme gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. 

Özellikle yaratıcı düşünme (-1,20) ve yönlendirme (-1,11) olmak üzere etkin çalışma 

(-0,66) alt ölçeklerinde kendi performansını diğerlerinden daha yüksek ölçerek, 

potansiyelinin tam olarak farkında değildir. 

 İ3 Müdürü, duruma uyum (-0,01), kişisel ilişki kurma (-0,06) ve gelişim arayışı 

(-0,08) alt ölçekleri ile ilgili performans ölçümünde diğerleri-bireysel ölçümü 

aralığındaki fark minimuma düşmektedir. İ3 Müdürü bu ölçeklerde sergilediği 

performansın büyük ölçüde farkındadır.  
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Şekil 57: İ4 Müdürü İçin İletişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

İ4 Müdürünün iletişim yeteneğine yönelik performans değerlendirme sonucu şekil 
57’de düzenlenmiştir. Bu sonuç İ4 Müdürünün yetenekleri içerisinde için en yüksek 
puan alan yetenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Üstün (4,50) ile en yüksek değerlemeyi 
gerçekleştirdiği iletişim yeteneğinde astlar (3,65) ile en düşük değerlemeyi 
gerçekleştirmişlerdir. Eş düzeylerin değerlemesi ise 4,13 olarak ortaya çıkmaktadır. 
Genel olarak bakıldığında eş düzey müdürlerin ve üst yöneticinin belirli bir standardın 
altında değerlendirme yapmadığı görülmektedir. 

İ4 Müdürünün dinleme alt ölçeğinde; astlar 3,28 ile en düşük değerlemeyi 
gerçekleştirirken, üst aynı ölçekte 5,00 ile İ4 Müdürü’nü en yüksek değer ile 
değerlemiştir. Astların diğer alt ölçeklerde de 4,00 seviyesinin altında kaldığı diğer 
değerlemelerde ise sadece eş düzeylerin (3,74) etkili iletişim kurma alt ölçeğinde düşük 
değerleme gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Üst yönetime göre İ4 Müdürü “iyi bir 
dinleyici olma”, “bilgiyi etkin ve verimli kullanma” ve “etkili iletişim” konularında 
oldukça başarılıdır. Eş düzey müdürlerde İ4 Müdürünü “iyi bir dinleyici olma” ve 
“bilgiyi etkin kullanabilme” yetenekleri açısından donanımlı ve yeteli bulmaktadırlar.  
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Şekil 58: İ4 Müdürü İçin Liderlik ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

 

 360 derece performans değerlemesine tabi tutulan İ4 Müdürünün “liderlik” 

yeteneğine yönelik değerlendirme sonucu 5’li ölçekte 4,07 olarak gerçekleşmiştir. Eş 

düzey yöneticiler bu yetenek konusunda ortalamanın üzerinde bir değerlendirme 

yapmışlardır. Şekil 58’teki bulgulara göre eş düzey yöneticiler ve üst yönetici, İ4 

Müdürünün liderlik vasıflarına sahip olduğuna inanmaktadır. Aynı şekilde İ4 

Müdürünün kendisi de kendini liderlik niteliklerine sahip birisi olarak görmektedir.  

 Liderlik vasıflarının alt ölçeği olan güven aşılama, yönlendirme ve sorumluluk 

dağıtma konularında eş düzey yöneticiler İ4 Müdürünü yeterli bulurken üst yönetici 

güven aşılama konusunda İ4 Müdürünü diğer alt vasıflara göre daha başarılı 

bulmaktadır. 
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Şekil 59: İ4 Müdürü İçin Adaptasyon ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 İ4 Müdürü için yapılan adaptasyon değerlemesinde ortalamanın 3,79 olduğu 

tespit edilirken; kurum içerisinde değerlendirilen tüm yeteneklerde, bireysel 

değerlemede dahil olmak üzere, tüm değerleyicilerin birbirlerine en yakın 

değerlemeyi gerçekleştirdiği yetenek olarak ön plana çıkmıştır. Eş düzeylerin (3,89) 

tüm yetenekler içerisinde en düşük değerlemeyi gerçekleştirdiği adaptasyon 

yeteneğinde, üst (3,67) ve astlarda (3,82) ortalamaya yakın ve düşük değerlemeler 

uygulamıştır. Bireysel Değerlemede ortalamaya oldukça yakın bir seviyedir. Şekil 

59’daki bulgular incelendiğinde 360 derece performans değerlendirmesine tabi 

tutulan İ4 Müdürünün “adaptasyon” yeteneğine değerlendirme sonuçları 5’li ölçekte 

dört puanın altında kalmıştır. Buna göre İ4 Müdürü adaptasyon uygulamaları 

konusunda yeterli görülmemektedir.  
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Şekil 60: İ4 Müdürü İçin İlişki ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 İlişki yeteneği için yapılan değerleme sonuçlarına göre İ4 Müdürü’nün 

ortalamasının 3,83 olduğu tespit edilmiştir. Üstün (3,46) tüm yetenekler içerisinde en 

düşük değerlemeyi gerçekleştirdiği ilişki yeteneğinde eş düzeyler (4,15) ortalamanın 

üzerinde ve astlar (3,87) ortalamaya yakın bir değerleme uygulamıştır. Bireysel 

değerlemede ortalamaya yakın ancak yüksek bir seviyede ortaya çıkmıştır.  

 Alt ölçeklere bakıldığında üstün (3,25) kişisel ilişki kurma yeteneğinde 

memnuniyetsizliği artarken, astların da her iki alt ölçek değerlemesinin 4,00 

seviyesinin altında kaldığı tespit edilmiştir. Bireysel değerlemede kişisel ilişki kurma 

alt ölçeğinde ortalamadan uzaklaşma görülürken; takım başarısı sağlama alt 

ölçeğinde aradaki fark 0,10’a düşmektedir. Kısaca ifade edilecek olursa 360 derece 

performans değerlendirmesinde İ4 Müdürü çalışanlarla iletişim ve ilişki kurma 

konusunda genel olarak çok başarılı kabul edilmemektedir. Müdürün kendisi ve eş 

düzey meslektaşları bu konuda bir başarının varlığını kabul etmemektedir.  
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Şekil 61: İ4 Müdürü İçin Görev Yönetimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

 

 İ4 Müdürü için yapılan görev yönetimi değerlemesinde ortalamanın 3,93 

olduğu tespit edilmiştir. Üst (3,67) ve astlar (3,78) ortalamanın altında ve birbirlerine 

yakın bir değerleme gerçekleştirirken, eş düzeyler (4,33) ortalamanın üzerinde ve 

yüksek bir değerleme gerçekleştirmişlerdir. İ4 Müdürü ise kendisini 4,33 ortalama ile 

diğerlerinin ortalamasından yüksek bir seviyede kabul etmektedir. 

 Alt ölçeklerde üst ve İ4 Müdürü’nün bireysel değerlemesinde bir farklılık 

ortaya çıkmazken; ast (3,68) ve eş düzeylerin (4,00) değerlemesi etkin çalışma alt 

ölçeği için düşüş eğilimi göstermektedir. Tıpkı etkileşim ve iletişim kurma 

yeteneğinde olduğu gibi görev yönetimi yeteneği içinde İ4 Müdürü, eş düzeyleri ve 

kendisi tarafından başarılı kabul edilmektedir.  
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Şekil 62: İ4 Müdürü İçin Üretim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

 

 İ4 Müdürü için yapılan üretim değerlemesinde ortalama 3,80 olarak ortaya 

çıkarken; bu değer aynı zamanda İ4 müdürü için ortaya çıkan en düşük yetenek 

olarak tespit edilmiştir. Üstün (3,50) ortalamanın altında ve düşük değerlemesine 

karşın astlar (3,90) ve eş düzeyler (4,00) ortalamaya yakın ve üzerinde değerleme 

gerçekleştirmişlerdir. İ4 Müdürü ise kendisini 4,17 ortalama ile diğerlerinin 

ortalamasından yüksek ancak ortalamaya yakın bir seviyede değerlendirmiştir. 

 Alt ölçeklere bakıldığında üstün (3,33) sonuç almada memnuniyetsizliği artış 

gösterirken bireysel değerleme de dahil olmak üzere diğer değerlemelerde anlamlı 

bir farklılık tespit edilmemiştir.  
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Şekil 63: İ4 Müdürü İçin Kişisel Gelişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 İ4 Müdürünün kendi kişisel gelişimine yönelik 360 derece performans 

değerlendirmesi beş puan üzerinden ortalama 4,06 puan çıkmıştır. Eş düzey 

yöneticiler söz konusu müdürü kendi kişisel gelişimini artırma konusunda oldukça 

yeterli, istekli ve gayretli olduğunu vurgulamaktadır. Astlarda müdürlerinin kişisel 

gelişim konusunda yeterli olduğunu düşünmektedirler. Üst bunun tam aksi yönde bir 

kanaate sahiptir. Sonuç olarak 360 derece performans değerleme bulguları İ4 

Müdürünün kendi kişisel gelişimini hızlandıracak bir nitelikte olduğunu ortaya 

koymaktadır 

 Alt ölçeklere bakıldığında astın (3,97) gelişim arayışında memnuniyetsizliği 

artış gösterirken; diğer değerlemelerde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

Bireysel değerlemede ise bağlılık gösterme alt ölçeğinde bireysel değerleme 

ortalamadan yaklaşık yarım puan uzaklaşmıştır. 
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Şekil 64: İ4 Müdürü İçin Personelin Gelişimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 Personelin kişisel gelişimine katkı sağlama noktasında İ4 Müdürü için yapılan 

değerleme sonucu beş puan üzerinden 3,98 olarak gerçekleşmiştir. Astlar (4,01) ve eş 

düzeyler (4,44) ortalamanın üstünde bir değerlendirme gerçekleştirirken, üst (3,50) 

ortalamanın altında ve düşük bir değerleme gerçekleştirmiştir. İ4 Müdürü ise 

kendisini 4,50 ortalama ile diğerlerinin ortalamasından yüksek bir seviyede kabul 

etmektedir. Kısaca İ4 Müdürünün çalışanların gelişimini teşvik ederek ve buna 

olanak sağlayarak politika ve uygulamalara yer verdiği görülmektedir. Sadece üst 

yönetim bu düşünceye katılmamaktadır. Başka bir ifadeyle üst, İ4 Müdürünün 

çalışanların kişisel gelişimini destekleyici uygulamalar yapmadığını düşünmektedir. 

 Astın değerlemelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı alt ölçeklerde, üstün 

(3,33) değerlemesi bireysel yeteneklerin desteklenmesinde düşüş eğilimi gösterirken, 

eş düzeylerin başarı motivasyonu için yaptıkları değerleme 4,56’ya ulaşmaktadır.İ4 

Müdürü’nün kişisel değerlemesinde bireysel yeteneklerin desteklenmesinde 

diğerlerinin ortalaması ile aradaki farkın artış gösterdiği tespit edilmiştir.  
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Şekil 65: İ4 Müdürü’nün Güçlü ve Zayıf Yönleri 
 

 

 İ4 Müdürü için yapılan analiz çalışmalarının sonucuna göre iletişim 

yeteneğinin iki alt ölçeği (diğerlerini dinleme ve bilgi kullanımı) en güçlü yönleri 

oluştururken, liderlik yeteneğinin iki alt ölçeği (sorumlulukları dağıtma ve güven 

aşılama) ve başarı motivasyonu diğer güçlü yönleri oluşturduğu tespit edilmiştir. Öte 

yandan İ4 Müdürü’nün zayıf yönlerini tamamı farklı yeteneklerde olmak üzere, 

yaratıcı düşünememe, sonuç odaklı olamama, kişisel ilişki kurma yetisinin zayıf 

olması ve etkin çalışma ortamı oluşturamama ve çalışanlar etkili iletişim kuramama 

olarak sıralandığı görülmektedir. 
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Şekil 66: İ4 Müdürü İçin Bireysel-Diğerleri Değerlemelerinin Karşılaştırılması 
 

 

 İ4 Müdürü’nün kendini ne ölçüde tanıdığı konusunda yapılan analize göre 

sadece diğerlerini dinleme (0,60) alt ölçeğinde kendisi için ortalamadan yaklaşık 

yarım puan daha düşük değerleme gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Diğer yandan İ4 

Müdürü, özellikle bireysel yeteneklerin desteklenmesi (0,78) olmak üzere etkin 

çalışma (-0,55) ve kişisel ilişki kurma alt ölçeklerinde performansını diğerlerinden 

daha yüksek ölçerek, bu yetenekler konusunda potansiyelinin tam olarak farkında 

değildir. Özellikle İ4 Müdürü için zayıf yön olarak tespit edilen kişisel ilişki kurma 

ve etkin çalışma ile ilgili geri bildirim veya iyileştirme yapılacağında çok daha 

dikkatli olunmalıdır. 

 Diğer yandan İ4 Müdürü gelişim arayışı (0,05), yönlendirme (-0,07) ve takım 

başarısı sağlama (-0,10) alt ölçekleri ile ilgili performans ölçümünde diğerleri-

bireysel ölçümü aralığındaki fark minimuma düşmektedir. İ3 Müdürü bu ölçeklerde 

sergilediği performansın büyük ölçüde farkındadır.  
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Şekil 67: İLBANK’ta Değerlenen Müdürlerin Karşılaştırmalı Analizi 
 

 
 
 Şekil 37’de İLBANK’ta performansı değerlendirilen müdürler ile ilgili sekiz 

temel yetenekte ortaya çıkan sonuçlar, karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Öncelikli 

olarak performans değerlendirme sonuçlarına göre adaptasyon yeteneği hariç olmak 

üzere performansı değerlendirilen müdürlerin tüm yeteneklerde birbirlerine yakın 

değerlere ulaştığı göze çarpmaktadır. İletişim yeteneğinde tüm müdürlerin yüksek 

değerlendirmelere ulaştığı görülürken özellikle ilişki ve üretim yeteneklerinde 

performanslarının düştüğü görülmüştür.  

 Bireysel olarak İ1 Müdürü’nün tüm yeteneklerde en düşük değerlemeye sahip 

olduğu görülürken, en yüksek değerlemeler diğer müdürler arasında paylaşıldığı 

tespit edilmiştir.  
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Şekil 68: İLBANK İçin Kurumsal Anlamda Güçlü ve Zayıf Yönler 
 

 

İLBANK’da görev yapan müdürlerin ortalama performansı 

değerlendirildiğinde, tüm müdürlerin ortalamada en iyi performansı diğerlerini 

dinleme (4,28) konusunda gösterdiği görülmektedir. Yine, müdürlerin kendileri hariç 

diğerlerinin yaptığı değerleme sonuçlarına göre güven aşılama (4,22), bilgi kullanımı 

(4,21), başarı motivasyonu (4,06) ve bağlılık gösterme (4,04) konularında ortalama 

performans değerlemelerinin yüksek çıktığı görülmektedir. Diğer yandan, müdürlerin 

ortama performans noktasında en düşük değerlemeleri ise sırasıyla kişisel ilişki 

kurma (3,72), yaratıcı düşünme (3,72), sonuç alma (3,75), yönlendirme (3,84) ve 

takım başarısı sağlama (3,86) olarak gerçekleşmiştir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde İLBANK’da performansı değerlendirilen 

müdürlerin özellikle ilişki yeteneklerinin zayıf olduğu tespit edilmiştir. İlişki 

yeteneğinin geliştirilmesi ile ilgili kurumsal iyileştirme çalışmalarının başlatılması 

gerekmektedir. 
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Şekil 69: İLBANK İçin Kurumsal Ölçekte Kendini Tanıma 
 

 

 İLBANK’ta görev yapan müdürlerin kendi performanslarına ilişkin 

değerlemeleri ile diğerlerinin söz konusu müdürlerin performansına dönük 

değerlemeleri arasındaki farkların ortalaması olan kurumsal kendini tanıma ölçeği 

yukarıda verilmiştir. İLBANK’ta görev yapan müdürlerin kendileri için yaptıkları 

değerlemelerin ortalama değerlemeden en yüksek seviyede pozitif sapması güven 

aşılama (0,22), duruma uyum (0,20) ve bilgi kullanımı (0,09) alanlarında 

gerçekleşmiştir.  

 Negatif yöndeki en yüksek sapmalar ise yaratıcı düşünme (0,62), mücadeleci 

çalışma (0,446) ve harekete geçme (0,45) alanlarında görülmüştür. Bu noktada, 

pozitif sapmaların görüldüğü alanlarda müdürlerin genel olarak potansiyellerinin 

farkında olmadıkları, negatif sapma alanlarında ise kendi performanslarının daha 

yüksek olduğu yanılgısı içerisinde oldukları belirtilmelidir. 
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 4.5.3.2. Kepez Belediyesi  
 1994 yılında Antalya ilinin Büyükşehir statüsüne dönüştürülmesi ile alt 

kademe belediyesi olarak oluşturulmuş ve 2009 yılına kadar bu şekilde hizmet 

vermiştir. 2009 yılında ise 5747 sayılı yasa kapsamında Kepez Belediyesi ile Varsak 

Belediyesi birleştirilerek Kepez ilçesi kurulmuş ve Antalya Büyükşehir Belediyesi 

sınırları içerisinde merkez ilçe olarak yerini almıştır. İlçenin toplam yüzölçümü 

403.760 dekar olup; Kepez ilçesi nüfusu 2011 yılı TÜİK verilerine göre 419.997 

olarak belirlenmiştir. Antalya İl nüfusunun % 20.5’i Kepez ilçesinde yaşamaktadır. 

(Kepez Belediyesi, 2012).  Kepez Belediyesinin müdürlüklere göre personel dağılımı 

ise Tablo 89’da düzenlenmiştir. 

Tablo 48 : Belediye Personelinin Birimler Bazında Statülerine Göre Dağılımı 

Birim Adı Memur 
Sözleşmeli 

Personel 
İşçi Toplam 

Özel Kalem Müdürlüğü 7 - 20 27 

İK ve Eğitim Müd. 2  1 3 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 14 2 44 60 

Yazı İşleri Müdürlüğü 2 - 5 7 

Teftiş Kurulu Müdürlüğü 1 - - 1 

Fen İşleri Müdürlüğü 7 1 110 118 

İmar ve Şehircilik Müd. 9 12 18 39 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 3 101 106 

Destek Hizmetleri Müd. - 1 6 7 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 3 - 7 10 

Hukuk İşleri Müdürlüğü 2 2 1 5 

Emlak ve İst. Müdürlüğü 3 3 13 19 

Sağlık İşleri Müdürlüğü 3 1 2 6 

Zabıta Müdürlüğü 44 - 26 70 

Bas. Yay. Halkla İşl. Müd.  4 1 18 23 

Gec. ve Sos. Kont. Müd. 4 1 9 14 

Kültür ve Sos. İşl. Müd 2 - 4 6 

Toplam 109 27 385 521 
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 Tabloda görüldüğü üzere 17 müdürlükte 109 memur, 27 sözleşmeli personel ve 

385 geçici, sürekli ve mevsimlik işçi olmak üzere toplam 521 personel 

bulunmaktadır. Kepez Belediyesi’nin organizasyon şeması ise aşağıdaki gibi 

oluşturulmuştur:  

Şekil 70: Kepez Belediyesi Organizasyon Şeması 

 

 Organizasyon şemasında görüldüğü üzere özel kalem müdürlüğü ve zabıta 

müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanı’na bağlı iken diğer müdürlükler dört başkan 

yardımcısına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.  
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 Bu çalışmada ast sayısı fazla olan müdürlerden dört tanesi tesadüfi örneklem 

yoluyla seçilmiştir. Her bir müdür için kendilerinden, seçilen diğer üç müdürden, 

astlarından ve üstlerinden oluşan örneklem grubu oluşturularak anket çalışması 

uygulanmıştır. Aşağıda anket çalışmasının uygulandığı örneklem grubunun 

demografik özelliklerine göre dağılımı verilmiştir.  

Tablo 49: Belediye’de Oluşturulan Örneklem Grubunun Demografik Dağılımı 

Demografik Özellikler Frekans Yüzde Kümülatif 
Yüzde 

Personelin 
Pozisyonu 

Üst Yönetici 1 0,81 0,81 
Müdür 4 3,25 4,07 
B1 Ast 25 20,33 24,39 
B2 Ast 31 25,20 49,59 
B3 Ast 23 18,70 68,29 
B4 Ast 39 31,71 100,00 

Yaş 

18-28 13 10,57 10,57 
29-39 62 50,41 60,98 
40-50 38 30,89 91,87 
51-58 10 8,13 100,00 

59 ve Üstü 0 0,00 100,00 

Cinsiyetiniz Erkek 68 55,28 55,28 
Bayan 55 44,72 100,00 

Medeni Hal Evli 100 81,30 81,30 
Bekar 23 18,70 100,00 

Kişisel Gelir 

1500-2250 44 35,77 35,77 
2250-3000 34 27,64 63,41 
3000-3750 27 21,95 85,37 
3750-4500 15 12,20 97,56 

4500ve Üstü 3 2,44 100,00 

Eğitim 

İlköğretim 9 7,32 7,32 
Lise 30 24,39 31,71 

Önlisans 21 17,07 48,78 
Lisans 60 48,78 97,56 

Lisansüstü 3 2,44 100,00 
 

 Sosyo-demografik özellikler incelendiğinde katılımcıların %0,81’inin (1 kişi) 

üst yönetici, %3,25’inin (4 kişi) müdür, %20,33’ünün (25 kişi) B1 Müdürü’nün 

astları, %25,20’sinin (31 kişi) B2 Müdürü’nün astları, %18,70’inin (23 kişi) B3 

Müdürü’nün astları, %31,71’inin (39 kişi) ise B4 Müdürü’nün astlarından oluştuğu 

görülmektedir.  
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 Katılımcıların yaş özellikleri incelendiğinde 18-28 yaş aralığının %10,57, 29-

39 yaş aralığının %50,41, 40-50 yaş aralığının %30,89, 51-58 yaş aralığının %8,13 

olduğu ve 51 ve üzerinde örneklem grubunda katılımcı bulunmadığı 

gözlemlenmiştir. 

 Yine tabloda görüldüğü üzere katılımcıların %55,28’i (68 kişi) erkeklerden 

oluşurken %44,72’si bayanlardan oluşmaktadır.Medeni hale bakıldığında ise 

katılımcıların büyük bir çoğunluğu olan %81,30’unun (100 kişi) evli olduğu 

gözlemlenirken, %18,70’i (23 kişi) ise bekârdır. 

 Gelir durumu yönünden katılımcılar incelendiğinde, katılımcıların 

%35,77’sinin 1500-2250 TL, %27,64’ünün 2250-3000 TL, %21,95’inin 3000-3750 

TL, %12,20’sinin 3750-4500 TL ve %2,44’ünün 4500 TL ve üzerinde kişisel gelire 

sahip olduğu görülmektedir.  

Son olarak eğitim durumu açısından katılımcıların %7,32’sinin ilköğretim, 

%24,39’unun lise, %17,07’sinin ön lisans, %48,78’inin lisans ve %2,44’ünün 

lisansüstü düzeyde eğitim aldıkları görülmüştür.  

Genel olarak performans yönetimi çalışmaları konusunda bilgileri alınan 

örneklem grubunun sırasıyla B1, B2, B3 ve B4 Müdürlerinin iletişim, liderlik, 

adaptasyon, ilişki, görev yönetimi, üretim, kişisel gelişim ve personelin gelişimi 

yetenekleri konusundaki değerlemelerine yer verilecektir. Ayrıca tüm müdürlerin 

belirlenen yeteneklerdeki güçlü ve zayıf yönleri ve diğerlerinin ortalaması ile kendi 

görüşleri arasındaki farkı ifade eden kendilerini tanıma hususundaki grafikler 

verilmekte ve yorumlanmaktadır. Dört müdür ile ilgili sonuçların çıkarılmasının 

ardından tüm müdürlerin ortak zayıf ve güçlü yönleri ile kendini tanıma konusundaki 

grafikler hazırlanarak kurumsal anlamda yorumlanmıştır.  
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Şekil 71: B1 Müdürü İçin İletişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 
 

 
ALT ÖLÇEKLER 

     

 

 B1 Müdürü için yapılan iletişim 360 derece performans değerlemesinde 

iletişim yeteneğinin beş puan üzerinden 4,31 olduğu tespit edilmiştir. B1 

Müdürü’nün eş düzeyleri (4,41) ortalamanın üzerinde değerleme gerçekleştirirken, 

üstler (4,22) tarafından yapılan değerleme ortalamanın altında kalmaktadır. B1 

Müdürü özellikle bilginin kullanımı konusunda üstleri tarafından ve etkili iletişim 

konusunda astları tarafından düşük değerlenmiştir. B1 Müdürü iyi bir dinleyici olma 

ve bilginin kullanımı alt ölçeğinde olmak üzere iletişim yeteneğinde kendini 

diğerlerinin değerlemesinden daha yüksek değerlemiştir.  

 B1 Müdürü’nün iletişim yeteneği astlar, üst ve eş düzey yöneticiler tarafından 

takdir edilmektedir. 
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Şekil 72: B1 Müdürü İçin Liderlik ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

  

 

 Liderlik yeteneği için yapılan değerleme sonuçlarına göre B1 Müdürü’nün 

ortalamasının 4,42 olduğu tespit edilmiştir. Astlar ve eş düzeylerin sırasıyla 4,52 ve 

4,57 olarak değerledikleri liderlik yeteneği için sadece üst (4,17)  ortalamanın altında 

ancak kabul edilebilir bir düzeyde değerleme gerçekleştirmiştir. B1 müdürü ise 

kendisini ortalamanın biraz üzerinde 4,72 değer ile görmektedir.  

 Üst;  yönlendirme alt ölçeğinde 3,33 değer ile B1 Müdürü’nün performansının 

yetersiz kaldığını düşünmektedir. Güven aşılama alt ölçeğinde B1 Müdürü’nün 

kendisi de dahil olmak üzere tüm değerler 4,50-4,60 aralığında ortaya çıkmıştır. B1 

Müdürü güven aşılama alt ölçeğinde kendine duyduğu güven çalışma arkadaşları 

tarafından aynı düzeyde kabul edilmektedir.  
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Şekil 73: B1 Müdürü İçin Adaptasyon ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

  

 

 B1 Müdürü için yapılan adaptasyon değerlemesinde ortalama, 4,11 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu değer aynı zamanda B1 müdürü için ortaya çıkan en düşük 

değerdeki yetenek olarak tespit edilmiştir. Astlar müdürlerinin adaptasyon 

yeteneğinden ( 4,57) ile oldukça memnun görünürken bu durum, duruma uyum alt 

ölçeğinde 4,64 değere kadar yükselmektedir. B1 Müdürü’nün yöneticisi ise 3,67 ile 

her iki alt ölçekte dâhil olmak üzere personelinin adaptasyon performansını 

diğerlerine nazaran düşük görmektedir. Eş düzeyler ise yaratıcı düşünme alt 

ölçeğinde B1 Müdürü’nün performansını 3,89 olarak ortalamanın altında 

değerlemişlerdir. 

 B1 müdürü kendi adaptasyon değerlemesinde ortalamadan yaklaşık yarım puan 

düşük olmak üzere kendisini tam olarak yeterli görmeyerek adaptasyon yeteneğinin 

farkında değildir. 
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Şekil 74: B1 Müdürü İçin İlişki ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

  

 

 B1 Müdürü için yapılan ilişki değerlemesinde ortalamanın 4,36 olduğu tespit 

edilmiştir. Astlar (4,51) ve eş düzeyler (4,58) B1 Müdürü’nün performansını 

ortalamanın üzerinde değerlerken, üst ortalamanın altında olmak üzere 4,00 olarak 

değerlemiştir. B1 Müdürü kendi performansını 4,04 olarak ortalamanın altında 

değerlemiştir. Bu bulgulara göre B1 Müdürü etkileşim ve ilişki kurma konusunda 

tüm değerlendiriciler tarafından başarılı kabul edilmektedir.  

 İlişkiler ölçeğinde B1 Müdürü için hem kişisel ilişki kurma hem de takım 

başarısını sağlama alt ölçeklerinde eşit değerlenmiştir. Ancak B1 Müdürü özellikle 

kişisel ilişki kurma alt ölçeğinde kendisini 3,75 olarak değerleyerek diğerlerine 

nazaran yetersiz görmektedir.  
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Şekil 75: B1 Müdürü İçin Görev Yönetimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

  

 

 B1 Müdürü için yapılan görev yönetimi değerlemesinde ortalamanın beş tam 

puan üzerinden 4,42 olduğu tespit edilmiştir. Astlar ve eş düzeyler sırasıyla 4,58 ve 

4,50 puan ile ortalamanın üzerinde değerleme gerçekleştirirken, üstü, B1 

Müdürü’nün görev yönetimi yeteneğini 4,17 olarak değerlemiştir. B1 Müdürü 

kendisini 5,00 olarak değerleyerek ortalamadan yarım puanın üzerinde uzaklaşmıştır. 

Görüldüğü üzere B1 Müdürü görev yönetimi açısından yetenekli kabul edilmektedir.  

 Mücadeleci çalışma alt ölçeğinde üstün 4,00 değerlemesi ile B1 Müdürü’nün 

ortalaması 4,27’ye düşmektedir. Etkin çalışma alt ölçeğinde ise eş düzeyler 4,78 ile 

görev yönetimi yeteneği için en yüksek değerlemeyi gerçekleştirmişlerdir. B1 

Müdürü ortalamadan özellikle mücadeleci çalışma alt yeteneği olmak üzere 

uzaklaşmaktadır.  
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Şekil 76: B1 Müdürü İçin Üretim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

 

 

 B1 Müdürü için yapılan üretim değerlemesinde ortalamanın beş puan 

üzerinden 4,34 olduğu tespit edilmiştir. Astlar 4,47 ile ve eş düzeyler 4,39 ile 

ortalamanın biraz üstünde ast ise 4,17 ile ortalamanın biraz altında kalsa da her üç 

değerleyici de ortalamaya oldukça yakın bir sonuç ortaya çıkarmıştır. B1 Müdürü de 

değerleyicilerine benzer şekilde kendisi de ortalamadan biraz yüksek ancak yakın bir 

değerleme ile performansını 4,67 olarak kabul etmektedir. 360 derece performans 

değerlendirmesi sonucu elde edilen söz konusu bu veriler, B1 Müdürünün üretimi 

teşvik eden, az maliyetle daha kaliteli, daha hızlı, mal ve hizmet üretme potansiyeline 

sahip olduğunu göstermektedir.  

 Alt ölçeklerde; eş düzeyler 4,22 ile harekete geçme alt ölçeğinin ve üst ise 4,00 

ile sonuç alma ölçeğinin ortalamasını düşürmektedir. B1 Müdürü her iki alt ölçekte 

de kendisini 4,67 ile ortalamanın üzerinde kabul etmektedir.  
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Şekil 77: B1 Müdürü İçin Kişisel Gelişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

  

 

 B1 Müdürü için yapılan kişisel gelişim değerlemesinde ortalamanın beş tam 

puan üzerinden 4,39 olduğu tespit edilmiştir. Eş düzey yöneticiler ve astlar 

ortalamanın üzerinde bir puan vererek B1 Müdürünün kendi kişisel gelişimine 

yönelik gayretleri başarılı bulmaktadır. Başka bir ifadeyle eş düzey yöneticiler ve 

astlar B1 Müdürünün kişisel gelişime açık bir kişiliğe sahip olduğuna inanmaktadır. 

Üst yönetimde benzer düşüncededir ancak ast ve eş düzey yöneticiler bu durumu 

daha yüksek bir düzeyde dile getirmektedirler. 

Kişisel gelişim yeteneğinde alt ölçekler de dahil olmak üzere B1 Müdürü’nün 

4,00 değerinin altında ölçümü bulunmamaktadır. En yüksek değerleme 4,67 ile eş 

düzeyler tarafından gerçekleştirilmiştir. B1 Müdürü kendisini ortalamaya yakın bir 

değer olan 4,50 olarak değerlemiştir.  
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Şekil 78: B1 Müdürü İçin Personelin Gelişimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 Personelin kişisel gelişimi yeteneği için yapılan analize göre ortalama beş tam 

puan üzerinden 4,57 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuç B1 Müdürü için en yüksek 

yetenek olarak tespit edilmiştir. Özellikle B1 Müdürü’nün eş düzeyleri (4,83) en 

yüksek değerlemeyi çalışanların gelişimi yeteneği için kullanmışlardır. Bunu 4,53 ile 

astlar ve 4,33 değerleme ile üst takip etmektedir. B1 Müdürü kendisini de 4,67 olarak 

değerleyerek ortalamanın biraz üstünde ölçmüştür. 360 derece performans 

değerlemesi sonucu şekil 78’de düzenlenen bulgular özetle ifade edilecek olursa, 

astlar, üst yönetim ve eş düzey yöneticiler B1 Müdürünün çalışanların kişisel 

gelişimini teşvik ettiği ve bu konuda gerekli politikaları ürettiğine inanmaktadırlar.  

 Alt ölçeklere bakıldığında eş düzeyler başarı için motivasyon sağlanmasında 

4,89 değerleme ile yine en yüksek ölçüm sonucunu ortaya koymuşlardır. B1 Müdürü 

bireysel yeteneklerin geliştirilmesinde kendisine olan güveni 5,00 ile tam olarak 

ortaya çıkarken başarı için motivasyon sağlanmasında 4,33 olarak ortaya çıkmıştır.  
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Şekil 79: B1 Müdürü’nün Güçlü ve Zayıf Yönleri 
 

 

 

 B1 Müdürü için yapılan analiz sonuçlarına göre; müdürün en güçlü yönleri 

iletişim yeteneğinin alt ölçekleri olan iyi bir dinleyici olma (4,62) ve bilgiyi etkin 

kullanma (4,68) ile liderlik yeteneğinin alt ölçekleri olan güven aşılama (4,57) ve 

yetki ve sorumluluk denkliğini göz önünde tutma  (4,56) ve başarı için motivasyon 

olarak tespit edilmiştir. Diğer yandan etkili iletişim kuramama (4,21), etkin çalışma 

ortamı oluşturamama (4,20), kişisel ilişki kurma konusunda sıkıntılı olma (4,16), 

sonuç alamama (4,12) ve yaratıcı düşünme yetisinden uzak olma (4,02) hususları ise 

B1 Müdürü’nün zayıf yönlerini oluşturmaktadır.  
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Şekil 80: B1 Müdürü İçin Bireysel-Diğerleri Değerlemelerinin Karşılaştırılması 
 

 

 B1 Müdürü’nün kendini ne ölçüde tanıdığı konusunda yapılan analize göre, 

başta kişisel ilişki kurma olmak üzere duruma uyum ve yaratıcı düşünme alt 

ölçeklerinde kendisi için ortalamadan yaklaşık yarım puan daha düşük değerleme 

gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Diğer yandan B1 Müdürü, özellikle bilgi kullanımı 

(-0,84) olmak üzere mücadeleci çalışma (-0,73) ve yönlendirme (-0,55) alt 

ölçeklerinde performansını diğerlerinden daha yüksek ölçerek, potansiyelinin tam 

olarak farkında değildir. 

 B1 Müdürü güven aşılama (+0,03), takım başarısı sağlama (+0,04) ve etkili 

iletişim (-0,05) alt ölçekleri ile ilgili performans ölçümünde diğerleri-bireysel 

ölçümü aralığındaki fark minimuma düşmektedir. B1 Müdürü bu ölçeklerde 

sergilediği performansın büyük ölçüde farkındadır. Başka bir ifadeyle B1 Müdürü 

güven aşılama, takım çalışması ve etkili iletişim yeteneklerini tam olarak 

tanımaktadır. Kendisinin bu özelliklerinin farkındadır. 
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Şekil 81: B2 Müdürü İçin İletişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

 

 B2 Müdürü için yapılan iletişim değerlemesinde ortalama 4,04 olarak ortaya 

çıkarken; bu değer aynı zamanda hem kuruluş içerisindeki tüm yeteneklerde hem de 

B2 müdürü için ortaya çıkan en düşük yetenek olarak tespit edilmiştir. Eş düzeyler; 

B2 Müdürü’nün performansını ortalamanın üstünde 4,29 olarak değerlerken, astlar 

4,03 ve üstler 3,81 olmak üzere ortalamanın altında değerlendirmişlerdir. B2 Müdürü 

kendisinin iletişim yeteneğini ortalamaya çok yakın bir puanla değerlendirmiştir.  

 “İyi bir dinleyici olma” alt ölçeğinde üst, B2 Müdürünü yeterli bulmamaktadır. 

“Etkili iletişim kurabilme” yeteneği konusunda üst, eş düzey yöneticiler ve B2 

Müdürünün kendisi aynı düşünmektedirler. Başka bir ifadeyle etkili iletişim 

konusunda astlar hariç tüm değerlendiriciler B2 Müdürünü yetersiz bulmaktadırlar. 
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Şekil 82: B2 Müdürü İçin Liderlik ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

     

 

 B2 Müdürünün liderlik yeteneği konusunda gerçekleştirilen performans 

değerlendirme sonucu beş tam üzerinden 4,36 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuç B2 

Müdürü için en yüksek yetenek olarak tespit edilmiştir. Şekil 82 incelendiğinde tüm 

değerlendiriciler liderlik konusunda B2 Müdürünü yeterli bulmaktadırlar. 

 Güven aşılama, yönlendirme ve sorumlukları dengeli dağıtma konusunda B2 

Müdürü genel olarak yeterli görülmektedir. Sadece sorumlulukların dengeli dağıtımı 

alt yeteneğinde B2 Müdürü kendisini yetersiz bulmaktadır. 
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Şekil 83: B2 Müdürü İçin Adaptasyon ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

  

 

 B2 Müdürü için yapılan adaptasyon değerlemesinde ortalamanın 4,10 olduğu 

tespit edilirken; kurum içerisinde değerlendirilen tüm yeteneklerde, bireysel 

değerlemede dahil olmak üzere, tüm değerleyicilerin birbirlerine en yakın 

değerlemeyi gerçekleştirdiği yetenek olarak ön plana çıkmaktadır. 

 Üst, B2 Müdürü’nün yaratıcı düşünme alt ölçeğin 3,33 ile değerleyerek 

ortalamadan negatif yönlü olmak üzere yarım puandan fazla uzaklaşmaktadır. B2 

Müdürü de üstü ile benzer şekilde yaratıcı düşünme alt ölçeğinde kendisini 

ortalamanın az da olsa altında kabul etmektedir. Kısaca yaratıcı düşünme yetisi 

konusunda üst yönetim ve B2 Müdürü kendisini zayıf görmektedir.  
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Şekil 84: B2 Müdürü İçin İlişki ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 B2 Müdürü için yapılan ilişki değerlemesinde ortalamanın beş tam puan 

üzerinden 4,13 olduğu tespit edilmiştir. Astlar, eş düzey ve üst değerleyicilerinin 

hepsi ortalamadan sadece 0,01 değer uzaklıkta olmak üzere B1 Müdürü’nün 

performansını benzer sonuçlarla değerlemişlerdir.  

 Alt ölçeklerde ise tüm değerleyicilerin, ilişki yeteneğinde olduğu gibi 4,00-4,25 

aralığında olmak üzere benzer değerlendirme gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. En 

farklı değerleme B2 Müdürü tarafından gerçekleştirilmiş olup; kendisini değerlerken 

takım başarısının sağlanmasında 0,40 değer ile düşük kabul etmektedir.  
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Şekil 85: B2 Müdürü İçin Görev Yönetimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 B2 Müdürü için yapılan görev yönetimi değerlemesinde ortalamanın 4,14 

olduğu tespit edilmiştir. Astlar (4,30)  ve eş düzeyler (4,28) olmak üzere B2 

Müdürü’nü performans ortalamasının üstünde değerlerken, üst ortalamanın altında 

(3,83) değerlemiştir. Astlar ve eş düzey yöneticiler B2 Müdürünü görev yönetimi 

konusunda başarılı bulmaktadırlar.  

 Alt ölçeklerde etkin çalışma göz önüne alındığında tüm değerlemeler 4, 00 ve 

üzerinde tespit edilmişken; mücadeleci çalışma alt ölçeğinde eş düzeylerin 

değerlemesi 4,44’e çıkarken, üstün gerçekleştirdiği değerlendirme 3,67’ye 

düşmektedir.  
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Şekil 86: B2 Müdürü İçin Üretim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

 

 B2 Müdürü için yapılan performans değerlemesi sonucu üretim açısından 

yeterli görülmektedir. Beş tam puan üzerinden gerçekleştirilen 360 derece 

performans değerlendirmesi 4,24 puan olarak gerçekleşmiştir. Kendisi hariç tüm 

değerlendiriciler B2 Müdürü hakkında olumlu bir kanaate sahiptir.  

 Diğer taraftan harekete geçme ve sonuç alma yetenekleri konusunda da 

performans değerlendiriciler B2 Müdürü hakkında olumlu bir kanaate sahiptir. 

Sadece sonuç alma yeteneği konusunda B2 Müdürü kendisini yetersiz görür iken, 

diğer tüm değerlendiriciler yeterli kabul etmektedir.  
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Şekil 87: B2 Müdürü İçin Kişisel Gelişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 B2 Müdürü için yapılan kişisel gelişim değerlemesinde ortalamanın beş tam 

puan üzerinden 4,24 olduğu tespit edilmiştir. Astlar, eş düzey yöneticiler ve üst 

yönetim birbirlerine yakın bir değerleme ile B2 Müdürünü kişisel gelişim konusunda 

yeterli bulmaktadırlar. Aynı şekilde B2 Müdürü de kendisini bu konuda yeterli kabul 

etmektedir.  

 Alt ölçeklerde 4,00’ın altında değerleme tespit edilmemiş olup; en yüksek 

değerleme gelişim arayışı için üst tarafından 4,50 olarak değerlenmiştir. B2 Müdürü 

özellikle gelişim arayışı (5,00) alt ölçeğinde olmak üzere her iki alt ölçekte de 

kendisini ortalamadan yüksek değerlemiştir.  
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Şekil 88: B2 Müdürü İçin Personelin Gelişimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 B2 Müdürünün personelin kişisel gelişimine destek verip vermediğine yönelik 

olarak yapılan performans değerlendirmesi sonucu şekil 88’de düzenlenmiştir. 

Müdürün kendisi de dahil olmak üzere tüm değerlendiriciler, B2 Müdürünün 

personelin kişisel gelişimine önem verdiğini, bu konuda gerekli düzenlemeleri 

yapabilecek niteliğe sahip olduğunu ifade etmektedirler. 

 Ayrıca B2 Müdürünün kişisel yetenekleri mümkün olduğunca desteklediği; 

bireylerin kendi yeteneklerinin farkına varmalarına ve özgüvenlerinin artırılmasına 

yönelik motivasyonu da sağladığı görülmektedir 
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Şekil 89: B2 Müdürü’nün Güçlü ve Zayıf Yönleri 

 

 B2 Müdürü için yapılan analiz sonuçlarına göre; müdürün en güçlü yönleri 

liderlik yeteneğinin alt ölçekleri olan güven aşılama (4,49) ve sorumlulukları dağıtma 

(4,35) olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca duruma uyum, kişisel gelişim arayışı ve 

harekete geçme yetenekleri B2 Müdürünün diğer güçlü yönleri olarak ön plana 

çıkmaktadır. 

 Bilgiyi etkin ve verimli kullanamama, başarı için gerekli motivasyonu 

sağlayamama, takım çalışması ve takım ruhu oluşturma konusundaki eksiklikler, 

etkili iletişim kuramama ve yaratıcı düşünme yetisinden uzak olma B2 Müdürünün 

zayıf yönleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Şekil 90: B2 Müdürü İçin Bireysel-Diğerleri Değerlemelerinin Karşılaştırılması 
 

 

 B2 Müdürü’nün kendini ne ölçüde tanıdığı konusunda yapılan analiz 

çalışmasına göre başta sonuç alma alt ölçeği  (1,22) olmak üzere sorumluluk dağıtma 

ve mücadeleci çalışma alt ölçeklerinde kendisi için ortalamadan yaklaşık yarım puan 

daha düşük değerleme gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Diğer yandan B2 Müdürü, 

özellikle gelişim arayışı (-0,71) olmak üzere bağlılık gösterme (-0,30) ve diğerlerini 

dinleme (-0,19) alt ölçeklerinde performansını diğerlerinden daha yüksek ölçerek, 

potansiyelinin tam olarak farkında değildir.  

 B2 Müdürü, güven aşılama (-0,01), duruma uyum (-0,01) ve kişisel ilişki 

kurma (-0,07) alt ölçekleri ile ilgili performans ölçümünde diğerleri-bireysel ölçümü 

aralığındaki fark minimuma düşmektedir. B2 Müdürü bu ölçeklerde sergilediği 

performansın büyük ölçüde farkındadır.  
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Şekil 91: B3 Müdürü İçin İletişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

 

 B3 Müdürünün iletişim yeteneğine yönelik olarak yapılan değerleme sonucuna 

göre ortalamanın beş tam puan üzerinden 4,13 olduğu tespit edilmiştir. Astlar (4,35) 

ve eş düzeyler (4,22), B3 Müdürü’nün performansını ortalamanın üzerinde 

değerlerken; üstün değerlemesinin ortalamanın altında bir değer olan 3,81 olarak 

gerçekleşmiştir.. B3 Müdürü bu yetenekte kendisini yüksek bir değer olan 4,53 

olarak kabul etmektedir. Özetle B3 Müdürü “iletişim” yeteneği güçlü bir müdür 

olarak kabul edilmektedir. 

 Alt ölçeklere bakıldığından yine en düşük değerlemenin üst tarafından 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Özellikle iyi bir dinleyici olma alt ölçeğinde 3,67 ile 

en düşük değerlemeyi üst yönetimin gerçekleştirdiği tespit edilmektedir. B3 Müdürü 

özellikle bilginin kullanımı alt ölçeğinde kendisini 5,00 puan ile değerlendirmiş ve 

ortalama performans değerlemesinden yaklaşık bir puan uzaklaşmıştır.  
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Şekil 92: B3 Müdürü İçin Liderlik ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

 

 B3 Müdürünün liderlik özelliklerine yönelik olarak yapılan 360 derece 

performans değerlendirmesi sonuçları değerleyiciler açısından oldukça dengeli bir 

şekilde dağıtılmıştır. Liderlik yeteneğine yönelik performans değerlemesi ortalama 

4,25 olarak gerçekleşmiştir. Astların (4,30) ortalamadan çok az yüksek ve eş 

düzeyler (4,22) ile üstün (4,22) ortalamadan çok az düşük değerleme gerçekleştirdiği 

tespit edilmiştir. B3 Müdürü bu yetenekte kendisini ortalama değerin üstünde kabul 

etmektedir.  

 Alt ölçeklere inildiğinde en iyi performansın güven aşılama yeteneği için 

yapıldığı görülmektedir. B3 Müdürü güven aşılama, yönlendirme ve sorumluluk 

dağıtımı konusunda başarılı bulunmaktadır Ancak üst yönetim sorumluluk dağıtımı 

konusunda yetersiz kabul etmektedir.  
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 Şekil 93: B3 Müdürü İçin Adaptasyon ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 B3 Müdürü için yapılan adaptasyon değerlemesinde ortalama 4,07 olarak 

ortaya çıkarken; bu değer aynı zamanda B3 müdürü için ortaya çıkan en zayıf 

yetenek olarak tespit edilmiştir. Astlar (4,27) ve eş düzeyler (4,28) ortalamanın 

üzerinde değerleme gerçekleştirirken; üstün 3,67 ile ortalamanın altında değerleme 

gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Özetle B3 Müdürü astlar ve eş düzey yöneticiler 

tarafından adaptasyon konusunda başarılı bulunur iken; üst yönetim başarısız 

bulmaktadır. 

 Alt ölçeklere bakıldığında ast ve eş düzeylerin birbirlerine yakın değerlemeler 

yaptığı görülmektedir. Koşullara uyum konusunda tüm değerlendiriciler B3 

Müdürünü yeterli ve yetenekli kabul etmektedirler. Ancak yaratıcı düşünme 

konusunda astlar ve eş düzeyler yine pozitif iken; üst yönetim ve B3 Müdürü 

kendisini yetersiz görmektedir. . 
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Şekil 94: B3 Müdürü İçin İlişki ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 B3 Müdürü için yapılan ilişki değerlemesinde ortalamanın beş tam puan 

üzerinden 4,16 olduğu tespit edilmiştir. İlişki yeteneğinde ast (4,04), üst (4,08) ve B3 

Müdürü’nün kendisi ortalamanın altında değerleme gerçekleştirirken, eş düzeyler 

4,36 olmak üzere ortalamanın üstünde değerleme gerçekleştirmişlerdir. Bu 

ortalamalara göre astlar, üst yönetim, eş düzey yöneticiler B3 Müdürünü kurum içi 

ve kurum dışı etkileşim ve iletişim kurma konusunda başarılı bulmaktadırlar. Aynı 

şekilde B3 Müdür de kendisini bu konuda yetenekli ve yeterli bulmaktadır. 

 Alt ölçeklere bakıldığında astların (3,89) kişisel ilişki kurma, üstün (3,67) ise 

takım başarısını sağlama için düşük değerleme gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. B3 

Müdürü kişisel ilişki kurma konusunda kendini diğerlerinden düşük değerlerken, 

takım başarısını sağlamada kendisini 4,33 olarak değerlemiştir.  
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Şekil 95: B3 Müdürü İçin Görev Yönetimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 
ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 Görev yönetimi yeteneği için yapılan analiz sonucuna göre ortalama beş tam 

puan üzerinden 4,36 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuç B3 Müdürü için en yüksek 

yetenek olarak tespit edilmiştir.  

 Alt ölçeklerde dahil en düşük değerlemenin eş düzeyler tarafından 4,22 olarak 

değerlendirildiği görev yönetimi yeteneğinde özellikle astlar 4,53 ortalama ile B3 

Müdürü’nü oldukça yüksek değerlemişlerdir. Üst ise her iki alt ölçekte de B3 

Müdürü’nü 4,33 olarak değerlemiştir. B3 Müdürü de değerleyicilerine benzer şekilde 

kendisini 4,53 olarak değerlemiştir. Kısaca tüm değerlendiriciler “görev yönetimi” 

yeteneği” ve buna bağlı “etkin çalışma” ve “ mücadeleci çalışma” alt yeteneklerinde 

de B3 Müdürünü başarılı bulmaktadır. 
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Şekil 96: B3 Müdürü İçin Üretim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

  

ALT ÖLÇEKLER 

   

 B3 Müdürü için yapılan üretim değerlemesinde ortalamanın beş tam puan 

üzerinden 4,22 olduğu tespit edilmiştir. Astlar (4,49) ve eş düzeyler (4,33) 

ortalamanın üzerinde değerleme gerçekleştirirken; üstün 3,83 ile ortalamanın altında 

değerleme gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. B3 Müdürü kendisini ortalamaya yakın 

bir değer olan 4,33 olarak değerlediği tespit edilmiştir.  

 Alt ölçeklere bakıldığında sırasıyla astlar ve eş düzeyler ortalamanın üstünde 

değerleme gerçekleştirirken; “harekete geçmede” 3,67 ve “sonuç almada” 4,00 

olmak üzere üst ortalamanın altından bir değerleme gerçekleştirmiştir. B3 Müdürü 

harekete geçmede 3,67 ile ortalamanın altında bir değerleme gerçekleştirirken sonuç 

almada 5,00 ile ortalamadan oldukça yüksek bir değerleme gerçekleştirmiştir. B3 

Müdürü performans değerlendirmesinde üretim ile ilgili faaliyetlerde yetenekli, 

başarılı ve yeterli bulunmuştur. Ancak söz konusu müdürün kendisi ve üst yönetimi 

beklentiler doğrultusunda hemen harekete geçme konusunda yavaş davrandığını 

kabul etmektedir.  
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Şekil 97: B3 Müdürü İçin Kişisel Gelişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 
 

 
ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 B3 Müdürü için yapılan kişisel gelişim değerlemesinde ortalamanın beş tam 

puan üzerinden 4,23 olduğu tespit edilmiştir. Astlar (4,18) ve üst (4,00) ortalamanın 

altında değerleme gerçekleştirirken; eş düzeylerin 4,50 ile ortalamanın üstünde ve en 

yüksek değerlemeyi gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. B3 Müdürü bu yetenekte 4,00 

puan değerlemesi ile ortalamanın altında değerlemiştir. Performans değerlendirmesi 

yapılan B3 Müdürü kişisel gelişimine yönelik gayretleri ve davranışları ile başarılı 

bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle gelişime, değişime ve yeniliğe açık ve daha iyi bir 

yönetici olabilmek için yeteneklerini geliştirme çabasındadır. 

 Bağlılık gösterme alt ölçeğinde değerleyicilerin ortalaması yükselirken, B3 

Müdürü’nün kendisi 3,50 olarak oldukça düşük bir seviyede değerlemiştir. Bunun 

yanında gelişim arayışı alt ölçeğinde üstün değerlemesi 3,50 olarak tespit edilirken 

bireysel değerleme 4,50’ye yükselmektedir.  
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Şekil 98: B3 Müdürü İçin Personelin Gelişimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 B3 Müdürünün personelin kişisel gelişimine katkı sağlayıp sağlamadığı 

araştırılmış ve 360 derece performans değerlemesi sonucu elde edilen bulgular şekil 

98’de düzenlenmiştir. Değerlendirme sonucu beş tam puan üzerinden 4,25 olarak 

gerçekleşmiştir.  Astlar (4,32) ve eş düzeyler (4,44) ortalamanın üzerinde değerleme 

gerçekleştirirken; üstün (4,00) ise ortalamanın altında değerleme gerçekleştirdiği 

görülmektedir. B3 Müdürü alt ölçeklerde dahil olmak üzere kendisini ortalamanın 

üzerinde bir değer olan 4,67 ile değerlemektedir.  

 Alt ölçeklere bakıldığında genel olarak değerlemelerin ortalamanın üstünde 

gerçekleştirildiği görülürken; üst, bireysel yeteneklerin desteklenmesinde B3 

Müdürü’nün performansını 3,33 olarak kabul edilebilir düzeyin altında görmektedir. 

Başka bir ifadeyle, üst B3 Müdürünü bireysel yetenekleri konusunda yetersiz 

bulmaktadır. 
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Şekil 99: B3 Müdürü’nün Güçlü ve Zayıf Yönleri 
 

 

 

 B3 Müdürü için yapılan analiz sonuçlarına göre; müdürün en güçlü yönleri 

başta liderlik yeteneğinin alt ölçeği olan güven aşılama (4,58) olmak üzere görev 

yönetimi yeteneği olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca başarı motivasyonu ve bağlılık 

gösterme B3 Müdürü’nün diğer güçlü yanlarını oluşturmaktadır. Adaptasyon 

yeteneğinin alt ölçeği olan yaratıcı düşünme (3,92) haricinde tüm değerlemelerin 

4,00 ve üzerinde oluşmasına rağmen kırmızı olarak belirtilen alt ölçekler bireyin 

diğer yeteneklerine göre zayıf yönlerini oluşturmaktadır. Belirtilen diğer zayıf yönler 

ise bireysel yetenekleri destekleme, takım başarısını sağlama, gelişim arayışı ve 

sorumluluk dağıtma olarak ortaya çıkmaktadır.  
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Şekil 100: B3 Müdürü İçin Bireysel-Diğerleri Değerlemelerinin Karşılaştırılması 
 

 

 B3 Müdürü’nün kendini ne ölçüde tanıdığı konusunda yapılan analize göre 

başta bağlılık gösterme alt ölçeği  (0,93) olmak üzere kişisel ilişki kurma ve harekete 

geçme alt ölçeklerinde kendisi için ortalamadan yaklaşık yarım puan daha düşük 

değerleme gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan B3 Müdürü, özellikle 

sonuç alma (-0,74) ve bilgi kullanımı (-0,74) olmak üzere bireysel yetenekleri 

destekleme (-0,66) alt ölçeklerinde performansını diğerlerinden daha yüksek ölçerek, 

potansiyelinin tam olarak farkında değildir. Özellikle B3 Müdürü için zayıf yön 

olarak tespit edilen bireysel yeteneklerin desteklenmesi ile ilgili geri bildirim veya 

iyileştirme yapılacağında çok daha dikkatli olunmalıdır. 

 B3 Müdürü etkin çalışma (+0,04), başarı motivasyonu (-0,16) ve etkili iletişim 

(-0,20) alt ölçekleri ile ilgili performans ölçümünde diğerleri-bireysel ölçümü 

aralığındaki fark minimuma düşmektedir. B3 Müdürü bu ölçeklerde sergilediği 

performansının büyük ölçüde farkındadır.  
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Şekil 101: B4 Müdürü İçin İletişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

     

 

 B4 Müdürü için yapılan iletişim değerlemesinde ortalama beş tam puan 

üzerinden 4,21 olarak ortaya çıkarken; bu değer aynı zamanda B4 müdürü için ortaya 

çıkan en düşük yetenek olarak tespit edilmiştir. Astlar (4,33) ve eş düzey yöneticiler 

(4,51) ortalamanın üzerinde değerleme gerçekleştirirken; üst (3,81) ise ortalamanın 

altında bir değerleme gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. B4 Müdürü kendisini 

ortalamaya yakın bir puan ile (4,39) olarak değerlemiştir.  

 Alt ölçeklere bakıldığında bilgi kullanımında B4 Müdürü’nün performansının 

yükseldiği ancak iyi bir dinleyici olma ve etkili iletişim kurma alt ölçeklerinde üst 

tarafından gerçekleştirilen değerlemelerle performans sonucunun düştüğü tespit 

edilmiştir. B4 Müdürü sadece iyi bir dinleyici olabilme ile ilgili alt yetenekte 

ortalamadan uzaklaşmıştır.  
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Şekil 102: B4 Müdürü İçin Liderlik ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

 Liderlik yeteneği için yapılan değerleme sonuçlarına göre B4 Müdürü’nün 

ortalamasının beş tam puan üzerinden 4,43 olduğu tespit edilmiştir. Astlar (4,54) ve 

eş düzeyler (4,85) ortalamanın üzerinde değerleme gerçekleştirirken; üst (3,67) ise 

ortalamanın altında bir değerleme gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Kişisel gelişim 

yeteneğine benzer bir şekilde B4 Müdürü kendisini ortalamaya yakın bir puan ile 

(4,39) değerlemiştir.  

 Alt ölçeklerde B4 Müdürü’nün kendisi de dahil olmak üzere oldukça yüksek 

değerlemeler gerçekleştirilmesine rağmen, üstün değerlemesi ortalamanın yaklaşık 

yarım puan altındadır. Liderlik vasıfları olduğu kabul edilen B4 Müdürünün güven 

aşılama, yönlendirme ve sorumluluk dağıtımında dengeli bir politika izlediği kabul 

edilmektedir. Sorumluluk dağıtımı konusunda üst yönetim pozitif bir algıya sahip 

değildir. Başka bir ifadeyle üst yönetim B4 Müdürünün sorumluluk dağıtımı 

konusunda başarısından tam olarak emin değildir. 
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Şekil 103: B4 Müdürü İçin Adaptasyon ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 B4 Müdürü için yapılan adaptasyon değerlemesinde ortalamanın beş tam puan 

üzerinden 4,45 olduğu tespit edilmiştir. Astlar (4,64) ve eş düzeyler (4,56) 

ortalamanın üzerinde değerleme gerçekleştirirken; üst (4,17) ise ortalamanın altında 

değerleme gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Bireysel değerlemede B4 Müdürü 

kendisine üst ile aynı değer olan 4,17 puan vermiştir.  

 Alt ölçeklere bakıldığında durumu uyum için ortalama ve değerlemelerin 

yüksek olduğu tespit edilirken, yaratıcı düşünme konusunda üst yönetim B4 

Müdürünü yeterli düzeyde bulmamaktadır. Ancak 360 derece performans 

sonuçlarının genel değerlerine bakılacak olur ise B4 Müdürü adaptasyon konusunda 

başarılı kabul edilmektedir.  
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Şekil 104: B4 Müdürü İçin İlişki ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 B4 Müdürü için yapılan ilişki değerlemesinde ortalamanın beş tam puan 

üzerinden 4,24 olduğu tespit edilmiştir. Eş düzeyler (4,49) ortalamanın üzerinde 

değerleme gerçekleştirirken; astlar (4,23) ve üst (4,00) ortalamanın altında değerleme 

gerçekleştirdiği görülmektedir.  B4 Müdürünün “ilişki kurma-etkileşim” yeteneği 

bağlamında gerçekleştirilen 360 derece performans değerlendirme sonucuna göre, B4 

Müdürü ilişki kurma yeteneği açısından başarılı kabul edilmektedir. Ancak B4 

Müdürü diğer değerlendiricilerden farklı olarak kendisini yetersiz görmektedir. Bu 

durum başka bir açıdan yorumlanacak olursa; çevresi müdürü başarılı bulmasına 

rağmen söz konusu müdür bu başarıyı yeterli görmeyip daha iyisini gerçekleştirme 

çabası ve düşüncesi içerisinde olabilir.  

 Alt ölçeklere bakıldığında en yüksek değerlemenin 4,56 değeri ile takım 

başarısının sağlanmasında eş düzeyler tarafından, en düşük değerlemenin ise her iki 

alt ölçekte de geçerli olmak üzere üst tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 
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Şekil 105: B4 Müdürü İçin Görev Yönetimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi:  
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

  

 

 B4 Müdürünün “görev yönetimi” ve buna bağlı alt yetenekleri 360 derece 

performans Bu sonuçlar hem kuruluş içerisinde ölçülen tüm yeteneklerde hem de B4 

Müdürü için puanlanan en yüksek yetenek olarak tespit edilmiştir. Özellikle eş 

düzeyler her iki alt ölçekte dahil olmak üzere görev yönetimi için B4 Müdürüne beş 

tam puan üzerinden 5,00 vermişlerdir. 

 B4 Müdürü de değerleyicilerine benzer bir şekilde kendisini etkin çalışma ve 

mücadeleci çalışma alt ölçekleri de dahil olmak üzere görev yönetimi yeteneğinde 

oldukça başarılı bulmaktadır  
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Şekil 106: B4 Müdürü İçin Üretim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 B4 Müdürü için yapılan üretim yeteneği değerlemesinde ortalamanın beş tam 

puan üzerinden 4,48 olduğu tespit edilmiştir. Astlar (4,51) ve eş düzeyler (4,78) 

ortalamanın üzerinde değerleme gerçekleştirirken; üst (4,17) ise ortalamanın altında 

bir değerleme yapmıştır. Bireysel değerlemede de B4 Müdürü üst yönetim ile aynı 

sonuca ulaşmıştır. 

 Görev yönetimi yeteneği için tespit edilen değerlemelere benzer şekilde eş 

düzeylerin değerlemesi sırasıyla harekete geçme için 4,67 ve sonuç alma için 4,89 

olmak üzere oldukça yüksek bir seviyede kabul edilmektedir. Üst ve astların 

ortalamaya yakın değerlemeler gerçekleştirdiği alt ölçeklerin her ikisinde de B4 

Müdürü kendisini ortalamanın biraz altında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak B4 

Müdürü de üretim konusunda değerlendiriciler tarafından başarılı bulunmaktadır.  
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Şekil 107: B4 Müdürü İçin Kişisel Gelişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 B4 Müdürü için yapılan kişisel gelişim yeteneği değerlemesinde ortalamanın 

beş tam puan üzerinden 4,27 olduğu tespit edilmiştir. Astlar (4,38) ve eş düzeyler 

(4,42) ortalamanın üzerinde değerleme gerçekleştirirken; üst (4,00) ise ortalamanın 

altında bir değerleme yapmıştır. B4 Müdürü ise kişisel gelişim yeteneğinde kendisini 

ortalamanın altında kabul etmektedir.  

 B4 Müdürünün kişisel gelişimine yönelik olarak yapılan 360 derece 

performans değerlemesi sonucu analiz edildiğinde söz konusu müdürün “kişisel 

gelişim” yeteneği olarak kabul edilmektedir. Ancak B4 Müdürünün kendisi, kendini 

tam anlamı ile bu alanda donanımlı bulmamaktadır.  
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Şekil 108: B4 Müdürü İçin Personelin Gelişimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

  

 B4 Müdürü “acaba personelinin kişisel gelişimine imkan verecek ortamlar 

oluşturuyor mu?” sorusuna, 360 derece performans değerlendirmesi ile cevap 

aranmıştır. Elde edilen bulgular şekil 108’de düzenlenmiştir. Söz konusu bulgulara 

göre başta müdürün kendisi olmak üzere; astlar, üst yönetim ve eş düzey yöneticiler 

B4 Müdürünün personelinin kişisel gelişimine imkan sağlayacak ortamları yeterli 

düzeyde oluşturduğunu düşünmektedirler. Söz konusu değerlendirmede en önemli 

bulgu aslında astların değerlemesi sonucu elde edilen bulgulardır. Çünkü astlar 

kendilerini geliştirmek kariyer basamaklarını tırmanmak istemektedirler. Buna izin 

verilmediği düşünülür ise astlar yöneticisini olumsuz değerlendirir. Ancak şekilde 

bulgular astların beş tam üzerinden 4,41 puanla B4 Müdürünü oldukça yüksek 

sayılabilecek bir puan ile değerlemişlerdir. Bunun anlamı şudur: Astları 

yöneticilerinin kişisel gelişimlerini ve kariyer imkanlarını desteklediğini düşünmekte 

ve kabul etmektedirler. 
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Şekil 109: B4 Müdürü’nün Güçlü ve Zayıf Yönleri 
 

 

 B4 Müdürü’nün en güçlü yönünü görev yönetimi yeteneğinin alt ölçeği olan 

etkin çalışma (4,77) oluştururken; personelin gelişimi yeteneğinin her iki alt ölçeği 

de güçlü yön olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca sonuç alma ve duruma uyum diğer 

güçlü yönleri oluşturmaktadır. B4 Müdürü’nün tüm alt ölçeklerde 4,00’ün üzerinde 

değerlenmiş olmasına rağmen İletişim yeteneğinin diğerlerini dinleme ve etkili 

iletişim alt ölçekleri ile ilişki yeteneğinin her iki alt ölçeğinin en düşük ortalamalara 

sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunların yanında bağlılık gösterme alt ölçeği de bir 

diğer zayıf yön olarak ortaya çıkmaktadır. 

 Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: B4 Müdürünün tüm yetenekleri 

tüm değerlendiriciler tarafından yeterli ve başarılı bulunmuştur. Şekildeki bulgular 

ise başarılı kabul edilen yetenekler içerisinde en güçlü olan ve olmayanlar şeklinde 

yorumlanmaktadır. Örneğin “etkin iletişim” kurma yeteneği B4 Müdürünün başarılı 

yetenekleri arasındadır ancak “etkin çalışma” yeteneği kadar güçlü değildir.  
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Şekil 110: B4 Müdürü İçin Bireysel-Diğerleri Değerlemelerinin Karşılaştırılması 
 

 

 B4 Müdürü’nün kendini ne ölçüde tanıdığı konusunda yapılan analiz 

çalışmasına göre başta takım başarısı sağlama alt ölçeği (0,93) olmak üzere bağlılık 

gösterme ve gelişim arayışı alt ölçeklerinde kendisini ortalamadan yaklaşık yarım 

puan daha düşük değerde değerlendirdiği görülmektedir. Diğer taraftan B4 Müdürü, 

başarı motivasyonu (-0,53) ve güven aşılama (-0,48) ve diğerlerini dinleme (-0,47) 

alt ölçeklerinde performansını diğerlerinden daha yüksek ölçerek, bu yetenekteki 

potansiyelinin tam olarak farkında değildir. Özellikle B4 Müdürü için zayıf yön 

olarak tespit edilen bağlılık gösterme, diğerlerini dinleme ve takım başarısı sağlama 

ile ilgili geri bildirim veya iyileştirme yapılacağında çok daha dikkatli olunmalıdır. 

 B4 Müdürü bilgi kullanımı (0,00), etkili iletişim (-0,01) ve sorumluluk dağıtma 

(-0,01) alt ölçekleri ile ilgili performans ölçümünde diğerleri-bireysel ölçümü 

aralığındaki fark minimuma düşmektedir. B4 Müdürü bu ölçeklerde dengeli bir 

tutum sergilediğini düşünerek; bu konulardaki performansın büyük ölçüde 

farkındadır.  
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Şekil 111: Belediye’de Değerlenen Müdürlerin Karşılaştırmalı Analizi 
 

 

 Şekil 111’de Kepez Belediyesinde performansı değerlendirilen müdürler ile 

ilgili sekiz temel yetenekte ortaya çıkan sonuçlar karşılaştırmalı olarak verilmektedir. 

Değerlendirilen Müdürler tüm yeteneklerde 4,00’ın üzerinde performans sonuçlarına 

ulaşmıştır. Buna göre de genel olarak müdürlerin, üst yönetimin, eş düzey 

yöneticilerin ve astlarının; performanslarını değerlendirdikleri müdürlerin 

yeteneklerinden memnun oldukları rahatlıkla ifade edilebilir. 

 Elde edilen sonuçlara göre kurum içerisinde B1 ve B4 Müdürleri tüm 

yeteneklerde en yüksek değerlendirmelere sahiptir. Liderlik ve üretim yeteneklerinde 

Müdürler arasındaki değerlendirme farkı oldukça azalırken görev yönetimi 

yeteneğinde müdürler arasındaki değerlendirme farkı belirginleşmektedir. 
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Şekil 112: Belediye İçin Kurumsal Anlamda Güçlü ve Zayıf Yönler 
 

 

Belediye’de görev yapan müdürlerin ortalama performansı 

değerlendirildiğinde, tüm müdürlerin ortalamada en iyi performansı güven aşılama 

(4,53) konusunda gösterdiği görülmektedir. Yine, müdürlerin kendileri hariç 

diğerlerinin yaptığı değerleme sonuçlarına göre etkin çalışma (4,47), başarı 

motivasyonu (4,42), sonuç alma (4,35) ve bireysel yeteneklerin desteklenmesi (4,34) 

konularında ortalama performans değerlemelerinin yüksek çıktığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca, müdürlerin ortalama performans noktasında en düşük değerlemeleri ise 

sırasıyla etkili iletişim (4,04), yaratıcı düşünme (4,04), takım başarısı sağlama (4,19), 

yönlendirme (4,22) ve diğerlerini dinleme (4,23) olarak gerçekleşmiştir. 

Her ne kadar düşük performans değerleme alanları olarak 5 temel alan 

belirlendiyse de ortalamaların 4,00’ın üzerinde olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. 

Bu bakımdan genel olarak Belediye’de görev yapan müdürlerin ortalama performans 

değerlemelerinin yüksek seyrettiğini söylemek mümkündür. 
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Kamu kurumlarında genel olarak hiyerarşik bir yapı ve hukuk kuralları ile 

belirlenmiş yetki, görev ve sorumluluk alanları bulunmaktadır. Yapılan işler ve 

üretilen hizmetler hiyerarşik düzeni bozmadan çizilen hukuku sınırları içerisinde 

gerçekleşmektedir. Bu bağlamda yeni fikirler ortaya atmak ya da yaratıcı düşünceler 

üretmek bürokratik yapılı kamu kurumlarında zor gözükmektedir. Bunlara ilave 

olarak iletişim kuralları yukarıdan aşağıya doğrudur.  

Bu durumda astların yöneticiler ile her istediği anda iletişim kurması zordur. 

İdari pozisyonlar birer temsil makamı olarak algılandığından yöneticilerin çalışanları 

dinleme konusunda fazla mesai harcamaları beklenilmeyen bir durumdur.  

Etkili iletişim, yaratıcı düşünme ve yönlendirme gibi yeteneklerin çok güçlü 

yönler olarak ortaya çıkmaması yukarıda ifade edilen koşullardan 

kaynaklanmaktadır. 
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Şekil 113: Belediye İçin Kurumsal Ölçekte Kendini Tanıma 
 

 

 Belediye’de görev yapan müdürlerin kendi performanslarına ilişkin 

değerlemeleri ile diğerlerinin söz konusu müdürlerin performansına dönük 

değerlemeleri arasındaki farkların ortalaması olan kurumsal kendini tanıma ölçeği 

yukarıda verilmiştir. Belediye’de görev yapan müdürlerin kendileri için yaptıkları 

değerlemelerin ortalama değerlemeden en yüksek seviyede pozitif sapması kişisel 

ilişki kurma (0,38), yaratıcı düşünme (0,29) ve takım başarısı sağlama (0,27) 

alanlarında gerçekleşmiştir. Negatif yöndeki en yüksek sapmalar ise bilgi kullanımı 

(0,37), diğerlerini dinleme (0,35) ve bireysel yeteneklerin desteklenmesi alanlarında 

görülmüştür. Bu noktada, pozitif sapmaların görüldüğü alanlarda müdürlerin genel 

olarak potansiyellerinin farkında olmadıkları, negatif sapma alanlarında ise kendi 

performanslarının daha yüksek olduğu yanılgısı içerisinde oldukları belirtilmelidir. 

Belediye’de görev yapan müdürlerin, kendi değerlemeleri ve diğerlerinin ortalama 

değerlemelerinin ortalamada birbirlerine en çok yaklaştığı, dolayısıyla müdürlerin 

kendi performanslarının en çok farkında oldukları alanlar ise etkin çalışma, etkili 

iletişim ve sorumluluk dağıtma alanlarıdır. 
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 4.5.3.3. Manavgat Kaymakamlığı 
 1915 yılında ilçe olan Manavgat; 2283 km²'lik yüzölçümüyle Antalya ilinin en 

büyük ilçesidir (www.manavgat.gov.tr). Toplam nüfusu 200.000’e yaklaşan 

Manavgat ilçe merkezinde 2011 yılı verilerine 94.661 kişi yaşamaktadır. Manavgat 

Kaymakamlığı için kabul edilebilecek organizasyon şeması aşağıda verilmektedir.  

Şekil 114: Kaymakamlık Organizasyon Şeması 
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 Kaymakamlıklar organizasyon şemasında gösterildiği üzere doğrudan 

kendilerine bağlı olan özel kalemin dışında bağlı ve ilgili kurumlardan oluşmaktadır. 

Bu çalışmada ast sayısı fazla olan bağlı ve ilgili kurum müdürlerinden dört tanesi 

tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiştir. Her bir müdür için kendilerinden, seçilen diğer 

üç müdürden, astlarından ve üstlerinden oluşan örneklem grubu oluşturularak anket 

çalışması uygulanmıştır. Aşağıda anket çalışmasının uygulandığı örneklem grubunun 

demografik özelliklerine göre dağılımı verilmiştir. 

Tablo 50: Manavgat Kaymakamlığında Oluşturulan Örneklem Grubunun 
Demografik Dağılımı 

Demografik Özellikler Frekans Yüzde Kümülatif 
Yüzde 

Personelin 
Pozisyonu 

Üst Yönetici 1 0,67 0,67 
Müdür 4 2,67 3,33 
K1 Ast 41 27,33 30,67 
K2 Ast 19 12,67 43,33 
K3 Ast 39 26,00 69,33 
K4 Ast 46 30,67 100,00 

Yaş 

18-28 8 5,33 5,33 
29-39 61 40,67 46,00 
40-50 74 49,33 95,33 
51-58 6 4,00 99,33 

59 ve Üstü 1 0,67 100,00 

Cinsiyetiniz Erkek 98 65,33 65,33 
Bayan 52 34,67 100,00 

Medeni Hal Evli 133 88,67 88,67 
Bekar 17 11,33 100,00 

Kişisel Gelir 

1500-2250 47 31,33 31,33 
2250-3000 65 43,33 74,67 
3000-3750 17 11,33 86,00 
3750-4500 6 4,00 90,00 

4500ve Üstü 15 10,00 100,00 

Eğitim 

İlköğretim 1 0,67 0,67 
Lise 30 20,00 20,67 

Önlisans 43 58,67 49,33 
Lisans 51 34,00 83,33 

Lisansüstü 25 16,67 100,00 
 

 Sosyo-demografik özellikler incelendiğinde katılımcıların %0,67’sinin (1 kişi) 

üst yönetici, %2,67’sinin (4 kişi) müdür, %27,33’ünün (41 kişi) K1 Müdürü’nün 
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astları, %12,67’sinin (19 kişi) K2 Müdürü’nün astları, %26,00’sının (39 kişi) K3 

Müdürü’nün astları, %30,67’sinin (46 kişi) ise K4 Müdürü’nün astlarından oluştuğu 

görülmektedir.  

 Katılımcıların yaş özellikleri incelendiğinde katılımcıların %5,33’ü 18-28 yaş, 

%40,67’si 29-39 yaş, %49,33’ü 40-50 yaş, %4’ü 51-58 yaş ve %0,67’si 51 ve üstü 

yaş dağılımına sahiptir. 

 Yine tabloda görüldüğü üzere katılımcıların %65,33’ü (98 kişi) erkeklerden 

oluşurken %34,67’si (52 kişi) bayanlardan oluşmaktadır.Medeni hale bakıldığında 

ise katılımcıların büyük bir çoğunluğu olan %88,67’sinin (133 kişi) evli olduğu 

gözlemlenirken, %11,33’ünün (17 kişi) ise bekar olduğu görülmüştür. 

Gelir durumu yönünden katılımcılar incelendiğinde, katılımcıların %31,33’ünün 

1500-2250 TL, %43,33’ünün 2250-3000 TL, %11,33’ünün 3000-3750 TL, 

%4,00’ının 3750-4500 TL ve %10,00’unun  4500 TL ve üzerinde kişisel gelire sahip 

olduğu gözlenmiştir.  

 Son olarak eğitim durumu açısından katılımcıların %0,67’sinin ilköğretim 

düzeyinde, %20,00’sinin lise düzeyinde, %58,67’sinin ön lisans düzeyinde, 

%34,00’ünün lisans düzeyinde ve %16,67’sinin lisansüstü düzeyde eğitim aldıkları 

görülmüştür.  

 Genel olarak performans yönetimi çalışmaları konusunda bilgileri alınan 

örneklem grubunun sırasıyla K1, K2, K3 ve K4 Müdürlerinin iletişim, liderlik, 

adaptasyon, ilişki, görev yönetimi, üretim, kişisel gelişim ve personelin gelişimi 

yetenekleri konularındaki 360 derece performans değerlendirme sonuçlarına yer 

verilecektir. Ayrıca tüm müdürlerin belirlenen yeteneklerdeki güçlü ve zayıf yönleri 

ve diğerlerinin ortalaması ile kendi görüşleri arasındaki farkı ifade eden kendilerini 

tanıma hususundaki grafikler verilmekte ve yorumlanmaktadır. Dört müdür ile ilgili 

sonuçların çıkarılmasının ardından tüm müdürlerin ortak zayıf ve güçlü yönleri ile 

kendini tanıma konusundaki grafikler hazırlanarak kurumsal anlamda 

yorumlanmaktadır. 
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Şekil 115: K1 Müdürü İçin İletişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

 

 K1 Müdürü için yapılan iletişim değerlemesinde ortalamanın beş tam puan 

üzerinden 4,15 olduğu tespit edilmiştir. Üst en yüksek değer olan 5,00 puan ile K1 

Müdürünü değerlendirmiştir. İletişim yeteneği konusunda en düşük değerlendirmeyi 

astlar yapmıştır. Astlara göre K1 Müdürü kurum içerisinde astları ile iletişim 

kuramamaktadır. Ancak üst, eş düzey yöneticiler ve K1 Müdürünün kendisi astlardan 

farklı düşünmektedir. 

 Benzer değerlendirme “iyi bir dinleyici olma” “bilgiyi etkin kullanma” ve 

“etkili iletişim” alt başlıklarında da söz konusudur. Astlar bu alanlarda yöneticileri 

olan K1 Müdürünü başarısız bulurken; üst yönetim, eş düzey yöneticiler ve K1 

Müdürünün kendisi kendini alt ölçeklerde de başarılı bulmaktadır.  
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Şekil 116: K1 Müdürü İçin Liderlik ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

 

 Liderlik yeteneği için yapılan performans değerleme sonuçlarına göre K1 

Müdürü’nün ortalamasının beş tam puan üzerinden 4,05 olduğu tespit edilmiştir. 

İletişim yeteneğine benzer şekilde üst yönetimin en yüksek değer olan 5,00 ile 

değerlediği K1 Müdürü için astlar 3,37, eş düzeyler ise 3,78 değerleme 

gerçekleştirmişlerdir. Ast ve eş düzeylerin değerlemesi iletişim yeteneğine göre 

düşerken K1 Müdürü’nün kişisel değerlemesi ise artarak 4,72 olarak gerçekleşmiştir. 

Astlar liderlik yeteneğinin olmadığını düşündükleri K1 Müdürünün güven aşılama, 

yönlendirme ve sorumluluk dağıtma konusunda başarısız olduğuna inanmaktadırlar. 

 Eş düzeyler de K1 Müdürünün güven aşılama ve sorumlulukların dağıtılması 

konularında yetersiz olduğuna inanmaktadırlar. 
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Şekil 117: K1 Müdürü İçin Adaptasyon ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

  

 

 K1 Müdürünün adaptasyon yeteneğine yönelik yapılan 360 derece performans 

değerlendirme bulguları şekil 117’de düzenlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre K1 

Müdürü adaptasyon konusunda yetenekli ve başarılı görülmektedir. Sadece astlar K1 

Müdürünü adaptasyon yeteneği başta olmak üzere duruma uyum ve yaratıcı düşünme 

alt yeteneklerinde yetersiz ve başarısız kabul etmektedirler.  

 Değerlendirme bulgularına göre K1 Müdürü “duruma uyum “ ve “yaratıcı 

düşünme” alt ölçeklerinde genel olarak diğer değerlendiricilerce başarılı kabul 

edilmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde ise en yüksek puanlamayı üst 

yönetim yapmıştır  
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Şekil 118: K1 Müdürü İçin İlişki ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

  

 

 K1 Müdürü için yapılan ilişki değerlemesinde ortalamanın beş tam puan 

üzerinden 4,24 olduğu tespit edilmiştir. Üst yönetim beş tam puan olarak bir 

değerlendirme yapmıştır. Astlar K1 Müdürünü ilişki kurma noktasında yetersiz 

görmektedir. Eş düzey yöneticiler de üst yönetim gibi K1 Müdürünü iletişim 

konusunda başarılı bulmaktadırlar.  

 360 derece performans değerlemesi sonucu şekil 118’de düzenlenen bulgular 

analiz edilecek olursa astlar dışında kalan tüm değerlendiriciler K1 Müdürünü 

“ilişki” yeteneği ile “kişisel ilişki kurma” ve “takım başarısı sağlama” alt 

yeteneklerinde yeterli ve başarılı bulmaktadırlar.  
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Şekil 119: K1 Müdürü İçin Görev Yönetimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

  

 

 Görev yönetimi yeteneği için yapılan analiz sonucuna göre ortalama beş tam 

puan üzerinden 4,28 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuç, hem kuruluş içerisinde 

ölçülen tüm yeteneklerde hem de K1 Müdürü için en yüksek yetenek olarak tespit 

edilmiştir. Ancak astlar daha önceki yeteneklerde görüldüğü üzere görev yönetimi 

için düşük değerlemeye devam etmişlerdir. Eş düzeylerin 4,56 olarak değerledikleri 

K1 Müdürü üst yönetim tarafından yine tam değer olan 5,00 olarak 

değerlendirilmiştir.  

 Etkin çalışma ve mücadeleci çalışma konularında da astlar K1 Müdürünü 

yetersiz ve başarısız bulmaktadırlar. Ancak genel olarak bakıldığında diğer 

değerlendiriciler, hem görev yönetimi hem de alt ölçeklerinde K1 Müdürünü balarılı 

ve yeterli kabul etmektedirler. 
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Şekil 120: K1 Müdürü İçin Üretim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

  

 

 K1 Müdürü için yapılan üretim değerlemesinde ortalamanın beş tam puan 

üzerinden 4,28 olduğu tespit edilmiştir. Astlar daha önceki yeteneklerde görüldüğü 

üzere üretim yeteneği için düşük değerlemeye devam etmişlerdir. Eş düzeylerin 4,44 

olarak değerledikleri K1 Müdürü, üst tarafından yine tam değer olan 5,00 puan 

olarak değerlenmiştir.  

 Alt ölçeklere bakıldığında astların değerlemesi sonuç almada 3,24 puana 

düşerken harekete geçme için 3,54 puan olarak ortaya çıkmıştır. Eş düzeylerin 

değerlemesi her iki alt ölçekte de yüksek kabul edilebilecek bir değer olan 4,44 puan 

olarak ortaya çıkarken üst yönetimin değerlemesi tam puan olan 5,00 olarak ortaya 

çıkmıştır. Bu sonuçlara göre K1 Müdürü üretim, harekete geçme ve sonuç alma 

konularında astlar hariç tüm değerlendiriciler tarafından pozitif yönde 

değerlendirilmiştir. 
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Şekil 121: K1 Müdürü İçin Kişisel Gelişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 K1 Müdürü için yapılan kişisel gelişim değerlemesinde ortalama beş tam puan 

üzerinden 4,03 olarak ortaya çıkarken; bu değer aynı zamanda K1 müdürü için ortaya 

çıkan en düşük yetenek olarak tespit edilmiştir. Üst yönetimin tam puan ile 

değerlendirdiği K1 Müdürüne en düşük değerlendirme ise astlardan gelmiştir.  

 Astlar kişisel gelişim konusunda K1 Müdürünü yetersiz kabul eder iken üst 

yönetim başarılı bulmaktadır. Eş düzey yöneticilerde kısmen başarısız bulmaktadır. 

Benzer sonuç ve yorumlar alt ölçekler içinde geçerlidir.  
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Şekil 122:  K1 Müdürü İçin Personelin Gelişimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

  

 

 K1 Müdürünün personelin kişisel gelişimine yönelik performans 

değerlendirmesi sonuçları şekil 122’de düzenlenmiştir. Üst yönetim ve K1 

Müdürünün kendisi kendini tam puan ile başarılı bulmaktadır. Astlar ise K1 

Müdürünün personelin kişisel gelişimine katkı sağlayacak politikaları oluşturma, 

uygulama konularında yetersiz olduğunu kabul etmektedirler. Başka bir ifadeyle 

astlar çalıştıkları kurumda yöneticilerinden kaynaklı olarak kişisel gelişimlerinin 

kapalı olduğunu düşünmektedirler. Buna bağlı olarak astlar, bireysel yeteneklerinin 

desteklenmediğini ve başarı için motive edilmediklerine de inanmaktadırlar. 
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Şekil 123: K1 Müdürü İçin Güçlü ve Zayıf Yönler 
 

 

 360 derece performans değerlemesi sonucu K1 Müdürünün güçlü ve zayıf 

yönlerinin neler olduğu analiz edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular şekil 

123’te düzenlenmiştir. Tabloda yeşil ile gösterilen yetenekler güçlü yönleri ifade 

etmektedir.  

 Buna göre K1 Müdürünün güçlü olan yönleri şu şekilde sıralanabilir: 

 İşlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, 

 Kurum içerisinde faaliyetlerin başlatılmasında aktif rol üstlenme, 

 Mücadeleci bir şekilde çalışma, 

 Ekip ruhuna önem verme, 

 Yürüttüğü faaliyetlerden başarılı çıktılar elde etme. 
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Şekil 124: K1 Müdürü İçin Bireysel-Diğerleri Değerlemelerinin Karşılaştırılması 
 

 

 K1 Müdürü’nün kendini ne ölçüde tanıdığı konusunda yapılan analize göre; 
müdürün yüksek düzeyli bir değerde ortalamadan düşük değerleme 
gerçekleştirmediği tespit edilmiştir. Diğer yandan K1 Müdürü, sorumluluk dağıtma (-
1,05) ve bireysel yetenekleri destekleme alt ölçekleri olmak üzere yaratıcı düşünme 
(-0,83) alt ölçeklerinde performansını diğerlerinden daha yüksek ölçerek, 
potansiyelinin tam olarak farkında değildir. Özellikle K1 Müdürü için zayıf yön 
olarak tespit edilen bireysel yeteneklerin desteklenmesi ve sorumluluk dağıtma ile 
ilgili geri bildirim veya iyileştirme yapılması durumunda çok daha dikkatli 
olunmalıdır. K1 Müdürü duruma uyum (-0,01), gelişim arayışı (-0,16) ve bağlılık 
gösterme (-0,03) ile bilgi kullanımı ve kişisel ilişki kurma alt ölçekleri ile ilgili 
performans ölçümünde diğerleri-bireysel ölçümü aralığındaki fark minimuma 
düşmektedir. K1 Müdürü bu ölçeklerde sergilediği performansın büyük ölçüde 
farkındadır. Başka bir ifadeyle K1 Müdürünün farkında olduğu yetenekleri duruma 
uyum, kişisel gelişim, bilgiyi etkin kullanma, bağlılık gösterme ve kişisel ilişki 
kurma olarak sıralanabilir.  

-1,20

-1,00

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20
0,18 0,14 0,03

-0,01

0,02

-0,83

-1,01 -1,05

Kendini Tanıma

Kişisel İlişki Kurma Bilgi Kullanımı Bağlılık Gösterme

Duruma Uyum Gelişim Arayışı Yaratıcı Düşünme

Bireys.Yet. Destekleme Sorumluluk Dağıtma



297 
 

Şekil 125: K2 Müdürü İçin İletişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

 

K2 Müdürü için yapılan iletişim değerlemesinde ortalamanın beş tam puan 

üzerinden 3,93 olduğu tespit edilmiştir. Astların (4,01) ve eş düzeylerin (4,79) 

ortalamanın üzerinde değerleme gerçekleştirdikleri görülürken, üst yönetimin 

değerlemesi 3,00’da kalmaktadır. K2 Müdürü’nün kişisel değerlemesi ise 4,11 olarak 

ortaya çıkmıştır. 

Alt ölçeklere bakıldığında üst yönetimin düşük seviyedeki değerlemesi her üç 

alt ölçek içinde geçerlidir. Etkili iletişim alt ölçeğinde astların değerlemesi 3,71 

puana düşmektedir. Aynı alt ölçekte eş düzeyler ise 4,92 ile oldukça yüksek 

değerleme yapmışlardır. 
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Şekil 126: K2 Müdürü İçin Liderlik ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

 

 Liderlik yeteneği için yapılan değerleme sonuçlarına göre K2 Müdürü’nün 

ortalamasının beş tam puan üzerinden 3,85 olduğu tespit edilmiştir. Astların (4,13) 

ve eş düzeylerin (4,41) ortalamanın üzerinde değerleme gerçekleştirdikleri 

görülürken üstün değerlemesi düşük bir değer olan 3,00’da kalmaktadır. K2 

Müdürü’nün kişisel değerlemesi ise 4,39 olarak ortaya çıkmıştır.  

 360 derece performans değerlendirmesine göre K2 Müdürünün liderlik 

özellikleri ve buna bağlı “güven aşılama”, “yönlendirme” ve “sorumluluk dağıtma” 

alt yeteneklerinde K2 Müdürüne pozitif yönde güçlü bir destek söz konusu değildir. 

Üst yönetim başta liderlik olmak üzere alt ölçeklerde de K2 Müdürünü başarısız 

bulmaktadır. 
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Şekil 127: K2 Müdürü İçin Adaptasyon ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

K2 Müdürünün “adaptasyon” yeteneği konusunda gerçekleştirilen 360 derece 

performans değerlendirmesi bulguları şekil 127’de düzenlenmiştir. Söz konusu 

bulgular yorumlanacak olursa, K2 Müdürünün adaptasyon yeteneği başta olmak 

üzere “duruma uyum” ve “yaratıcı düşünme” alt yetenekleri kısmen başarılı ve 

yeterli görülmektedir. 

Söz konusu yetenekler ile ilgili olarak en güçlü destek eş düzeylerden 

gelmektedir. Üst yönetim ise hem adaptasyon hem de alt yetenekler konusunda K2 

Müdürünü oldukça yetersiz görmektedir.  
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Şekil 128: K2 Müdürü İçin İlişki ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 K2 Müdürünün kurum içi ve kurum dışı ilişkileri geliştirme yeteneğine yönelik 

olarak gerçekleştirilen 360 derece performans değerlendirmesi sonucu elde edilen 

bulgular şekil 128’de düzenlenmiştir. Astlar ve eş düzeyler K2 Müdürünün ilişki 

yeteneğinin yeterli düzeyde olduğunu belirtmektedirler. Üst yönetim ise söz konusu 

müdürün ilişki yeteneğinden yoksun olduğunu belirtmektedirler.  

 Kişisel ilişki kurma ve takım başarısı sağlama alt ölçekleri bağlamında konu 

ele alınacak olursa, her iki alt yeteneğin ortalama değeri aynı çıkmıştır. Üst yönetim 

her iki alt yeteneği yetersiz bulurken eş düzeyler aynı yetenekleri oldukça yeterli 

kabul etmektedirler. 
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Şekil 129: K2 Müdürü İçin Görev Yönetimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 K2 Müdürü için yapılan görev yönetimi değerlemesinde ortalamanın beş tam 

puan üzerinden 3,94 olduğu tespit edilmiştir. K2 Müdürü üst yönetim dışındaki diğer 

değerlendiricilere göre “görev yönetimi” açısından başarılı bulunmuştur.  

 “Görev yönetimi” yeteneğinin alt ölçekleri olarak kabul edilen “etkin çalışma” 

ve “mücadeleci çalışma” konularında K2 Müdürü yine üst yönetim dışındaki 

değerlendiricilere göre başarılıdır.  
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Şekil 130: K2 Müdürü İçin Üretim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

  

 

 K2 Müdürü için yapılan üretim değerlemesinde ortalamanın beş tam puan 

üzerinden 3,81 olduğu tespit edilmiştir. Astlar (4,11) ve eş düzeyler (4,33) 

ortalamanın üzerinde değerleme gerçekleştirirken; üst yönetim (3,00) ise ortalamanın 

çok altında bir değerleme yapmıştır. K2 Müdürü kendisini ortalamanın üzerinde bir 

değer olan 4,50 puan ile değerlemektedir. Alt ölçeklere bakıldığında genel 

ortalamaya yakın sonuçlar ortaya çıktığı görülmektedir.  

 K2 Müdürünün “üretim” yeteneğine yönelik değerlendirmelerde üst yönetim 

hariç diğer değerlendiriciler pozitif bir algıya sahiptir. Sadece üst yönetim, hem 

üretim hem de harekete geçme ve sonuç alma alt ölçeklerinde K2 Müdürünü 

başarısız bulmaktadır.  
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Şekil 131: K2 Müdürü İçin Kişisel Gelişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 K2 Müdürü için yapılan kişisel gelişim değerlemesinde ortalamanın beş tam 

puan üzerinden 4,02 olduğu tespit edilmiştir. Astlar (4,24) ve eş düzeyler (4,83) 

ortalamanın üzerinde değerleme gerçekleştirirken; üst yönetim (3,00) ise ortalamanın 

altında bir değerleme yapmıştır. K2 Müdürü alt ölçeklerde dahil olmak üzere 

kendisini ortalamanın altında bir değer olan 3,75 puan ile değerlemektedir.  

 Kısaca ifade etmek gerekir ise, astlar ve eş düzey yöneticiler hem kişisel 

gelişim hem de bağlılık gösterme ve gelişim arayışı yeteneklerinde K2 Müdürünü 

başarılı bulur iken; üst yönetim kişisel gelişim ve alt yeteneklerde K2 Müdürünü 

oldukça yetersiz bulmaktadır.  
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Şekil 132: K2 Müdürü İçin Personelin Gelişimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 K2 Müdürü için yapılan personelin gelişimi değerlemesinde ortalamanın beş 

tam puan üzerinden3,95 olduğu tespit edilmiştir. Astlar (4,12) ve eş düzeyler (4,72) 

ortalamanın üzerinde değerleme gerçekleştirirken; üst yönetim (3,00) ise ortalamanın 

altında bir değerleme yapmıştır. K2 Müdürü alt ölçeklerde dahil olmak üzere 

kendisini ortalamanın üzerinde bir değer olan 4,50 puan ile değerlemektedir.  

 360 derece performans değerlendirmesi sonucu elde edilen bulgulara göre K2 

Müdürü personelin kişisel gelişimine katkı sağlamaktadır. Ancak bu güçlü bir katkı 

değildir. Özellikle eş düzey yöneticiler ve K2 Müdürünün kendisi kişisel gelişimi ve 

buna bağlı alt yeteneklerde K2 Müdürünün oldukça başarılı olduğunu kabul 

etmektedirler. Üst yönetim ise personelin kişisel gelişimi konusunda K2 Müdürünü 

yetersiz kabul etmektedir.  
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Şekil 133: K2 Müdürü İçin Güçlü ve Zayıf Yönler 
 

 

  

 Yapılan değerlendirme sonucu K2 Müdürünün güçlü ve zayıf yönleri şekil 

133’te düzenlenmiştir. Yeşil renk ile gösterilen yetenekler güçlü yönleri ifade 

etmektedir. Buna göre bağlılık gösterme, iyi bir dinleyici olma, gelişim arayışı, 

mücadeleci çalışma ve başarı için çalışanların motivasyonu K2 Müdürünün güçlü 

yönleri olarak sıralanmaktadır. 

 Yeteneklerin güçlü ve zayıf yön olarak ayrıştırılmasından ziyade başta üretim 

(harekete geçme ve sonuç alma) ve liderlik (güven aşılama ve yönlendirme sağlama) 

yetenekleri olmak üzere tüm yetenekler için iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının 

uygulanması gerekmektedir. 
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Şekil 134: K2 Müdürü İçin Bireysel-Diğerleri Değerlemelerinin Karşılaştırılması 
 

 

K2 Müdürü’nün kendini ne ölçüde tanıdığı konusunda yapılan analize göre 

gelişim arayışı (0,48), etkili iletişim (0,38) ve takım başarısını sağlama (0,20) alt 

ölçeklerinde kendisini ortalamadan daha yüksek değerlediği tespit edilmiştir.. Diğer 

taraftan K2 Müdürü, özellikle yaratıcı düşünme (0,89) ve sonuç alma (0,87) olmak 

üzere etkin çalışma (0,74) performansını diğerlerinden daha yüksek ölçerek, 

potansiyelinin tam olarak farkında değildir. Özellikle K2 Müdürü için zayıf yön 

olarak tespit edilen yaratıcı düşünme ve sonuç alma ile ilgili geri bildirim veya 

iyileştirme yapılacağında çok daha dikkatli olunmalıdır. 

K2 Müdürü, bağlılık gösterme (-0,07) ve duruma uyum (0,10) alt ölçekleri ile 

ilgili performans ölçümünde diğerleri-bireysel ölçümü aralığındaki fark minimuma 

düşmektedir. K2 Müdürü bu ölçeklerde sergilediği performansın büyük ölçüde 

farkındadır.  
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Şekil 135: K3 Müdürü İçin İletişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

 

 İletişim yeteneği için yapılan analiz çalışmalarının sonucuna göre ortalama beş 

tam puan üzerinden 3,45 olarak gerçekleşmiş ve bu sonuç K3 Müdürü için en yüksek 

yetenek olarak tespit edilmiştir. Üst (3,00) ve astlar (3,02) ortalamanın altında ve 

düşük bir değerleme gerçekleştirirken, eş düzeyler yöneticiler yüksek kabul edilecek 

bir değerleme gerçekleştirmişlerdir. K3 Müdürü ise kendisini 4,61 ortalama puan ile 

diğerlerinin ortalamasından oldukça yüksek bir seviyede kabul etmektedir. 

 Kendisi dışında K2 Müdürünü sadece eş düzey yöneticiler başarılı bulmaktadır. 

Diğer tüm değerleyiciler iletişim, iyi bir dinleyici olma, bilgiyi etkin kullanma ve 

etkili iletişim konularında K2 Müdürünün yetersiz ve başarısız olduğuna 

inanmaktadırlar.  

4,61

3,00

4,33

3,02

3,45

Kendisi

Üst

Eşdüzey

Ast

Ortalama
İLETİŞİM

4,33

3,00

4,33

2,66

3,33

K

Ü

E

A

O
İyi Bir Dinleyici  Olma

5,00

3,00

4,00

2,90

3,30

K

Ü

E

A

O
Bilgi Kullanımı

4,50

3,00

4,67

3,51

3,72

K

Ü

E

A

O
Etkili İletişim



308 

 
Şekil 136: K3 Müdürü İçin Liderlik ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

    

 

 Liderlik yeteneği için yapılan değerleme sonuçlarına göre K3 Müdürü’nün 

ortalamasının beş tam puan üzerinden 3,26 olduğu tespit edilmiştir. Üst (3,00) ve 

astlar (2,83) ortalamanın altında ve düşük bir değerleme gerçekleştirirken, eş düzey 

yöneticiler ortalamanın üzerinde değerleme gerçekleştirmişlerdir. K3 Müdürü ise 

kendisini 4,89 ortalama ile diğerlerinin ortalamasından oldukça yüksek bir seviyede 

kabul etmektedir. 

 Güven aşılama, yönlendirme ve sorumluluk dağıtımında da K3 Müdürü 

oldukça başarısız ve yeteneksiz kabul edilmektedir. Özellikle astlar ve üst yönetim 

hem liderlik hem de güven aşılama, yönlendirme ve sorumluluk dağıtma konularında 

K3 Müdürünü hiç başarılı bulmamaktadırlar. 
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Şekil 137: K3 Müdürü İçin Adaptasyon ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

  

 

 Manavgat Kaymakamlığında görev yapan K3 Müdürünün adaptasyon 

yeteneğine yönelik 360 derece performans değerlendirmesi sonuçları ve elde edilen 

bulgular şekil 137’de düzenlenmiştir. Söz konusu bulgular yorumlanacak olur ise, 

K3 Müdürü başta adaptasyon yeteneği ile duruma uyum ve yaratıcı düşünme alt 

yeteneklerinde başarılı ve yeterli bulunmamıştır. Ayrıntılı bir analiz yapılacak olur 

ise K3 Müdürünün kendisi her üç yetenekte kendisini gayet başarılı bulur iken; eş 

düzey yöneticiler adaptasyon konusunda K3 Müdürünü kısmen başarılı 

bulmaktadırlar. 

 Ayrıca duruma uyum alt yeteneğinde diğer değerlendiricilerden farklı olarak eş 

düzey yöneticiler K3 Müdürünü başarılı ve yeterli bulmaktadırlar.  
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Şekil 138: K3 Müdürü İçin İlişki ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

K3 Müdürü için yapılan ilişki değerlemesinde ortalamanın beş tam puan 

üzerinden 3,41 olduğu tespit edilmiştir. Üst (3,00) ve astlar (2,95) ortalamanın 

altında ve düşük bir değerleme gerçekleştirirken, eş düzeyler (4,28) ortalamanın 

üzerinde ve yüksek kabul edilebilecek bir değerleme gerçekleştirmişlerdir. K3 

Müdürü ise kendisini 4,42 ortalama puan ile diğerlerinin ortalamasından yüksek bir 

seviyede kabul etmektedir. 

Alt ölçeklere bakıldığında özellikle takım başarısının sağlanmasında 

ortalamanın kayda değer bir şekilde azaldığı tespit edilirken, kişisel ilişki kurma 

ölçeğinde bireysel değerleme, genel ortalamadan yaklaşık bir puan değerinde 

uzaklaşmaktadır. Ancak eş düzeylerin kişisel ilişki kurma alt ölçeğindeki 

değerlemesinin 4,67’ye yükselmesi dikkat edilmesi gereken bir analiz olarak ortaya 

çıkmaktadır. Özetle vurgulamak gerekirse ilişki kurma yeteneği ile kişisel ilişki 

kurma alt ölçeğinde K3 Müdürünü eş düzey yöneticiler başarılı bulmaktadırlar. 
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Şekil 139: K3 Müdürü İçin Görev Yönetimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 Görev yönetimi yeteneği için yapılan değerleme sonuçlarına göre K3 

Müdürü’nün ortalamasının beş tam puan üzerinden 3,45 olduğu tespit edilmiştir. Eş 

düzeyler (4,11) ortalamanın üzerinde değerleme gerçekleştirirken, üst yönetim (3,00) 

ve astlar (3,25) ortalamanın altında ve oldukça düşük bir değerleme 

gerçekleştirmişlerdir. K3 Müdürü ise kendisini 4,17 puan olarak değerleyerek 

ortalamanın üzerinde bir seviyede kabul etmektedir. 

 K3 Müdürünün performansına yönelik olarak yapılan değerlendirme sonucu 

elde edilen bulgular yorumlanacak olursa, K3 Müdürü genel olarak hem görev 

yönetimi hem de etkin çalışma ve mücadeleci çalışma yeteneklerinde başarısız olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak eş düzey yöneticiler ve K3 Müdürünün kendisi her üç 

yetenek konusunda pozitif düşünmektedirler.   
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Şekil 140: K3 Müdürü İçin Üretim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 K3 Müdürü için yapılan üretim değerlemesinde ortalama, beş tam puan 

üzerinden 3,25 olarak ortaya çıkarken; bu değer aynı zamanda hem kuruluş 

içerisinde değerlendirilen tüm yeteneklerde hem de K3 müdürü için ortaya çıkan en 

düşük yetenek olarak tespit edilmiştir. Üst (3,00) ve astlar (2,92) ortalamanın altında 

ve düşük bir değerleme gerçekleştirirken, eş düzeyler (3,83) ortalamanın üzerinde bir 

değerleme gerçekleştirmişlerdir. K3 Müdürü ise kendisini 4,33 ortalama bir puan ile 

diğerlerinin ortalamasından yüksek bir seviyede kabul etmektedir.  
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Şekil 141: K3 Müdürü İçin Kişisel Gelişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

  

 K3 Müdürü için yapılan kişisel gelişim değerlemesinde ortalamanın beş tam 

puan üzerinden 3,33 olduğu tespit edilmiştir. Üst yönetim (3,00) ve astlar (3,15) 

ortalamanın altında ve düşük bir değerleme gerçekleştirirken, eş düzeyler (3,83) 

ortalamanın üzerinde bir değerleme gerçekleştirmişlerdir. K3 Müdürü ise kendisini 

4,50 ortalama bir puan ile diğerlerinin ortalamasından oldukça yüksek bir seviyede 

kabul etmektedir.  

 Alt ölçeklere bakıldığında bağlılık gösterme için eş düzeylerin değerlemesi 

3,67’ye yükselirken; gelişim arayışında astların değerlemesi 2,96’ya düşmektedir. 

Bireysel değerlemede ise bağlılık gösterme yeteneğinde ortalamadan önemli ölçüde 

uzaklaşılmıştır.360 derece performans değerlendirmesi sonucu elde edilen söz 

konusu bulgulara göre K3 Müdürü “kişisel gelişim” yeteneği konusunda oldukça 

başarısız kabul edilmektedir. Ayrıca kişisel gelişimini sağlayacak çaba içerisinde 

olmadığı belirtilmektedir.  
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Şekil 142: K3 Müdürü İçin Personelin Gelişimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 K3 Müdürü için yapılan personelin kişisel gelişimi değerlemesinde ortalamanın 

beş tam puan üzerinden 3,31 olduğu tespit edilmiştir. Eş düzeyler (4,00) ortalamanın 

üzerinde değerleme gerçekleştirirken, üst yönetim (3,00) ve astlar (2,92) ortalamanın 

altında ve oldukça düşük bir değerleme gerçekleştirmişlerdir. K3 Müdürü ise 

kendisini 4,67 olarak değerleyerek ortalamanın üzerinde bir seviyede kabul 

etmektedir.  Alt ölçeklerde en düşük değerlemeler sırasıyla 2,98 ve 2,85 puan olmak 

üzere astlar tarafından verilirken; eş düzeyler, üst yönetim ve K3 Müdürü’nün 

kendini değerlemesinde ortalamadan farklı bir sonuç ortaya çıkmamıştır. Şekil 

142’de düzenlenen bulgular analiz edildiğinde K3 Müdürünün kendisi ve eş düzey 

yöneticiler K3 Müdürünü personelin kişisel gelişimi, bireysel yetenekleri destekleme 

ve başarı motivasyonu konusunda başarılı buldukları görülmektedir. Genel bir 

değerlendirme yapıldığında ise söz konusu yetenekler bağlamında K3 Müdürü hem 

başarısız hem de donanımlı değildir.  
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Şekil 143: K3 Müdürü İçin Güçlü ve Zayıf Yönler 
 

 

 K3 Müdürü için yapılan analiz çalışmalarının sonucuna göre en güçlü yön olan 

etkili iletişim (3,72) dahil olmak üzere tüm yönler kabul edilebilir düzeyin altında 

kalmıştır. Kişisel ilişki kurma, mücadeleci çalışma, duruma uyum ve etkin çalışma 

bireyin diğer güçlü yönlerini oluşturmaktadır. Öte yandan başta sonuç alma (3,16) alt 

ölçeği olmak üzere; yaratıcı düşünme, sorumluluk dağıtma, takım başarısının 

sağlanması ve yönlendirme K3 Müdürü’nün en zayıf yönlerini oluşturmaktadır. 

 Bireyin grafikte belirtilmeyen yetenekleri de dahil olmak üzere tüm 

yeteneklerinde iyileştirme çalışmaları uygulanmalıdır. Çünkü en güçlü olarak kabul 

edilen “etkili iletişim” yeteneği bile aslında K3 Müdürünün zayıf ya da yetersiz 

yönleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda yeşil renkli alan K3 Müdürünün zayıf 

yönlerini diğer alanları ise en zayıf yönlerini ifade etmektedir şeklinde 

değerlendirmeye gitmek daha rasyonel olabilir. 
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Şekil 144: K3 Müdürü İçin Bireysel-Diğerleri Değerlemelerinin Karşılaştırılması 

 

 K3 Müdürü’nün kendini ne ölçüde tanıdığı konusunda yapılan analize göre 

müdürün ortalamadan yüksek veya kabul edilebilir düzeyde ortalamaya yakın bir 

değerleme gerçekleştirmediği tespit edilmiştir. Bunun yanında K3 Müdürü’nün 

yönlendirme (-1,73), bilgi kullanımı (-1,70) ve güven aşılama (-1,69) alt ölçeklerinde 

ortalamadan çok fazla uzaklaştığı tespit edilmiştir. Ortalamadan yarım değerden 

fazla uzak olmasına rağmen, en yakın değerler ise mücadeleci çalışma (-0,50), 

gelişim arayışı (-0,68) ve etkili iletişim (0,78) alt ölçekleri olarak ortaya çıkmıştır.  

 Yukarıda belirtilen bilgilere göre zayıf yön olarak tespit edilen başta 

yönlendirme alt ölçeği olmak üzere etkili iletişim ve mücadeleci çalışma alt 

yeteneklerinde yapılacak iyileştirme ve geliştirme çalışmalarında özellikle dikkat 

edilmelidir. 
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Şekil 145: K4 Müdürü İçin İletişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

     

 

 İletişim yeteneği için yapılan analiz çalışmalarının sonucuna göre ortalama beş 

tam puan üzerinden 4,09 olarak gerçekleşmiş ve bu sonuç K4 Müdürü için en yüksek 

yetenek olarak tespit edilmiştir. Eş düzeyler (4,62) ortalamanın üzerinde ve yüksek 

bir değerleme gerçekleştirirken, üst yönetim (4,00) ve astlar (3,66) ortalamanın 

altında değerleme gerçekleştirmişlerdir. K4 Müdürü ise kendisini 4,67 puan olarak 

değerleyerek ortalamanın üzerinde bir seviyede kabul etmektedir.  

 İyi bir dinleyici olma alt ölçeğinde astların değerlemesi 3,45 puana düşerken, 

eş düzeylerin değerlemesi 4.78 puana yükselmektedir. Bireysel değerlemede ise en 

önemli fark aynı alt ölçekte tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre K4 Müdürü astlar 

hariç tüm değerlendiriciler tarafından “iletişim”, “iyi bir dinleyici olma”, “bilgiyi 

etkin kullanma” ve “etkili iletişim” yeteneklerinde yeterli ve başarılı kabul 

edilmektedir. 

4,58

4,00

4,62

3,66

4,09

Kendisi

Üst

Eşdüzey

Ast

Ortalama
İLETİŞİM

5,00

4,00

4,78

3,45

4,08

K

Ü

E

A

O
İyi Bir Dinleyici Olma

4,50

4,00

4,50

3,68

4,06

K

Ü

E

A

O
Bilgi Kullanımı

4,25

4,00

4,58

3,85

4,15

K

Ü

E

A

O
Etkili İletişim



318 

 
Şekil 146: K4 Müdürü İçin Liderlik ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

     

 Liderlik yeteneği için yapılan değerleme sonuçlarına göre K4 Müdürü’nün 

ortalamasının beş tam puan üzerinden 4,03 olduğu tespit edilmiştir. Üst yönetim 

(4,00) ve astlar (3,65) ortalamanın altında değerleme gerçekleştirirken, eş düzeyler 

(4,44) ortalamanın üzerinde bir değerleme gerçekleştirmişlerdir. K4 Müdürü ise 

kendisini 4,61 ortalama bir puan ile diğerlerinin ortalamasından yüksek bir seviyede 

kabul etmektedir.  

 Alt ölçeklere bakıldığında özellikle sorumlulukların dağıtılmasında astların 

değerlemesinin 3,47 puana düştüğü tespit edilmiştir. K4 Müdürü’nün kişisel 

değerlemesi de dahil olmak üzere diğer değerlemelerde ortalama puandan önemli bir 

farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Tıpkı bir önceki yetenek olan iletişim yeteneği 

K4 Müdürü, liderlik, güven aşılama, yönlendirme ve sorumluluk dağıtma 

konularında astlar hariç tüm değerlendiriciler tarafından başarılı bulunmuştur.  
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Şekil 147: K4 Müdürü İçin Adaptasyon ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 K4 Müdürü için yapılan adaptasyon değerlemesinde ortalamanın beş tam puan 

üzerinden 4,04 olduğu tespit edilmiştir. Üst yönetim (4,00) ve astlar (3,63) 

ortalamanın altında bir değerleme gerçekleştirirken, eş düzeyler (4,50) ortalamanın 

üzerinde ve yüksek seviyede bir değerleme gerçekleştirmişlerdir. K4 Müdürü ise 

kendisini 4,83 ortalama bir puan ile diğerlerinin ortalamasından oldukça yüksek bir 

seviyede kabul etmektedir.  

 Alt ölçeklerde özellikle yaratıcı düşünme için eş düzeylerin değerlemesi 

önemli bir değerde artış gösterirken; bireysel değerlemede 5,00 olan tam değere 

ulaşmaktadır. Ancak bireysel değerlemedeki artış ile K4 Müdürü ortalamadan 

yaklaşık bir değer uzaklaşmıştır. 360 derece performans değerlendirmesi yapılan K4 

Müdürü kurum içerisindeki adaptasyon yeteneği, duruma uyum ve yaratıcı düşünme 

yeteneklerinde başarılı kabul edilmektedir. Sadece astlar K4 Müdürünün söz konusu 

vasıfları taşımadığını ileri sürmektedirler.  
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Şekil 148: K4 Müdürü İçin İlişki ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 K4 Müdürü için yapılan ilişki değerlemesinde ortalamanın beş tam puan 

üzerinden 3,92 olduğu tespit edilmiştir. Eş düzeyler (4,10) ortalamanın üzerinde bir 

değerleme gerçekleştirirken, üst yönetim (4,00) ve astlar (3,66) ortalamanın altında 

değerleme gerçekleştirmişlerdir. K4 Müdürü ise kendisini 4,67 puan olarak 

değerleyerek ortalamanın üzerinde bir seviyede kabul etmektedir. 

 K4 Müdürünün kurum içi ve kurum dışı ilişkileri geliştirebilme yeteneğine 

yönelik uygulanan 360 derece performans değerlendirmesi bulgularına göre, K4 

Müdürünün ilişki yeteneğinin başarılı ancak güçlü bir düzeyde olmadığı söylemek 

mümkündür. Astlar şekil 148’de düzenlenen yetenekler konusunda yöneticileri 

olarak görev yapan K4 Müdürünü kesinlikle başarılı ve yeterli görmemektedirler. 

Diğer değerlendiriciler ise astların aksine söz konusu yetenekler bağlamında K4 

Müdürünü yeterli bulmaktadırlar.  
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Şekil 149: K4 Müdürü İçin Görev Yönetimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 K4 Müdürü için yapılan görev yönetimi değerlemesinde ortalamanın beş tam 

puan üzerinden 3,95 olduğu tespit edilmiştir. Değerleyicilerin tümü (astlar 3,89; eş 

düzeyler 3,94; 4,00) ortalamaya yakın değerlemeler gerçekleştirmişlerdir.  

 Alt ölçeklerde K4 Müdürü’nün performansı mücadeleci çalışma için 3,87 

puana düşmüş olsa da ’ye düşse de ortalamadan önemli bir sapmanın olmadığı tespit 

edilmiştir. 360 derece performans değerlendirmesi sonucu elde edilen şekil 149’daki 

bulgular analiz edildiğinde K4 Müdürünün görev yönetimi, etkin çalışma ve 

mücadeleci çalışma konularında başarılı olduğu ancak bu başarının arzu edilen 

düzeyde güçlü olmadığı ifade edilebilir.  
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Şekil 150: K4 Müdürü İçin Üretim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 

 Üretim yeteneği değerlemesinde ise K4 Müdürü için gerçekleştirilen değerleme 

ortalamalarının beş tam puan üzerinden 3,99 puan olduğu tespit edilmiştir. Üst 

yönetim (4,00) ve astlar (3,86) ortalamanın altında bir değerleme gerçekleştirirken, 

eş düzeyler (4,11) ortalamanın üzerinde bir değerleme gerçekleştirmişlerdir. K4 

Müdürü ise kendisini 4,67 ortalama bir puan ile diğerlerinin ortalamasından yüksek 

bir seviyede kabul etmektedir. 

 Alt ölçeklerde ortalamaya benzer bir dengenin ortaya çıktığı tespit edilmiş, 

sadece eş düzeylerin harekete geçme için değerleme puanları artarken, sonuç alma alt 

ölçeğinde değerleme puanlarının düştüğü gözlemlenmiştir. Kısaca ifade etmek 

gerekirse K4 Müdürü kamusal mal ve hizmet üretimi konularında genel olarak 

başarılı kabul edilmektedir. Astlar dışındaki değerlendiriciler şekil 150’de belirtilen 

yetenekler bağlamında K4 Müdürünü yeterli ve başarılı bulmaktadırlar.  
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Şekil 151: K4 Müdürü İçin Kişisel Gelişim ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

  

 K4 Müdürü için yapılan kişisel gelişim değerlemesinde ortalamanın beş tam 

puan üzerinden 3,82 olduğu tespit edilmiştir. Daha önceki yüksek değerlemelere 

nazaran eş düzeyler (3,67) kişisel gelişim için ortalamanın altında bir değerleme 

gerçekleştirmişlerdir. Astların (3,80) değerlemesi de ortalamanın biraz altında 

kalırken; üst yönetimin (4,00) değerlemesi ortalamanın üzerine çıkmıştır. . K4 

Müdürü ise kendisini 4,75 ortalama bir puan ile diğerlerinin ortalamasından oldukça 

yüksek bir seviyede kabul etmektedir. 

 Alt ölçeklerde genel ortalamadan farklı bir analiz sadece bireysel değerleme 

için tespit edilmiş olup; K4 Müdürü’nün bağlılık gösterme alt ölçeğindeki 

değerlemesinin ortalamadan oldukça uzaklaştığı tespit edilmiştir. Elde edilen söz 

konusu bulgulara göre sadece üst yönetim ve K4 Müdürünün kendisi, kişisel gelişim, 

bağlılık gösterme ve gelişim arayışı konularında bir başarının varlığını dile 

getirmektedirler. Genel olarak ise K4 Müdürü söz konusu yetenekler açısından 

başarısız kabul edilmektedir.  
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Şekil 152: K4 Müdürü İçin Personelin Gelişimi ve Alt Yetenekleri Değerlemesi 
 

 

ALT ÖLÇEKLER 

   

 K4 Müdürü için yapılan personelin kişisel gelişimi değerlemesinde ortalama 
beş tam puan üzerinden 3,80 olarak ortaya çıkarken; bu değer aynı zamanda K4 
müdürü için ortaya çıkan en düşük yetenek olarak tespit edilmiştir. Değerlemenin 
kişisel gelişim yeteneği için gerçekleştirilen değerlemelere benzer şekilde eş düzey 
(3,67) ve astlar (3,74) tarafından ortalamanın altında; üst yönetim (4,00) 
değerlemesinin ise ortalamanın üstünde olduğu ortaya çıkmıştır. K4 Müdürü ise 
kendisini 4,75 ortalama bir puan ile diğerlerinin ortalamasından oldukça yüksek bir 
seviyede kabul etmektedir. 

 Bireysel yetenekleri destekleme alt ölçeği için eş düzeylerin (3,56) 
değerlemesinin azaldığı gözlemlenirken; başarı motivasyonu alt ölçeğinde ise 
astların (3,62) değerlemesinin düştüğü görülmektedir. Kısaca astlar ve eş düzey 
yöneticiler K4 Müdürünü personelin kişisel gelişimine katkı sağlayacak ortamı 
oluşturma ve politikalar geliştirme noktasında oldukça yetersiz ve başarısız 
bulmaktadırlar. Üst yönetim ve K4 Müdürünün kendisi ise tam tersini 
düşünmektedir.  
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Şekil 153: K4 Müdürü İçin Güçlü ve Zayıf Yönler 
 

 

 K4 Müdürü için yapılan analiz çalışmalarına göre liderlik yeteneğinin tüm alt 

ölçekleri (etkili iletişim, iyi bir dinleyici olma ve bilgi kullanımı) güçlü yön olarak 

tespit edilirken; güven aşılama ve yaratıcı düşünme alt ölçekleri de diğer güçlü 

yönler olarak ortaya çıkmıştır. Öte yandan başta personelin kişisel gelişimi (başarı 

motivasyonu, bireysel yetenekleri destekleme) yeteneği olmak üzere, kişisel gelişim 

(gelişim arayışı, bağlılık gösterme) ve görev yönetiminin alt ölçeği olan mücadeleci 

çalışma K4 Müdürü’nün zayıf yönlerini oluşturmaktadır.  
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Şekil 154: K4 Müdürü İçin Bireysel-Diğerleri Değerlemelerinin Karşılaştırılması 
 

 

 K3 Müdürü için gerçekleştirilen analiz çalışmanın sonuçlarına benzer şekilde; 

K4 Müdürü’nün kendini ne ölçüde tanıdığı konusunda yapılan analize göre müdürün 

ortalamadan yüksek bir değerleme gerçekleştirmediği tespit edilmiştir. Ayrıca 

bağlılık gösterme (-1,18), mücadeleci çalışma (-1,13), ve diğerlerini dinleme (-0,92) 

alt ölçeklerinde K4 Müdürü’nün ortalamadan çok fazla uzaklaştığı tespit edilmiştir. 

Bu nedenle zayıf yön olarak tespit edilen başta bağlılık gösterme alt ölçeği olmak 

üzere mücadeleci çalışma alt ölçekleri için yapılacak iyileştirme ve geliştirme 

çalışmalarında özellikle dikkat edilmelidir. 

 Diğer taraftan K4 Müdürü, etkili iletişim (0,10), etkin çalışma (0,31) ve kişisel 

ilişki kurma (0,32) alt ölçeklerinde ortalamaya yakın değerlemeler gerçekleştirmiştir. 

K4 Müdürü sıralanan alt ölçeklerde sergilediği performansın büyük ölçüde 

farkındadır. 
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Şekil 155: Kaymakamlıkta Değerlenen Müdürlerin Karşılaştırmalı Analizi 
 

 
 
 Şekil 155’te Manavgat Kaymakamlığında performansı değerlendirilen 

müdürler ile ilgili sekiz temel yetenekte ortaya çıkan sonuçlar karşılaştırmalı olarak 

verilmektedir. Öncelikli olarak değerlendirme sonuçlarına göre K1 Müdürü’nün tüm 

yeteneklerde 4,00’ın üzerinde olmak üzere en yüksek performans sonuçlarına ulaştığı 

tespit edilmiştir. Diğer yandan K3 Müdürünün tüm yeteneklerde 3,50 değerinin 

altında olmak üzere en düşük performans sonuçlarına ulaştığı ortaya çıkmıştır.  

 Genel olarak en yüksek değerlendirmelerin görev yönetimi ve üretim 

yeteneklerinde gerçekleştiği tespit edilirken kişisel gelişim ve diğerlerinin 

(personelin) gelişimi yeteneklerinde performans değerlendirme sonuçlarının düştüğü 

görülmektedir.  
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Şekil 156: Kaymakamlık İçin Kurumsal Anlamda Güçlü ve Zayıf Yönler 
 

 

Kaymakamlıkta görev yapan müdürlerin ortalama performansı 

değerlendirildiğinde, tüm müdürlerin ortalamada en iyi performansı etkili iletişim 

(3,99) konusunda gösterdiği görülmektedir. Yine, müdürlerin kendileri hariç 

diğerlerinin yaptığı değerleme sonuçlarına göre etkin çalışma (3,92), mücadeleci 

çalışma (3,91), kişisel ilişki kurma (3,89) ve harekete geçme (3,88) konularında 

ortalama performans değerlemelerinin yüksek çıktığı tespit edilmiştir. Diğer yandan, 

müdürlerin ortalama performans noktasında en düşük değerlemeleri ise sırasıyla 

bireysel yetenekleri destekleme (3,77), sorumluluk dağıtma (3,77), gelişim arayışı 

(3,79), sonuç alma (3,79) ve başarı motivasyonu (3,80) olarak gerçekleşmiştir. 

En güçlü ve en zayıf yön arasında sadece 0,22’lik bir fark olduğu ve en güçlü 

yönün 3,99 puan ile kabul edilebilir alanın altında kaldığı göz önüne alınırsa 

Kaymakamlıkta performansı değerlendirilen müdürler için bireyselden ziyade 

kurumsal iyileştirme çalışmalarının başlatılması yerinde olacaktır. 
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Şekil 157: Kaymakamlık İçin Kurumsal Ölçekte Kendini Tanıma 
 

 

 Kaymakamlıkta görev yapan müdürlerin kendi performanslarına ilişkin 

değerlemeleri ile diğerlerinin söz konusu müdürlerin performansına dönük 

değerlemeleri arasındaki farkların ortalaması olan kurumsal kendini tanıma ölçeği 

şekil 157’de verilmiştir. Kaymakamlıkta görev yapan müdürlerin kendileri için 

yaptıkları değerlemelerin ortalama değerlemeden yüksek seviyede pozitif sapması 

tespit edilmemiştir. Negatif yöndeki en yüksek sapmalar ise başarı motivasyonu 

(0,95), yaratıcı düşünme (0,93) ve bireysel yeteneklerin desteklenmesi (0,90) 

alanlarında görülmüştür. Bu noktada, müdürlerin negatif sapma alanlarında kendi 

performanslarının daha yüksek olduğu yanılgısı içerisinde oldukları belirtilmelidir. 

Kaymakamlıkta görev yapan müdürlerin, kendi değerlemeleri ve diğerlerinin 

ortalama değerlemelerinin ortalamada birbirlerine en çok yaklaştığı, dolayısıyla 

müdürlerin kendi performanslarının en çok farkında oldukları alanlar ise gelişim 

arayışı, etkili iletişim ve kişisel ilişki kurma alanlarıdır. 
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 Sonuç ve Değerlendirme 
 Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren bilgi ve iletişim teknolojilerinde 

meydana gelen gelişmeler sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal ve yönetsel alanda 

kamu-özel kurum ve kuruluşları için süreçlerin yürütülmesinde devrim niteliğinde 

değişikliklerin gerçekleştirilmesine neden olmuştur. Başta stratejik ve toplam kalite 

yönetimi olmak üzere; çağdaş yönetim teknikleri adı altında yürütülen çalışmalar 

kurum ve kuruluşların yönetsel faaliyetlerinin odak noktasını oluşturmuştur. Kamu 

yönetimi içinde, daha önce ifade edildiği üzere Hood (1991) ve Osborne ve 

Gaebler’in (1992) çalışmaları etrafında teorik çerçevesi oluşturulan kamu 

yönetiminin yeniden yapılandırılması çalışmalarında elde edilen çıktıların 

performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesinin gerekliliği vurgulanması bir 

gerçektir. 

 Öncelikle gelişmiş ülkelerde etkisini gösteren ardından küreselleşmenin ve 

bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerle dünyanın geneline 

yayılan “Yeni Kamu Yönetimi” düşüncesinin ülkemizde 2001 ekonomik krizinin 

ardından 2002 yılında el değiştiren iktidar ile birlikte bir yapısal dönüşüm sürecinin 

hayata geçirildiği genel kabul görmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde belirtildiği 

üzere iktidar; kamu yönetimi de dahil olmak üzere kapsamlı bir reform hareketi 

başlatmıştır. Kamu yönetimi temel kanunu tasarısı, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu 

kalkınma planlarında performansın nesnel ve objektif kriterlerle ölçülmesine yönelik 

çalışmaların yürütülmesi kararlılıkla vurgulanmıştır. Ancak 2011 yılında 6111 sayılı 

Torba kanunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa yönelik ilgili maddelerin iptal 

edilmesi ve dolayısıyla sicil yönetmeliğinin kaldırılması dışında hali hazırda 

performans ölçülmesi konusundaki çalışmalar tamamlanamamıştır.  

 Bu araştırmanın amacı kamu kurumlarında yürütülen yeniden yapılandırma 

çalışmalarında performans yönetiminin ölçülmesi için temel sıkıntı olarak görülen 

model arayışlarına destek olmaktır. Özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren “360 

Derece Performans Değerlendirme Tekniği” diğerlerinden daha farklı ve yeni metot 

olarak ortaya çıkmıştır. Metot, özellikle gelişmiş ülkelerde, kısa zamanda özel ve 

kamu sektöründe başarılı uygulamaları ile ön plana çıkmıştır. 360 derece performans 
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değerlendirme tekniği bireysel performansı değerlendirmek için çoklu kaynaklardan 

(bireyin kendisi, eş düzeyleri, astları ve amirleri) ve farklı boyutlardan (liderlik, 

ilişki, iletişim, kişisel gelişim, üretim, diğerlerinin gelişimi, v.b.) veri toplayarak 

bireyin performansını karşılaştırmalı bir şekilde sunmaktadır. Tekniğin kamu 

kurumlarında uygulanabilirliği ile bireye, birimine ve kurumuna sağlayacağı 

katkıların analiz edilerek örnek bir model ortaya çıkarılması bu araştırmanın amacını 

oluşturmaktadır. 

 Araştırma kapsamında amaca ulaşabilmek için çeşitli istatistikî yöntemler 

kullanılmıştır. Bu yöntemler iç tutarlığın ölçülmesi için yapılan güvenilirlik analizi, 

betimleyici istatistik, ANOVA analizi, Scheffe testi ve Pearson kolerasyonudur.  

 Araştırma kapsamında elde edilen bulgular örneklem kapsamındaki kamu 

kurum ve kuruluşları ile sınırlıdır. Ancak elde edilen bulgulardan hareketle Türkiye 

geneline yönelik yorumsal çıkarmalar da bulunmak mümkündür. Bunun yanında 

araştırma maliyet ve kaynak israfını önlemek amacıyla belirli kurumlarla ve bu 

kurumlardan seçilen müdürlerle sınırlı kalmıştır. Bu nedenle ileride yapılabilecek 

çalışmalarda kapsam ve kurum sayısı genişletilebilir.  

 Araştırma kapsamında gerek kamuda performans yönetiminin mevcut durumu 

ve beklentileri gerekse de 360 derece performans değerlendirme tekniği ile 

uygulanan performans değerlendirme hakkında tespit edilen bulgu ve öneriler şu 

şekilde sıralanabilir: 

 Öncelikli olarak araştırmanın uygulanması için kurum arayışı esnasında on iki 

kurumla görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde kurumların üst 

yöneticilerinin söz konusu performans değerlendirme uygulamasına soğuk 

yaklaştıkları, gereksiz buldukları ve hatta performans değerlendirmesinin 

sonuçlarından tereddüt ettikleri görülmüştür. Bu nedenle kamuda performans 

yönetiminin önündeki birinci engel “değişime karşı gösterilen direnç” olarak 

ön plana çıkmaktadır.  

 Araştırma kapsamında değerlendirilen tüm yetenekler (iletişim, liderlik, 

adaptasyon, görev yönetimi, üretim, kişisel gelişim, personelin gelişimi) 5’li 
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ölçekte 4’ün üzerinde önemle kabul görmüştür. Özetle tüm kriterler 

katılımcılara göre önemlidir.  

 Türk kamu yönetimi üç milyondan fazla personeli ile dünyadaki birçok ülkenin 

nüfusundan dahi daha çok personele sahiptir. Merkezi yönetim ve uzantıları 

ile yerel yönetim birimlerinin sayısı ve kurum çeşitleri de oldukça fazladır. 

Aynı zamanda sahip olduğu geniş coğrafyası, millet olarak içinde barındırdığı 

farklı etnik yapıları ve her bölgeye göre değişebilen sosyo-kültürel yapısı 

nedeniyle ülkemiz mozaik bir yapı sunmaktadır. Bu durum kamu kurum ve 

kuruluşlarında kendine has bir yapılanmanın da önünü açmış bulunmaktadır. 

Bu nedenle araştırmanın uygulanması süresince de tespit edildiği üzere 

mümkün olduğunca performans değerlendirme çalışmalarının kurumların 

öznel durumlarına uygun olarak tasarlanması ve yürütülmesi gerekmektedir.  

 Performansı değerlendirilen personelin, çalışmanın birinci bölümünde ayrıntılı 

olarak sıralanan performans değerlendirme hatalarına yönelik algısı çalışanın 

motivasyonunu ve çalıştığı kuruma yönelik algısını pozitif veya negatif yönde 

etkileyebilir. Hatasız bir performans değerlendirme sürecinden bahsetmek 

mümkün değildir. Ancak hangi hataların daha sık yapıldığı ve bunların birey 

ve kurum açısından doğurduğu sonuçların neler olduğunun belirlenmesi 

kamu yönetimi açısından önemlidir. Kaliteli ve beklentilere uygun kamu 

hizmeti sunabilmek için sık sık yapılan hataların tespiti ve buna yönelik 

tedbirlerin alınması çalışanın işini sevmesine ve kaliteli kamu hizmeti 

sunmasına yardımcı olacaktır. 

 Örneklem kapsamına alınan kamu çalışanları, performans değerlendirmesinde 

liyakat, yeterlilik, işin gerektirdiği niteliklere sahip olma ve bu niteliklere 

uygun bir şekilde işin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın bir takım 

sebeplerle tamamen ön yargı ile hareket edildiğinden şikayetçidirler. Diğer 

taraftan katılımcıların olası hatalar arasında en fazla şikâyetçi oldukları konu 

ise performans değerleme sürecinin anlatılmaması ve sonuçlar hakkında 

geribildirim yapılmamasıdır. Geribildirim eksikliğinin en önemli nedeni 2011 

yılında kaldırılan sicil yönetmeliğinin gizlilik ilkesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  
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 Araştırmaya katılan kamu çalışanlarının büyük bir çoğunluğu, performans 

değerlendirmesini amirlerin yapması gerektiğini vurgulamaktadır. Yine elde 

edilen bulgulara göre bireyin kendisini değerlendirmesinin performans 

değerlendirmesinin mantığı açısından gereksiz ve hiçbir öneminin olmadığı 

vurgulanmaktadır. Astlar tarafından yapılacak bir performans 

değerlendirmesinin de önemsiz ve bir değer ifade etmediği öne 

sürülmektedir. Örneklem kapsamına alınan çalışanların böyle bir yargıya 

sahip olmasının temel sebebi; belki de Türk kamu yönetiminin yapısı ve 

işleyişine dayandırılabilir. Çünkü kamu yönetimi sistemimiz hiyerarşik bir 

yapıya sahiptir. Dolayısı ile üst amirlerin; astlar tarafından 

değerlendirilmesinin hiçbir anlamı ya da değeri olmayabilir. Temel mantık 

değerlendirmeyi ancak üstlerin yapabileceği yönünde bir yönetsel 

kültürümüzün egemen olmasıdır. Bu doğrultuda çalışmanın birinci hipotezi 

olan “Kamu kurumlarında çalışanların performansları değerlendirilirken 

farklı statüde görev yapan kamu çalışanlarının değerlendirme sonuçlarında 

anlamlı farklılıklar bulunmaktadır.” ifadesi doğrulanmış bulunmaktadır. 

 Araştırma kapsamında her kurum için ayrı ayrı olmak üzere müdürlerin 

karşılaştırmalı analizi, kurumsal anlamda zayıf ve güçlü yönler ve kurumsal 

ölçekte kendini tanıma başlıklı grafikler çalışmanın ilgili bölümlerinde 

sunulmuştur. Grafikler karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde kurumlar 

arasında ortak yönler ve bunun yanında anlamlı farklılıklar olduğu 

görülmüştür. Örneğin güven aşılama alt ölçeği hem bölge müdürlüğünde hem 

de belediye için kurumsal güçlü yön olarak tespit edilmiştir. Diğer yandan 

bireysel yeteneklerin desteklenmesi kaymakamlık için kurumsal düzeyde en 

zayıf yön olarak görülürken; belediyenin güçlü yönlerinden birini 

oluşturmaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın ikinci hipotezi olan “Performans 

değerlendirme sonuçları incelendiğinde kurumlar arasında anlamlı farklılıklar 

ortaya çıkmaktadır.” ifadesi doğrulanmış bulunmaktadır.  

 360 derece performans değerlendirme tekniği ile sekiz farklı yetenek ve 

bunlara bağlı 18 alt ölçekte, farklı kaynaklardan bilgi toplanmıştır. Müdür 
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bazında yapılan analiz sonuçlarına göre anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Elde 

edilen bulgulara göre müdürlerin zayıf ve güçlü yönleri ortaya çıkarılmıştır. 

Bunun yanında yeteneklerin değerlendirilmesinde kaynaklara göre zayıf ve 

güçlü yönlerin ortaya çıkarılması daha sonraki çalışmalarda araştırılması 

mümkün olan geliştirilebilir bir bulgu olarak tespit edilmiştir. Bu doğrultuda 

çalışmanın üçüncü hipotezi olan “360 Derece Performans Değerleme Tekniği 

sayesinde çalışanların farklı boyut ve kaynaklara ilişkin güçlü ve zayıf 

yönlerini tespit etmek mümkündür.” ifadesi doğrulanmıştır.  

 Bireysel ve kurumsal anlamda kendini tanıma ile ilgili tablo ve şekillerde 

aktarıldığı üzere, performansı değerlenen kişilerin öz değerleme ile güçlü ve 

zayıf yönlerinin daha kolay ortaya çıkarılabileceği görülmüştür. Bu noktadan 

sonra önemli olan geribildirim esnasında verilerin doğru bir şekilde 

değerlendirilip; iyileştirme ve önleme çalışmalarının dikkatli bir şekilde 

başlatılmasıdır. Aynı zamanda geribildirim ile görevlendirilen kişide öz 

değerleme sonuçlarının olması ve çalışanın hangi noktalarda performans 

değerlendirme sonuçlarına itiraz edebileceğini ve/veya destekleyeceğini 

bilmesi geribildirim çalışmalarını kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır. Böylece 

çalışmanın dördüncü hipotezi olan “Öz değerleme sayesinde çalışanlara 

geribildirimde bulunma ve iyileştirme çalışmalarını başlatmak geleneksel 

performans değerlendirme tekniklerine nazaran daha kolaydır.” İfadesi 

çalışmada beklenilen düzeye ulaşmıştır. Ancak hipotezin doğrulanması ve 

bunun yanında tekniğin geliştirilmesi için performans değerlendirme 

sonuçlarının geribildirimi ile ilgili akademik ve uygulamalı çalışmalar 

yapılmalıdır.  

 Çalışmanın ikinci ve üçüncü hipotezlerinde 360 derece performans değerleme 

tekniğinin bireysel ve kurumsal anlamda değer katan ve elde edilen çıktıların 

değerlendirilmesine imkan sunan bir metot olduğu ifade edilmişti. Bu 

doğrultuda gerek her bir müdür için, temel yetenekler ve alt ölçekleri, 

bireysel güçlü ve zayıf yönler ile kendini tanıma konularında hazırlanan 

grafikler gerekse de her kurum için ayrı ayrı hazırlanan müdürlerin 
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karşılaştırmalı değerlendirmesi, kurumsal güçlü ve zayıf yönler ile kurumsal 

kendini tanıma grafikleri, kurumlara çalışanlarını ve kurumsal kapasitesini 

değerlendirmek için ayrıntılı bir analiz ortaya koymaktadır. Analiz 

çalışmasında elde edilen bulgular performans yönetimi süreci bölümünde 

ifade edilen sonuçların kullanımı alt başlığı için temel kaynaktır. Aynı 

zamanda söz konusu bulguların kurumsal performansın ölçümüne yönelik 

uygulanacak çalışmalar içinde bir referans kaynağı olacağı görülmüştür. Bu 

doğrultuda çalışmanın beşinci hipotezi “360 Derece Performans Değerleme 

Tekniği bireysel gelişimin yanında kurumsal gelişim içinde fırsatlar ortaya 

koymaktadır.” ifadesi doğrulanmış bulunmaktadır.  

 Özellikle 1990lı yıllardan itibaren küreselleşme ve bilgi ve iletişim 

teknolojilerinde görülen gelişmelere bağlı olarak çağdaş yönetim tekniklerinin kamu-

özel sektör kurum ve kuruluşları tarafından genel kabul görmesi aslında karşı 

konulamaz bir değişim çağının da temel dinamiklerini oluşturmuştur. Kamu-özel 

sektör fark etmeksizin içinde bulunduğumuz çağ; değişime ayak uyduranların ve 

değişim sürecinde doğru karar alanların ayakta kalacağı bir dönemdir. Bu nedenle 

Türk kamu yönetimi özelinde tüm kurum ve kuruluşlar performans yönetimi 

konusunda değişimi başlatmalı ve sürdürmelidir. Bu konuda sürdürülebilir politikalar 

üreterek uygulamaya geçirmek zaten iyice hantal bir yapıya bürünen ve gün geçtikçe 

içinden çıkılamaz bir hal alan kamu yönetimi için bir zorunluluktur. 



336 

 
 

KAYNAKÇA 
 

399 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına 

Dair Kanun Hükmünde Kararname (1990) T.C. Resmi Gazete, 20417 (Mükerrer) 29 

Ocak 1990 

Aamodt, Michael, G. (2010). Industrial/Organizational Pyschology, California, 

Cengage. 

Adair, John, Allen, Melanie (1999).Time Management and Personal Development, 

London, Hawksmere 

Aggarwal, Ashima ve Thakur, Gour S.M. (2013). Techniques of Performance 

Appraisal - A Review, International Journal of Engineering and Advanced 

Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-2, Issue-3, 617-621 

Akal, Zühal (1992) İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, Çok Yönlü 

Performans Göstergeleri, MPM Yayın No: 473, Ankara. 

Akçakaya, Murat (2012). Kamu Sektöründe Performans Yönetimi ve Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar, Karadeniz Araştırmaları, Sayı: 32, Kış, 171-202. 

Akdoğan, Asuman, Demirtaş, Özgür (2009). 360 Derece Değerlendirme Sistemi: 

Askeri İmalat İşletmesinde Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama, İİBF Dergisi, Cilt: 

23, Sayı: 1, 49-71. 

Akgemci, Tahir (2008). Stratejik Yönetim, Ankara, Gazi. 

Akgüner, Tayfun (2009). Kamu Personel Yönetimi, İstanbul, Der Yayınları. 

Akı, Erol, Demirbilek, Tunç (2010).  Performans Değerlendirme Sistemi ve Performans 

Düşüklüğü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi, Sosyoekonomi 2010-1/100105., 79-96 



337 

 
Akın, Adnan (2002). İşletmelerde İnsan Kaynakları Performansını Değerleme 

Sürecinde Coaching (Özel Rehberlik), C.Ü. İİBF, Cilt 3, Sayı 1, 97-113. 

Akpınar, Mahmut. (2011). Günışığında Yönetim Açısından Türk Kamu Yönetiminde 

Açıklık ve Şeffaflık Sorunu, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 16, 

Sayı: 2, 235-261. 

Aktan, Coşkun, Can (2006). Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama (Editör: Coşkun 

Can Aktan) Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı 

Bütçeleme, Ankara, Seçkin. 

Akyıldız, Ali (2009) Osmanlı Bürokrasi ve Modernleşme, İstanbul, İletişim. 

Andrews, Rhys, Boyne, George, Law, Jennifer, Walker, Richard (2012). Strategic 

Management and Public Service Performance, London, Palgrave. 

Ansarı, Shahid L. (1976). Behaviroral Factors in Variance Control: Report on a 

Laboratory Experiment, Journal of Accounting Research, Autumn, 189-211. 

Antonioni, David (1996). Designing an Effective 360 Degree Appraisal Feedback 

Process, Organizational Dynamics, 24-38 

Antonioni, David (2000). 360 Degree Feedback for a Competitive Edge, Industrial 

Management, 6-10 

Antonioni, David (2003). Leading With Responsibility, Industrial Management, 9-15. 

Ardıç, Kadir, Çiçek, Halit, Çöl, Güner (2009). 360 Derece Geribildirim ve Gelir İdaresi 

Başkanlığında 360 Derece Geribildirim Sisteminin Uygulanabilirliği Üzerine Bir 

Araştırma, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 2, 41-73. 

Armstrong, Michael (2006). A Handbook of Management Techniques, Philedelphia, 

Kogan Page. 

Armstrong, Michael (2009). Armstrong’s Handbook of Performance Management: An 

Evidence-Guide to Delivering High Performance, London, Kogan Publishing. 



338 

 
Arslan, Ahmet (2002). Kamu Kurumlarında Verimlilik, Etkinlik ve Denetim, Maliye 

Dergisi, Sayı: 141, Eylül-Aralık, 1-14. 

Arslan, Ahmet (2012). Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama, Performans Programı, 

Faaliyet Raporlaması, İç Kontrol Sistemi, Seçkin, Ankara. 

Arthur, Diane (2008).The First Time Manager’s Guide To Performance Appraisals, 

Newyork, Amacom. 

Aslan, Onur Ender (2012). Kamu Personel Hukuku, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayın 

No: 2701, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi. 

Aslan, Seyfettin, Yılmaz, Abdullah (2001). Tanzimat Döneminde Osmanlı Bürokratik 

Yapı ve Düşüncesinin Gelişimi, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 

287-297. 

Ataay, İsmail Durak, (1990). İş Değerleme ve Başarı Değerleme Teknikleri, İşletme 

Fakültesi Yayın No: 235, Küre, İstanbul. 

Atar, Yavuz, (2004). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Önceki Anayasalar, Konya, 

Mimoza. 

Ateş, Hamza ve Köseoğlu Özer (2011). Belediyelerde Kurumsal Performans Yönetimi, 

İstanbul, İlke. 

Atwater, Leanne, Waldman David A., Brett Joan F. (2002). Understanding and 

Optimizing Multisource Feedback, Human Resource Management, Vol. 41, No. 2, 

193-208. 

Audit Commission (2000). The Practice od Performance Indicators, Ministry of 

Design, London 

Axson, David A.J. (2010). Best Practices in Planning and Performance Management, 

New Jersey, Wiley. 



339 

 
Aydın, Ahmet Hamdi (2007). Yönetimin Fonksiyonları, (Editör: Salih Güney) Yönetim 

ve Organizasyon, Ankara, Nobel. 

Aydın, Mehmet Devrim (2007). E-Avrupa+ ve Türkiye: Bilgi Teknolojileri Alanında 

Avrupa Birliği Kriterlerine Uyum, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 23, 

Sayı: 1, 287-311. 

Aykaç, Burhan (1990). Personel Yönetiminde Yeterlik İlkesi, Amme İdaresi Dergisi, 

Cilt: 24, S. 4, 91-109. 

Bakanlar Kurulu Kararı Eki (2012). 2013 Yılı Programı, 18 Ekim 2012 Tarihli ve 

28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4 Ekim 2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 

2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair  Bakanlar 

Kurulu Kararı Eki 

Bakanlar Kurulu Kararı Eki (2013) 2014 Yılı Programı, 25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 

Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 

Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar 

Kurulu Kararı Eki 

Barutçugil, İsmet (2002). Performans Yönetimi, İstanbul, Kariyer. 

Barutçugil, İsmet (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul, Kariyer.  

Barutçugil, İsmet (2013). Stratejik Yönetim, İstanbul, Kariyer. 

Bayrak, Sabahat (1998), “TKY’nin Kamu Kurumlarında Uygulanmasının Politik 

Güçlükleri”, Kamu Yönetiminde Kalite, 1. Ulusal Kongresi 26-27 Mayıs 1998, 

TODAİE Yayınları, No: 289, Ankara. 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ve diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (2011) T.C. Resmi Gazete, 27857 (1. Mülk), 

25 Şubat 2011. 



340 

 
Belediye Kanunu (2005). T.C. Resmi Gazete, 25874, 13 Temmuz 2005. 

Benligiray, Serap (1999). İnsan Kaynakları Açısından Otellerde Performans Yönetimi, 

Anadolu Üniversitesi, Yayın No: 1174, Eskişehir. 

Bhattacharrya, Dipak Kumar (2011). Performance Management Systems and 

Strategies, New Delhi. Pearson. 

Bilgiç, Veysel (2003). Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı içinde (Editör: Asım Balcı, vd.) 

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Ankara: Seçkin, 27-47. 

Bilgin, Kamil Ufuk (2004). Kamu Performans Yönetimi, Ankara, TODAİE. 

Bilgin, Kamil Ufuk. (2007). Kamuda Ölçülebilir Denetime Hazırlık “Performans 

Yönetimi”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 65 (Özel Sayı), Nisan-Haziran, 53-87. 

Boyatzis, Richard E., (2006). Core Competencies in Coaching Others to Overcome 

Dysfunctional Behavior (Editors: Druskat, Vanessa Urch, Sala, Fabio ve Mount, 

Gerald) Linking Emotional Intelligence and Performance At Work, Lawrance 

Erlbraum Associates, New Jersey, 81-97 

Boyle, Richard (2005). Civil Service Performance Indicators, Institute of Public 

Administration, Dublin. 

Bracken, David W., Church, Allan H., (2013). The New Performance Management 

Paradigm: Capitalizing on the Unrealized Potential of 360 Degree Feedback, 

People&Strategy, June, Vol. 36, Issue 2, 34-40. 

Bracken, David W., Timmreck, Carol W., Fleenor, John W., Summers, Lynn (2001). 

360 Feedback from Another Angle, Human Resource Management, Spring, Vol. 40, 

No. 1, Pp. 3–20 

Bradley, Thomas vd. (2006). Leadership Perception Analysis of 360-Degree Feedback, 

Performance Improvement Quarterly, 19 (1), 7-24 



341 

 
Burner, Kerry J.(2010). From Performance Analysis to Training Needs Assessment,, 

(Editors: Silber, Kenneth H. Ve Foshay, Wellesley R.) (2010) Handbook of 

Improving Performance in the Workplace Volume One, Pfeiffer, San Francisco, 144-

184. 

Büyükşehir Belediye Kanunu (2004). T.C. Resmi Gazete, 25531, 10 Temmuz 2004. 

Can, Halil, Şahin, Kavuncubaşı, Yıldırım, Selami (2012). Kamu ve Özel Kesimde İnsan 

Kaynakları Yönetimi, Ankara, Siyasal Kitabevi. 

Canman, Doğan (1985). Devlet Memurları Kanununun Genel Görünümü ve Sorunları, 

Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1, 3-23. 

Canman, Doğan (1993). Personelin Değerlendirilmesinde Çağdaş Yaklaşımlar ve 

Türkiye’de Kamu Personelinin Değerlendirilmesi, TODAİE Yayın No: 252, Ankara, 

TODAİE. 

Canman, Doğan (1998) Cumhuriyetin 75. Yılında Kamu Personel Rejimi, Sayıştay 

Dergisi, Ekim Aralık, 3-9. 

Canman, Doğan, Ertekin, Yücel, Ar, Fikret, Kaya, Bensghair, Türksel Kaya, Özer, 

Cevat (2002). Kamu Görevlileri El Kitabı, TODAİE Yayın No: 308, Ankara, 

TODAİE. 

Cardy, Robert L. ve Leonard Brian (2011). Performance Management Concepts, Skills 

and Exercises, New York, M. E. Sharpe. 

Caruth, Donal L., Handlogten, Gail (1997). Staffing the Contemporary Organization: A 

Guide to Planning, Recruiting, and Selecting for Human Resource Professionals, 

Westport, Praeger. 

Certo, Samuel, C. (2000). Modern Management, New Jersey, Prentice Hall. 

Coe, Cindy, Zehnder, Amy, Kinlaw, Dennis C. (2008). Coaching for Commitment 

Achieving Superior Performance from Individuals and Teams, San Francisco, Wiley. 



342 

 
Cohen, Lucy R. (1989). Conducting Performance Evaluations, Library Trends, Vol 38, 

No. 1, Summer, 40-52. 

Cokins, Gary (2009). Performance Management, Integrating Strategy Execution, 

Methodologies, Risk, and Analytics, New Jersey, WİLEY. 

Condrey, Stephen (2010). Handbook of Human Resource Management in Govertnment, 

San Francisco, Wiley. 

Coşkun, Ali (2007). Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, İstanbul 

Literatür. 

Cronk, Brian C. (2006). How to Use SPSS: A Step-by-Step Guide to Analysis and 

Interpretation (Dördüncü Baskı), Glendale, Pyrczak Publishing. 

Çakmak, Nermin, Ocaklı, Emre (2006). Performans Değerlendirmesi Gerekli Midir ? 

Neden, http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak06/u06-18.pdf 

Çalık, Temel (2003). Performans Yönetimi, Tanımlar, Kavramlar, İlkeler, Ankara, 

Gündüz Yayınevi. 

Çevik, Hasan Hüseyin, Kendirci Süleyman (2012). Kamu Politikası, Kavramlar, 

Aktörler, Süreç, Modeller, Analiz, Karar Verme, Seçkin, Ankara. 

Çevik, Hasan Hüseyin, vd. (2008) Kamu Kurumlarında Performans Yönetimi, Ankara, 

Seçkin. 

Çevik, Hasan Hüseyin. (2004). Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları, Ankara, Seçkin. 

Çiçek, Kemal (1998) Osmanlı Yönetim Yapısında Yozlaşma ve Siyasetnameler. 

(Editörler: Davut Dursun ve Hamza Al) Türkiye’de Yönetim Geleneği, Kurumlar, 

Sorunlar ve Yeniden Yapılanma Arayışları, İstanbul, İlke, 31-60. 

Deb, Tapomoy (2008). Performance Appraisal and Management, New Delhi, Excel 

Books. 



343 

 
DeCenzo, David; Robbins, Stephen (2012). Fundamentals of Human Resource 

Management, USA, Wiley. 

Delpo, Amy (2005). The Performance Appraisal Handbook, California, Nolo. 

DeNisi, Angelo (2005). A Cognitive Approach to Performance Appraisal People and 

Organizations,  Routledge, New York.  

DeNisi, Angelo S., Richards, Robert D. (2006). Performance Appraisal, Performance 

Management and Improving Individual Performance: A Motivational Framewrok, 

Management and Organization Review 2:2 253–277 

DeNisi, Angelo, Kluger, Avraham N., (2000). Feedback Effectiveness: Can 360-degree 

Appraisals Be Improved, Academy of Management Executive, Vol. 14, No. 1, 129-

139. 

Devlet Memurları Kanunu. (1965). T.C. Resmi Gazete, 12056, 23 Temmuz 1965. 

Dewaker, Goel (2008). Performance Appraisal and Compensation Management, New 

Delhi, Eastern Economy Edition. 

Doran, George T., (1981). There is S.M.A.R.T. Way To Write Management’s Goals 

and Objectives, Management Review, Volume 70, Issue 11 (AMA FORUM) 35-36 

Dönmez, Nilay, vd. (2013). Çok Boyutlu Organizasyonel Performans Ölçüm Modelleri, 

T.C. Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürlüğü Yayın No: 725, 

Ankara. 

DPB (Devlet Personel Başkanlığı). (1963) Hükümete Sunulan Yabancı Uzman 

Raporları (1949-1959 Yılları Arasında), Yayın No: 7, Ankara, Devlet Personel 

Başkanlığı. 

DPD (Başbakanlık Devlet Personel Dairesi). (1982) Atatürk Döneminde Devlet 

Personel Rejimi, Ankara, Başbakanlık Basımevi. 



344 

 
DPT (Devlet Planlama Teşkilatı).  (2000) Sekizinci 5 Yıllık Kalkınma Planı, Kamu 

Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması Özel İhtisas Komisyonu 

Raporu, http://ekutup.dpt.gov.tr/kamuyone/oik527.pdf 

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı).  (2003) Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama 

Kılavuzu, Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı. 

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (2000) Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı 2001-2005, Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı. 

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (2006) Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama 

Kılavuzu, Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı 

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (2007). Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) 

2007 Yılı Programı, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı. 

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (2008). Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) 

2008 Yılı Programı, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı. 

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (2009). Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) 

2009 Yılı Programı, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı 

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (2010). Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) 

2010 Yılı Programı, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı. 

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (2011). Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) 

2011 Yılı Programı, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı. 

Drew, Glenys, (2009). A “360” Degree View for Individual Leadership Development, 

Journal of Management Development, Vol. 28 Iss: 7 pp. 581 – 592. 

Duft, Ken D. Agribusiness Management, Washington State University & U.S. 

Department of Agriculture Cooperating, Washington. 

Edenborough, Robert (2005). Assessment Methods in Recruitment, Selection and 

Performance, London, Kogan Page. 



345 

 
Edwards, Mark R., Ewen, Ann J. (1996). 360 Degree Feedback: Royal Fail or Holy 

Grail, Career Development International 1.3, London, 28-31. 

Ekinci, Filiz (2008). Kamu Personel Yönetiminde İnsan Kaynakları Uygulamasına 

Geçişin Çalışanların Verimliliğine Etkisi, Maliye Dergisi, Sayı: 155, Temmuz-

Aralık, 175-185 

Elliott, Alan C. ve Woodward, Wayne A. (2007). Statistical Analysis Quick Reference 

Guidebook: With SPSS Examples, California, Sage Publications Inc. 

Er, Selami (2013). Kamu İktisadi Teşebbüsü Sözleşmeli Personelinin Hukuki Statüsü, 

Sayıştay Dergisi, Sayı:89/Nisan-Haziran, 36-59. 

Erbaşı, Ali (2008). Belediyelerde Kurumsal Performans Yönetimi, Konya, Nobel. 

Erdoğmuş, Nihat, Beyaz, Medihan (2002). Başarı Değerlemede Atfetme Hatası ve Bir 

Araştırma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (3) 2002/1: 65-83. 

Eren, Erol (2010). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul, Beta. 

Eren, Veysel. (2003). Kamu Yönetiminde Rekabet, Rekabetin Kurumsallaştırılması ve 

Rekabet Mekanizmaları, Anakara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 58, Sayı: 4, 83-105. 

Ergin Canan (2000) İnsan Kaynakları Yönetimi Psikolojik Bir Yaklaşım, Ankara, 

Academiplus.  

Ergun, Turgay (2004). Kamu Yönetimi, Kuram Siyasa Uygulama, Ankara, TODAİE. 

Ernst & Young (2002). İnsan Kaynakları Şirketi, Düşünceden Sonra İnsan Kaynakları, 

Hayat Yayınları, İstanbul. 

Eroğlu, H. Tuğba (2011). Kamu Yönetiminde Performans Balanced Scorecard, Konya, 

Çizgi. 

Eryılmaz, Bilal (2008). Bürokrasi ve Siyaset, İstanbul, ALFA. 



346 

 
Eryılmaz, Bilal (2011). Kamu Yönetimi Düşünceler, Yapılar, Fonksiyonlar, Yapılar, 

Okutman, Ankara. 

Eugene Kutcher, John Donovan, Steven J. Lorenzet, (2010). 360-degree feedback 

(Editors: Ryan Watkins and Leıgh Doug, Handbook for Improving Performance in 

the Workplace, San Francisco, Pfeiffer, 221-251. 

Ferecov, Rakif (2011). İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerleme ve 

Uygulama, Bakü, Kafkas Üniversitesi Yayınları. 

Ferreira, Aldonio, Otley, David (2009). The Design and Use of Performance 

Management Systems: An Extended Framework for Analysis, Management 

Accounting Research 20, 263–282. 

Fındıkçı, İlhami (1996). Bilgi Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme,  İstanbul, 

Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları No: 2. 

Field, Andy (2009). Dıscovering Statistics Using SPSS (3. Baskı), Londra, Sage 

Publications Inc. 

Findley, Carter V. (2011). Kalemiyeden Mülkiyeye Osmanlı Memurlarının Toplumsal 

Tarihi (Çeviren: Gül Çağalı Güven), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 

Fisicaro, Sebastiano A. ve Lance Charles E. (1990). Implications of Three Causal 

Models for the Measurement of Halo Error, Applied Pyschlogical Measurement, Vol. 

14, No. 4, December, 419-429 

Flamholtz, Eric (1999). Human Resource Accounting, Advances in Concepts, Methods, 

and Applications, Massachusetts, Kluwer. 

Fleenor, John W., Prince, Jeffrey Michael (1997). Using 360 Degree Feedback in 

Organizations an Annotated Bibliography, Carolina, Center for Creative Leadership. 

Fleenor, John, Taylor, Sylvestor, Chappelow, Craig (2008). Leveraging the Impacf of 

360-Degree Feedback, California, Pfeiffer. 



347 

 
Garavan, Thomas, Morley, Michael, Flynn, Mary (1997). 360 Degree Feedback: Its 

Role in Employee Development, The Journal of Management Development, 16.2, 

134-147. 

Gaur, Ajai S. ve Gaur Sanjaya S. (2009). Statistical Methods for Practice and 

Research: A Guide to Data Analysis Using SPSS (İkinci Baskı), New York, 

Response Business Books. 

Geylan Ramazan (1995). Personel Yönetimi, Eskisehir, Birlik Ofset. 

Gillespie, Treena L. (2005) Internationalizing 360-Degree Feedback: Are Subordinate 

Ratings Comparable, Journal of Business and Psychology, Vol. 19, No. 3, 361-382. 

Gökçe, Orhan (2010). İletişim Bilimine Giriş, Konya, Dizgi. 

Gökçe, Orhan (2013). İletişim, Konya, Çizgi. 

Gökçe, Orhan ve Önder, Kutlu (2002). Amerikan Hükümetin Yeniden Keşfi 

(Reinventing Government Refprmu Üzerine Genel Bir Değerlendirme, SÜ İİBF 

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 3, 63-91. 

Gökçe, Orhan, Kutlu, Önder, Gökçe, Gülise (2001). 1980li Yıllardan Beri Uygulanan 

Kamu Yönetimi Reformları Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Selçuk Üniversitesi 

İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1-2, 19-45. 

Göküş, Mehmet (2010). Osmanlı İmparatorluğundan Modern Türkiye’ye Yöneten-

Yönetilen İlişkilerinin Gelişimi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 

15, Sayı: 3, 227-249. 

Gözübüyük, Şeref, Kili, Suna (1982). Türk Anayasa Metinleri 1839-1980, Ankara, 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 496. 

Greve, Heinrich R. (2003). Organizational Learning from Performance Feedback: A 

Behavioral Perspective on Innovation and Change, New York, Cambridge. 



348 

 
Grote, Dick (1996). The Complete Guide to Performance Appraisal, New York, 

AMACOM. 

Grote, Dick (2002). The Performance Appraisal Question and Answer Book: Survival 

Guide for Managers, New York, AMACOM.  

Güler, Birgül Ayman (1996). Yeni Sağ ve Devletin Dönüşümü – Yapısal Uyarlama 

Politikaları, Ankara, TODAİE. 

Güler, Birgül Ayman (2005) Kamu Personeli Sistem ve Yönetim, İmge, Ankara. 

Güney, Salih (2007). Yönetim ve Organizasyonun Bazı Temel Kavramları, içinde 

Güney Salih (ed.) Yönetim ve Organizasyon, Ankara, Nobel. 

Hakimler ve Savcılar Kanunu (1983) T.C. Resmi Gazete, 17971, 26 Şubat 1983. 

Halaçoğlu, Yusuf (1991). XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve 

Sosyal Yapı, Türk Tarih Kurumu, Ankara. 

Halis, Muhsin ve Tekinkuş, Mehmet (2008). Kamuda Performans Yönetimi (Editörler 

Asım Balcı, Ahmet Nohutçu, Namık K. Öztürk, Bayram Coşkun), Kamu 

Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Ankara, Seçkin, 223-255. 

Helvacı, Mehmet Akif (2002). Performans Yönetimi Sürecinde Performans 

Değerlendirmenin Önemi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 

cilt: 35 Sayı: 1-2, 155-169. 

Heper, Metin (1974) Bürokratik Yönetim Geleneği, Yayın No: 23, ODTÜ, Ankara. 

Hood, Christopher (1991). A Public Management For All Seasons, Public 

Administration Vol. 69 Spring 1991, 3-19 

Horward Business School Press (2009). Performans Değerlendirmesi (Çeviren İnan 

Melis) İstanbul, Optimist. 

http://www.bumko.gov.tr/TR,908/kadro-istatistikleri.html, Erişim Tarihi : 02.11.2013. 



349 

 
Işığıçok, Erhan, (2008). Performans Ölçümü, Yönetimi ve İstatistiksel Analizi, İstanbul 

Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Ekonometri ve 

İstatistik, Sayı: 7, 1-23. 

ITFACG (International Task Force on Assessment Center Guidelines) (2009). 

Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations, 

International Journal of Selection and Assessment, Volume 17 Number 3, 243-253 

Ivancevich, John M., Gibson James L. (1983). Managing for Performance, USA, 

Business Publications. 

İçişleri Bakanlığı (2008). Mülkiye Müfettişleri, Vali ve Kaymakamların Performans 

Kriterlerinin Belirlenmesi, Mülkiye Müfettişliği Araştırma Raporu, Ankara. 

İnalcık, Halil (1954). Ottoman Methods of Conquest, Studia İslamica, No. 2, 103-129. 

İş Kanunu (2003). T.C. Resmi Gazete 25134, 10 Haziran 2003 

İzgören, Ahmet Ş. (2001). Geleceğin Organizasyonunu Yaratmak, Ankara,  

Academiplus. 

Jackson, John H., Greller, Martin M. (1998). Decision Elements For Using 360 Degree 

Feedback”. Human Resources Planning, Vol.21 (4), 18-28. 

Kalenderoğlu, Fatma, N., (2007). 360 Derece Performans Değerleme Sistemi ve Bir 

İşletmedeki İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi SBE, 

Eskişehir. 

Kalkınma Bakanlığı (2012). Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) 2012 Yılı 

Programı, Ankara: Kalkınma Bakanlığı 

Kalkınma Bakanlığı (2013). Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018, Ankara, Kalkınma 

Bakanlığı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2003). T.C. Resmi Gazete, 25326, 24 Aralık 

2003. 



350 

 
Kaplan, Çetin (2011). Kamu Personelinin Disiplin Yönetimi ve Uygulamalarına Bakışı, 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(1): 139-156  

Kaplan, Robert S. and Norton, David P. (1992). The Balanced Scorecard – Measures 

that Drive Performance. Harvard Business Review, 70 (1), 71-79. 

Kapucu, Naim, Kösecik, Muhammet (2003). Ülkeler Arasında Yönetsel Reform 

Transferi: “Yeni Kamu Yönetimi” Örneği, (Derleyen: Akif Çukurçayır) Küresel 

Sistemde Siyaset Yönetim Ekonomi, Konya, Çizgi, 186-225. 

Kara, Derya (2008). Performans Değerlendirme Yöntemi Olarak 360 Derece 

Geribildirim Sürecinin Orta Kademe Yöneticilerin İş Başarısına Olan Etkisi: 5 

Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  

Karakoç, Nihat (2006). Toplam Kalite Yönetiminde Başarı Değerleme Sisteminin 

Nitelikleri, Öneri, Cilt: 7, Sayı: 26, Haziran, 1-9 

Kayar, Nihat, (2011). Kamu Personel Yönetimi, Ekin, Bursa. 

Kaymaz, Kurtuluş (2009). Performans Değerleme ve Çalışan Verimliliği Performansta 

Geribildirim, Bursa, Dora. 

Kaynak, Ramazan, Bülbül, Murat (2008). 360 Derece Geri Bildirim Sisteminde 

Değerlendirme Farklılıkları, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, C. 13, S.1, 269-

292. 

Kazancı, Metin (1974). Personel Değerlendirmesi, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 7, Sayı 

1, Ankara, 11-26. 

Kearney, Richard C., Evan M. Berman (1999). Public Sector Performance, 

Management, Motivation and Measurement, Westview Press, Oxford. 



351 

 
Kepez Belediyesi (2012). 2013 Bütçe Yılı Performans Programı, http://www.kepez-

bld.gov.tr/uploads/files/etc/performans_programi_2013.pdf, Erişim Tarihi: 

01.11.2013. 

Kerr, Alistair W.; Hall, Howard K. ve Kozub, Stephen A. (2002). Doing Statistics with 

SPSS, Londra, Sage Publications Inc. 

Kestane, Doğan (2003). Performansa Dayalı Ücret Sistemi ve Kamu Kesiminde 

Uygulanabilirliği, Maliye Dergisi, Sayı 142, 126-144. 

Kim, Pan S. (2001). Utilising 360-Degree Feedback in the Public Sector: A Case Study 

of the Korean Central Government, Asian Journal of Political Science, Volume 9 

Number 2 December, 95-108. 

Kirkpatrick, Donald (2006). Improving Employee Performance Through Appraisal and 

Coaching, Newyork, Amacom. 

Kondalkar, V.G. (2007). Organizational Behaviour, New Delhi, New Age. 

Köroğlu, Özlem Taner (2010). Türkiye’de Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları 

Yönetimine Geçişte Esneklik ve Memur Statüsü, Türk İdare Dergisi, Sayı: 469, 139-

164. 

Kubat, Gözde (2012). Öz Değerlendirmenin 360 Derece Geri Besleme Tekniğindeki 

İşlevselliği, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl 5, Sayı 1, 51-65. 

Kutlu, Önder (2003). Kamu Yönetiminde Küreselleşme, içinde (Derleyen: Akif 

Çukurçayır) Küresel Sistemde Siyaset Yönetim Ekonomi, Konya, Çizgi, 165-186. 

Kutlu, Önder (2008). İdari Reform Transferi: Ülkelerin Birbirinden Kamu Politikaları 

Transfer Etmeleri ve Öğrenmeleri. (Derleyen, Asım Balcı, vd.) Kamu Yönetiminde 

Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin, Ankara, 125-155. 

Kutlu, Önder (2012). Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Konya, Çizgi. 



352 

 
Lane, Jan-Erik. (2002). New Public Management, New York, Taylor & Francis e-

Library. 

Langley, Gerald J., vd., (2009). The Improvement Guide Apractical Approach yo 

Enhancing Organizational Performance, California, Wiley. 

Latham, Gary P. (2007). Work Motivation, California, Sage Publication. 

Latham, Gary; Sulsky, M. Lorne; Macdonald, Heather (2007). Performance 

Management, (Editors: Peter Boxall, Purcell, John; Wright, Patrick) Human 

Resource Management, New York, Oxford. 

Leblebici, Doğan Nadi ve Ömürgönülşen, Uğur (1999). Kamu Kesiminde Toplam 

Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği,  Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 17, 

Sayfa: 63-75. 

Lepsinger, Richard, Lucia, Anntoniette (2009). The Art and Science of 360 Degree 

Feddback, San Francisco, Wiley. 

Levitt, Steven D., List, A. John (2011). “Was There Really a Hawthorne Effect at the 

Hawthorne Plant? An Analysis of the Original Illumination Experiments” American 

Economic Journal: Applied Economics 3 (January 2011): 224–238. 

Levy, Paul E., Williams, Jane R. (2004). The Social Context of Performance Appraisal: 

A Review and Framework for the Future, Journal of Management, 30(6) 881–905 

Lloyd, Kenneth (2009). Performance Appraisal and Phrases for Dummies, New Jersey, 

Wiley. 

Longenecker, Clinton ve Ludwig Dean (1990).  Ethical Dilemmas in Performance 

Appraisal Revisited, Journal of Business Ethics, 9, 961-969 

Ludeman, Kate (2000). How to Conduct 360 Degree Self-Directed 360, Training and 

Development, July, 44-47. 



353 

 
Luecker, Richard (2008). Performans Yönetimi, (Çev. Aslı Özer)., İstanbul, Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları. 

Lunenburg, Fred C. (2012). Performance Appraisal: Methods and Rating Errors, 

Imternational Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity, Volume 14 

Number 1 

Luthans Fred, Peterson, Suzanne J. (2003). 360 Degree Feedback With Systematic 

Coaching: Empirical Analysis Suggests a Winning Combimation, Human Resource 

Management, Vol 42, No. 3, 243-256. 

Lyster, Stephanie, Arthur, Anne (2007). 199 Pre-written Employee Performance 

Appraisals, Florida, Atlantic Publishing. 

Mabey, Christopher (2001). Closing the Circle: Participant views of a 360 Degree 

Feedback Programme, Human Resource Management Journal, Vol 11 No 1, pages 

41-53 

Macefield, Ritch (2007). Usability Studies and Hawthorne Effect, Journal of Usability 

Studies, Vol. 2, Issue 3, May 2007, pp. 145-154. 

Mamatoğlu, Nihal (2008). 360 Derece Geri Bildirim Sistemi ve Uygulaması, Hacettepe 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 25 Sayı: 2 Aralık, 137-164. 

Manning, Tony (2013). Reclaiming “Management” form the Margins: Som Evidence 

from 360 Degree Assessments, Indıstrial and Commercial Training, Vol. 45, No: 3, 

150-158. 

Marques de Sá, Joaquim P. (2007). Applied Statistics Using SPSS, STATISTICA, 

MATLAB and R, New York, Springer. 

Mathis, Robert, Jackson, John (2012). Human Resource Management: Essential 

Perspectives, South-Western, Cengage Learning. 



354 

 
Maylette, Tracy and Riboldi, Juan, (2007).  “Using 360° Feedback to Predict 

Performance,” T&D 61,  48–52 

McCharty, Alma M., Garavan, Thomas N., (2001). 360 Degree Feedback Processes: 

Performance Improvement and Imployee Career Development, Journal of European 

Industrial Training, 25/1, 5-32 

MEHTAP (Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu) (1966). 

Merkezi Hükümet Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri (İkinci Baskı), TODAİE Yayınları, 

Ankara, TODAİE 

Mooi, Erik ve Sarstedt Marko (2011). A Concise Guide to Market Research: The 

Process, Data, and Methods Using IBM SPSS Statistics, New York, Springer. 

Muijs, Daniel (2004). Doing Quantitative Research in Education with SPSS, Londra, 

Sage Publications. 

Murphy, Kevin R., Cleveland Jeanette N. (1995). Understanding Performance 

Appraisal, Sage Publications, California 

Nisbett, Richard E. & Wilson, Timothy DeCamp (1977). The Halo Effect Evidence for 

Unconscious Alteration of Judgments, Journal of Personality and Social Pyschology, 

Vol: 35 No:4, 250-256 

Oberg, Winston, (1972). Make Performance Appraisal Relevant, Harward Business 

Reiew, Vol. 50, No.1, Çev. Cemil Cem, AİD, C.5, S.2, Ankara, ss.74-91 

Obisi, Chris (2011). Employee Performance Appraisal ans its Implication for 

Individual and Organizational Growth, Australian Journal of Business and 

Management Research, Vol.1 No.9, 92-97 

Okur, Yaşar (2007). Türkiye’de Kamu Denetimi, Değişim Süreci ve Performans 

Denetimi, Ankara, Nobel Yay. 

Ortaylı, İlber (2008). Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Çeşid Neşriyat, Ankara. 



355 

 
Oruç, K. Efe, Armaner, Özgür, Yalçınkaya, Özgür (2008). 360 Derece Performans 

Değerleme ve Web Tabanlı Bir Model ile Kurumsal Verimliliğin Arttırılması, 

Makine Mühendisleri Odası, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt: 19, Sayı:1, 4-18. 

Osborne, David, Gaebler, Ted (1992). Reinventing Government, How the 

Entepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Reading, Mass. 

Osborne, Stephen P., Bovaird, Tony, Martin, Steve, Tricker, Mike, Waterston, Piers 

(1995). Performance Management and Accountability in Complex Public 

Programmes, Financial Accountablity and Management, 11(1), February, 19-37. 

Owen, Hughes (2003). Public Management and Administration, New York, Palgrave 

Macmillan. 

Öktem, Kemal M. (1992). Türk Kamu Personel Yönetiminin Gelişimi, Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, 85-105 

Özel, Mehmet (2008). Küreselleşme Sürecinde Türk Kamu Yönetimi ve Yeniden 

Yapılanma, (Editörler Mehmet Özel ve Veysel Eren) Devletin Dönüşümü ve Yeni 

Dönem Kamu Yönetimi, Konya, Çizgi, 231-275.  

Özer, Mehmet Akif (2008). 21. Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler, Ankara, Nobel. 

Özer, Mehmet Akif (2009). Performans Yönetimi Uygulamalarında Performansın 

Ölçümü ve Değerlendirilmesi, Sayıştay Dergisi, Nisan-Haziran, Sayı: 73, 3-29 

Özer, Mehmet Akif (2012) Yeni Kamu Yönetimi, Ankara, Barış. 

Özgen, Hüseyin; Öztürk, Azim; Yalçın, Azmi (2002). İnsan Kaynakları Yönetimi, 

Adana, Nobel. 

Özgür, Hüseyin (2004). Kamu Örgütlerinde Stratejik Yönetim (Editörler: Muhittin 

Acar, Hüseyin Özgür) Çağdaş Kamu Yönetimi II, Ankara, Nobel. 

Özkalp, Enver (2003). Örgütlerde İşin Çalışanlar İçin Anlamı ve İş Dizaynı, Kamu-Đş; 

C: 7, S: 2, 2-26. 



356 

 
Özmutaf, Nezih Metin (2007). Örgütlerde Bireysel Performans Unsurları ve Çatışma, 

C.Ü. İİBF Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 41-60. 

Öztekin, Ali (2002). Yönetim Bilimi, Ankara, Siyasal. 

Öztürk, Ali (2001). Kamu Kesiminde Personel ve Ücret Rejimi Arayışları, Sayıştay 

Dergisi, Sayı: 42, Temmuz-Eylül, 3-19. 

Öztürk, Ümit, (2009). Performans Yönetimi”, İstanbul, ALFA. 

Paladino, Bob (2011). Innovative Corporate Management, New Jersey, Wiley. 

Palmer, Margaret J. (1993). Performans Değerlendirme, Çev. Doğan Şahiner, İstanbul, 

Rota. 

Park, Heejon (2006). The Effect of Interpersonal Affect on Performance Ratings: Is It 

Real or Spurious?, Seoul Journal of Business, Volume 12, Number 2, 37-56. 

Parker, Sharon K., Turner, Nick (2001). Work Design and Individual 

WorkPerformance: Research Findings and an Agenda for Future Inquiry , İçinde 

Sonnentag, Sabine (2001) Pyschological Management of Individual Performance, 

Wiley, United Kingdom, 69-95. 

Philips, Jean M., Gully, Stanley M. (2014). Human Resource Management,  Orlando, 

South-Western CENGAGE Learning. 

Pidd, Michael (2012). Measuring the Performance of Public Services, New York, 

Cambridge. 

Poister, Theodere (2003). Measuring Performance in Public and Non-profit 

Organizations, Wiley, San Francisco. 

Pollitt, Christopher, Bouckaert, Geert (2011). Public Management Reform, A 

Comparative Analysis New Public Management, Governance and the Neo-Weberian 

State, New York, Oxford University Press. 



357 

 
Pulakos, Elaine D. (2009). Performance Management, A new approach for driving 

business results, United Kingdom, Blackwell Publishing. 

Reina, Dennis S., Reina, Michelle L. (2006) Trust and Betrayal in the Workplace, 

Building Effective Relationships in Your Organization, California, Berren Koehler. 

Roberts, Gary E. (2003). Employee Performance Appraisal System Participation, 

Public Personnel Management, Volume 32 No. 1, Spring, 88-98. 

Rokendro, Singh (2010). Conceptual Vision on 360 Degree Assessment for 

Entrepreneurial Appraisal, Advances in Management, Vol. 3 (3) March, 25-31. 

Rudman, Richard (2003). Performance Planning and Review, Allen Unwin, New South 

Wales. 

Sabuncuoğlu, Zeyyat (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul, BETA. 

Sağbaş, İsa, vd. (2011). Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü Teori ve Türkiye 

Uygulaması, Ankara, Seçkin. 

Saran, Ulvi. (2005). Türk Kamu Yönetiminde Değişimin Genel Çizgisi: Reform 

Arayışlarının Karşısındaki Beklentiler ve Güçlükler (Editörler: Ahmet Nohutçu ve 

Asım Balcı) Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, 

İstanbul, Beta, 37-55. 

Sayan, İpek Özkal, (2009). Türkiye’de Kamu Personel Sistemi: İdari, Askeri, 

Akademik, Adli Personel Ayrımı, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 64, Sayı: 1, 

201-245. 

Sayan, İpek Özkal, Küçük, Aziz (2012). Türkiye’de Kamu Personeli İstihdamında 

Dönüşüm: Sağlık Bakanlığı Örneği, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 67, No. 1, 

171-203. 

Sencer, Muzaffer (1984a). Tanzimat’a Kadar Osmanlı Yönetim Sistemi, Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2, Haziran, 21-44. 



358 

 
Sencer, Muzaffer (1984b). Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat Sonrası Siyasal ve 

Yönetsel Gelişmeler, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 3, Eylül, 46-71. 

Sharma, Shuhbangi, vd. (2012). Performance Appraisal and Career Development, 

VSRD-IJBMR, Vol. 2 (1), 2012, 8-16 

Shields, John (2007). Managing Employee Performance and Reward: Consepts, 

Practices and Strategies, Sydney, Cambridge Univercity Press. 

Singh, B D (2010). Performance Management System A Holistic Approach, New Delhi, 

Excel Books. 

Snell, Scott A., Bohlander, George W. (2013). Managing Human Resources, Orlando, 

South-Western CENGAGE Learning. 

Sobacı, Mehmet Zahid (2009). İdari Reform ve Politika Transferi Yeni Kamu 

İşletmeciliğinin Yayılışı, Ankara, Turhan Kitabevi. 

Sözen, Ural  (1971). Performans Değerlendirmesi: Bir Sistem Yaklaşımı, İTİA Dergisi, 

Cilt 3 Sayı 1 Ankara, 271-286. 

Steiss, Alan Walter (2003). Strategic Management for Public and Nonprofit 

Organizations, New York, Mercel Dekker. 

Stenzel, Catherine, Stenzel Joe (2003). From Cost to Performance Management, New 

Jersey, Wiley. 

Stone, Florence (2002). Performance and Reward Management, Oxford, Capstone 

Publishing. 

Stone, Florence M. (2007). Coaching, Counseling and Monitoring, New York, 

Amacom. 

Şahin, Ali (2004). Motivasyon ve Yönetim Kuramları İlişkisi, Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.11, 523–547. 



359 

 
Şahin, Ali (2007). Türk Kamu Yönetiminde Siyaset-Bürokrasi İlişkisi. (Editörler: M. 

Akif Çukurçayır ve Gülise Gökçe). Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, 

Konya, Çizgi. 

Şahin, Ali (2008a). Türk Kamu Yönetiminde Reform Çabaları ve Uluslar arası 

Çevrenin Etkisi, S.Ü. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 14, 47-76. 

Şahin, Ali (2010). Örgüt Kültürü-Yönetim İlişkisi ve Yönetsel Etkinlik, Maliye 

Dergisi, Sayı: 159, Temmuz, Aralık, 21-35. 

Şahin, Ali. (2008b). Türk Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet, Konya, 

Çizgi. 

Şahin, Ali; Erkış, İbrahim Uğur, Taşpınar, Yasin (2013) Kalite Yönetimi Ders Notları, 

Dizgi, Konya. 

Şaylan, Gencay (2000). Kamu Personel Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimine 

Geçiş Kritik Reform Önerileri, İstanbul,  TESEV. 

Şimşek, Şerif , Öge, Serdar (2011). İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitim akademi, 

Konya. 

Talbot, Colin (2010). Theories of Performance Organizational and Service 

Improvement in the Public Domain, Oxford, New York. 

Taylor, F. Winslow (1911). Bilimsel Yönetimin İlkeleri, (Çev. H. Bahadır Akın) Çizgi, 

Konya. 

Tekin, Mahmut (2004). Toplam Kalite Yönetimi, Yenilenmiş 3. Baskı, Ankara. 

Tekin, Mahmut, (2003). Üretim Yönetimi, Cilt 2, Günay Matbaası. Konya 

Terzi, Mehmet Akif (2012). Türk Devlet Geleneğinde Bürokrasi ve Memur, Ankara, 

Sistem Ofset. 



360 

 
Thomas, Steven ve Bretz, Robert (1994 Research and Practice in Performance 

Appraisal: Evaluating Employee Performance in America's Largest Companies, 

SAM Advanced Management Journal, Spring, 28-37. 

Thorndike, Edward, L. (1920). A Constant Error in Pyschological Ratings, Journal of 

Applied Pyschology, 4, 25-29 

TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amma İdaresi Enstitüsü) (1991) Kaya Raporu, 

TODAİE Yayınları, Yayın No: 238, Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara. 

Tortop, Nuri (1986). Devlet Memurlarının Sicili ve Yeni Sicil Yönetmeliğinin Getirdiği 

Yenilikler, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 4 Aralık, 3-12. 

Tortop, Nuri vd. (2007). Yönetim Bilimi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım. 

Tural, Erkan (2004). II. Meşrutiyet Döneminde Siyasal Partilerin Taşra Uzantıları, 

Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 37, Sayı: 4, 57-82. 

Turgut Kasım (2013). Kamu Yönetimi ve Kamu Personel Sistemi Üzerine Bir 

Değerlendirme, İdarecinin Sesi, Ocak-Şubat, 65-68. 

Turgut, Hakan (2005). 360 Derece Geri Besleme Yönteminin Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde Uygulanabilirliği: Bir Tugay Örneği, Sakarya Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Sakarya. 

Turgut, Hakan, (2001). Geleneksel Performans Değerleme Tekniklerine Yeni Bir 

Alternatif: 360 Derece Performans Değerleme Tekniği, Sayıştay Dergisi, Sayı: 42 

Temmuz-Eylül, 56-68 

Tutum, Cahit (1980). Türk Personel Sisteminin Sorunlarına Genel Bir Yaklaşım, Amme 

İdaresi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 3, 95-107. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu (1967). T.C. Remi Gazete, 12670, 10 Ağustos 

1967. 



361 

 
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi Başkanlığı, Mülki 

İdare Amirlerinin Performans Kriterlerinin Belirlenmesi Araştırması (MİAPER), 

http://www.arem.gov.tr/Arem/defaultarem.aspx?icerik=24, Erişim Tarihi: 

01.12.2013. 

Tyson Shaun, Ward, Peter (2004). The Use of 360 Degree Feedback Technique in the 

Evaluation of Management Development, Management Learning, Vol. 35(2)), 205-

223. 

Ural, Ayhan,Kılıç, İbrahim (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. 

Ankara, Detay Yayıncılık. 

Usta, Aydın (2012). Kamu Örgütlerinde Kurumsal Karne Modeli ile Performans 

Yönetimi: Boyutlar ve Göstergeler, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 45, Sayı 1,  s.99-120. 

Uyargil, Cavide (2008). İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi, Arıkan, İstanbul. 

Uyargil, Cavide (2013). Performans Yönetimi Sistemi, Beta, İstanbul 

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1988). Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, 

Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları. 

Ülgen, Hayri, Mirza, S. Kadri (2007) İşletmelerde Stratejik Yönetim, Arıkan, İstanbul. 

Waldman, David A., Atwater, Leanne E., Antonioni David (1998). Has 360 Degree 

Feedback Gone Amok, Academy of Management Executive, Vol. 12, No. 2, 86-94. 

Waldman, David, Bowen, David E. (1998). The Acceptability of 360 Degree 

Appraisals: A Customer Supplier Relationship Perspective, Human Resource 

Management, Vol. 37, No. 2, 117-129. 

Waldt, Van Der Gerrit (2004). Managing Performance in the Public Sector, Juta and 

Co, Lansdowne. 

Warren, Malcolm W. (1972). Performance Management: A Substitute for Supervision, 

Management Review, October, 28-42. 



362 

 
Webb, James (2003). Putting Management Back Into Performance a handbook for 

managers and supervisors, Allen&Unwin, Australia. 

Wedman, John (2010). The Performance Pyramid (Edited By Ryan Watkins and Doug 

Leigh) Handbook of Improving Performance In The Workplace Wolume Two 

Selecting and Implementing Performance Interventions, San Francisco, Pfeiffer. 

Weihrich, Heinz (1982). The TOWS Matrix --- A Tool for Situational Analysis, Long 

Range Planning, http://www.usfca.edu/f ac-staff/weihrichh/docs/tows.pdf, Erişim 

Tarihi:. 14.08.2013 

Wells, Susan J., (1999). A New Road: Travelling beyond 360 Degree Evaluation, HR 

Magazine, 44(9), 82-91. 

Wilmoth, Frank, Prigmore, Christine, Bray, Marty (2010). HPT Models: An Overview 

of the Mojor Models in the Field (Editors: Ryan Watkins and Doug Leigh) 

Handbook of Improving Performance in the Workplace, San Francisco, Pfeiffer.  

Wimer, Scott, Nowack, Kenneth (1998). 13 Common Mistakes Using 360 Degree 

Feedback, Training and Development, 69-76. 

Winstanley, Diana, Stuart-Smith, Kate (1996). Policing Performance: The Ethics of 

Performance Management, Personnel Review, Vol: 25, No: 6, 66-84. 

www.ccl.org, Erişim Tarihi: 01.08.2013 

www.exe-coach.com/lassiter_article.htm, Erişim Tarihi: 23.09.2013 

www.ilbank.gov.tr, Erişim Tarihi: 01.11.2013. 

www.kepez-bld.gov.tr/index.php, Erişim Tarihi: 10.11.2013 

www.leadershipadvantage.com, Erişim Tarihi: 10.07.2013 

www.manavgat.gov.tr, Erişim Tarihi: 15.11.2013. 

www.profilesinternational.com, Erişim Tarihi: 12.10.2012 



363 

 
Yanmarino, Francis J., Atwater, Leanne E. (1993). Understanding Self-Perception 

Accuracy: Implications for Human Resource Management, Human Resource 

Management, Summer/Fall, Vol. 32, Numbers 2 & 3, 213-247. 

Yatkın, Ahmet (2003). Toplam Kalite Yönetimi, Ankara, Nobel. 

Yenice,Ebru (2006). Kamu Kesiminde Performans Ölçümü ve Bütçe İlişkisi, Sayıştay 

Dergisi, Sayı: 61 

Yıldırım, Mutlu (2013). Kamu Yönetiminin Kadim Paradoksu: Nepotizm ve 

Meritokrasi, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 2, 353-380. 

Yılmazöz, Mehmet (2009). Türkiye’de Kamu Personel Yönetimi Sorunu, Maliye 

Dergisi, Sayı: 157, 293-302. 

Yücel, Recep (2010). Örgütsel Yapı ve Performans, Nobel, Ankara. 

Yükseköğretim Personel Kanunu (1983) T.C. Resmi Gazete, 18190, 13 Ekim 1983. 

Yüksel, Öznur (1998). İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara. 

Zerenler, Muammer, (2005) Performans Ölçüm Sistemleri Tasarımı ve Üretim 

Sistemlerinin Performansının Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma, Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi İİBF, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar, 1:1-36 

Zerenler, Muammer, İraz, Rıfat (2006) Japon Yönetim Anlayışı ve Şirket Ağları 

(Keiretsu) Analizi, Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi, Sayı: 16, 757-777. 

 



364 

 

EKLER 
 

EK 1: Tüm Kurumlarda Uygulanan Ortak Ön Yüz 

EK 2: Belediyede Değerlendiriciler İçin Kullanılan Arka Yüz 

EK 3: Kaymakamlıkta Değerlendiriciler İçin Kullanılan Arka Yüz, 

EK 4: İLBANK’da Değerlendiriciler İçin Kullanılan Arka Yüz 

EK 5: Öz Değerleme Anketi İçin Kullanılan Arka Yüz 



365 

 
EK 1: Tüm Kurumlarda Uygulanan Ortak Ön Yüz 

 



366 

 
EK 2: Belediyede Değerlendiriciler İçin Kullanılan Arka Yüz 



367 

 
EK 3: Kaymakamlıkta Değerlendiriciler İçin Kullanılan Arka Yüz, 



368 

 
EK 4: İLBANK’da Değerlendiriciler İçin Kullanılan Arka Yüz 



369 

 
EK 5: Öz Değerleme Anketi İçin Kullanılan Arka Yüz 

 


