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ÖZET 

Demir (Takıcı), H. (2009). Hemşirelik Hizmetlerinde Performans Değerlendirme 

Sisteminin Oluşturulması ve Bir Model Önerisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

 Araştırma, hemşirelik hizmetleri personelinin performans değerlendirme 

konusundaki görüş ve beklentilerini belirleyerek, özel bir hastane grubu için performans 

değerlendirme sistemini oluşturmak amacıyla tanımlayıcı, model geliştirici ve yarı 

deneysel tasarımda gerçekleştirilmiştir. 

 Araştırmanın evrenini özel bir hastane grubuna bağlı 6 hastanedeki hemşireler, 

örneklemini  İstanbul’da  bulunan 2 hastanedeki hemşireler oluşturmuştur.  

Araştırma resmi izinler ve etik kurul onayı alındıktan sonra Mart -Ağustos 2008 

tarihleri arasında 5 aşamada uygulanmıştır. Birinci aşamada; hemşirelerin performans 

değerlendirme ile ilgili görüş ve beklentileri belirlenmiş, ikinci aşamada uygulanacak 

performans değerlendirme sistemi belirlenerek mesleki yetkinlikler saptanmış, üçüncü 

aşamada performans değerlendirme formları oluşturulmuş, dördüncü aşamada 

oluşturulan performans değerlendirme sistemi uygulanmış, beşinci aşamada  uygulanan 

performans değerlendirme sistemine yönelik memnuniyet ölçülmüştür. Birinci ve 

beşinci aşamada araştırmacının geliştirdiği soru formları kullanılmış, elde edilen veriler 

% dağılımlar şeklinde değerlendirilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen en önemli bulgular: Birinci aşamadan; hemşirelerin 

performans değerlendirme konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları (%73,8), eğitim 

almadıkları (% 86), açık değerlendirme istedikleri (%92,1), altı ayda bir (% 59,9), 

sorumlu hemşiresi tarafından (%90,2 ) ve farklı birimlerdeki hemşirelerin farklı 

değerlendirme kriterleri ile (%86) değerlendirilmesini istedikleri saptanmıştır. Beşinci 

aşamada; hemşirelerin yöneticisiyle performans değerlendirme görüşmesi yaptığı (% 

95), tüm değerlendirme kriterlerini görüştüğü (% 97,6), görüşmeden anlaşmaya vararak 

ayrıldığı (% 94.1), mesleki yetkinlikleri kendilerine uygun bulduğu (% 94,4), 

yöneticisinin objektif değerlendirme yaptığını düşündüğü (% 97,6) ve performans 

değerlendirmenin  kendilerine faydalı olacağına inandığı (% 96)  belirlenmiştir. 

Bu araştırmanın sonucunda, hemşirelerin özel hastanede geliştirilen performans 

değerlendirme sistemini başarılı buldukları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hastane, hemşirelik, performans değerlendirme, yetkinlik, 

hemşirelerin mesleki yetkinlikleri. 
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ABSTRACT 

Demir (Takıcı), H. (2009). Creation of a Performance Appraisal System for Nursing 

Staffs and a Model Development. Istanbul University Institute of Health Sciences, 

Nursing Management Department. Post Graduate Thesis. Istanbul.  

 

The survey has been made with a descriptive, model-developing and semi-

experimental design to create a performance appraisal system for a private hospital 

group, by hearing the nursing staff's opinions on performance appraisal. 

       The survey population comprises the nurses in 6 hospitals affiliated to a private 

hospital group, and its sample comprises the nurses in 2 hospitals in Istanbul.  

       The survey has been implemented in 5 stages between March-August 2008 after 

obtaining the governmental permissions and the approval of the ethical committee. In 

the first stage, nurses' opinions on performance appraisal were heard. In the second 

stage, the performance appraisal system to be applied was decided and the professional 

competencies were set. In the third stage, performance appraisal forms were issued. In 

the fourth stage, the set performance appraisal system was applied. In the fifth stage, the 

satisfaction by the applied appraisal system was rated. 

       At the first stage, it’s found that the nurses were not sufficiently informed about 

performance appraisal (73.8%), they were not trained (86%), they want open appraisal 

(92.1%), they want appraisal every six months (59.9%), by the nurse in charge (90.2%), 

and with different appraisal criteria of nurses in different units (86%). At the fifth stage, 

the nurses (95%) stated they had an appraisal meeting with the supervisor, they 

discussed all appraisal criteria (97.6%) and they left the meeting having reached an 

understanding (94.1%),  they stated the professional competencies were appropriate for 

themselves (94.4%) and the supervisor made an objective appraisal (97.6%)  and they 

believe the performance appraisal will help them (96%). 

      Consequently, it’s found that the nurses find the performance appraisal system 

developed in a private hospital  successful. 

 

      Keywords: Hospital, nursing, performance appraisal, competency, professional 

competencies of nurses. 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Bir organizasyonun, çevreden meydana gelen değişikliklere   ayak 

uydurabilmesi, rekabette üstünlüğü sağlayabilmesi, organizasyonel performansı ve 

toplumsal işlevlerini yerine getirebilmesi, organizasyonda görev alan çalışanların bir 

bütün olarak genel amaçlara istenilen düzeyde katkıda bulunabilmelerine ve sürekli 

olarak değerlendirilip, gerekli iyileştirmelerin yapılmasına bağlıdır. Bu genel amaç 

doğrultusunda işletmelerde  bireysel farklılıkların belirlenmesi ve çalışanların gerek 

duydukları alanlarda gelişimlerinin sağlanması, performans değerlendirme sistemleri ile 

gerçekleştirilmektedir (Bingöl 2006, Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b). 

Performans değerlendirme, önceden saptanmış standartlarla karşılaştırma ve 

ölçme yoluyla çalışanların performanslarının ölçüldüğü bir kontrol süreci olarak ele 

alınmaktadır.  Performans değerlendirme kavramını, statik anlamda bir değerlendirme 

faaliyeti olarak ele almayıp, dinamik bir süreç olarak ele alan, çalışanların 

performanslarını planlama, değerlendirme ve geliştirmeyi amaçlayan ve konuya daha 

geniş açıdan yaklaşan organizasyonel sistemlere, günümüzde performans yönetim 

sistemi  denilmektedir (Swansburg 1999, Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b). 

Performans yönetim sistemi, mal ve hizmetlerin yüksek sayı ve kalitede 

üretilmesi için çalışanların davranışlarını yönetmekte kullanılan en etkili araçlardan 

biridir.  Bununla birlikte performans yönetim sistemi, personel planlaması, çalışanların 

eğitim ve gelişim gereksinimlerinin belirlenmesi, ücret ve maaş yönetimi, kariyer 

planlama ve işten ayrılma kararlarının verilmesi aşamalarında da kullanılmaktadır. 

Etkili bir değerlendirme sistemi, işveren/çalışan ilişkisinin bütün yönlerinde sağlam bir 

yapı kurulmasını sağlayarak, tüm organizasyonel hedeflere ulaşılmasına yardımcı 

olmaktadır (Swansburg 1999, Kahraman 2007, Uyargil 2000, DelPo 2007). 

Bir kurumda performans yönetim sisteminin kurulması ve özellikle kurulan 

sistemin sağlıklı işletilmesi kolay olmayıp, sistemin başarıyla yürütülmesi, uygulamada  

gösterilecek dikkat ve özen kadar, sistemin hazırlık aşamasının ne kadar iyi 

gerçekleştirildiği ile de ilişkilidir. Hazırlık ve sistem geliştirme aşamasında, performans 

yönetim sisteminin organizasyona uygunluğu ve teknik açıdan yeterliliği gibi bazı 

konulara özellikle dikkat edilmelidir. Değerlendirmenin kimlere uygulanacağı, kimler 

tarafından uygulanacağı, değerleme sıklığının ne olacağı, ne zaman gerçekleştirileceği, 
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hangi değerlendirme yönteminin seçileceği gibi konuların açık ve anlaşılır bir şekilde 

belirlenmesi gerekmektedir. Çalışanların performansının değerlendirilmesi için 

geliştirilen yöntemlerin sayısının artması sonucunda, organizasyonlar etkinlikle 

kullanabilecekleri yöntemi seçip, uygulama  olanağını kendilerine sağlayacak bir sistem 

geliştirme gereksinimi duymaya başlamışlardır. Performans değerlendirme kavramını, 

sadece teknik anlamda yöntem seçimine ağırlık verip, bu yöntemleri belirli bir sisteme 

oturtmadan uygulamanın getirdiği  çeşitli sorunları yaşayan işletmeler, bu nedenle 

giderek diğer organizasyonel sistemlerle bütünlük ve uyum içinde faaliyet gösterecek 

bir performans yönetim sisteminin arayışına girmişlerdir. Performansın doğru olarak 

algılanması ve doğru olarak değerlendirilmesi her zaman için önemli bir sorun 

oluşturmakta ve bu nedenle organizasyonlar kullanacakları sistemin seçiminde  

güçlükler yaşamaktadırlar (Yüksel 1999, Sabuncuoğlu 2001, Uyargil 1998, Tahiroğlu 

2002, Acar 1999 ). 

Sağlık bakım organizasyonlarında sıklıkla "kişilerarası karşılaştırmalara", "ortak 

performans ve kriterlere ", " bireysel performans standartlarına' dayalı yöntemler tercih 

edilmektedir. Çalışanların işe ilişkin yetenekleri ve davranışlarını objektif olarak 

inceleyen bir değerlendirme çalışmasının son derece duyarlı nitelik taşıması nedeniyle, 

uygun bir değerlendirme yöntemini seçmek ve uygulamak oldukça zor bir iştir. Fakat 

kuruma en uygun yöntemin seçilmesi için çaba gösterilmelidir. Seçilen değerlendirme 

yöntemi esnek olmalı, sağlık bakım organizasyonunun teknik, sosyal ve çevresel 

yönlerini ve birbirleri ile etkileşimlerini dengeleme yeteneğine sahip olmalıdır. Bu 

dengenin iyi kurulması sonucunda  performans değerlendirme sisteminin amaçları ve  

organizasyonun amaçlarının başarılması arasında bir uyum ve destek söz konusu 

olabilecektir (Öztürk 2002, Baykal 1994-a, Rowland 1997). 

Hastanelerde hemşirelerin yerleştirilmesi, hasta güvenliği ve sağlık bakımına 

hemşirelerin etkileri ve hemşirelerin çalışma çevreleriyle ilgili gelişmeler, günümüzde 

hemşirelerin performansının değerlendirilmesine ilginin artmasına yol açmıştır. 

Hemşirelerin yer aldığı tüm alanlardaki gelişmeler, güçlü performans değerlendirme 

modellerinin oluşturulmasını gerektirmektedir. Performans değerlendirme bir yönetici 

hemşirenin insan kaynağını kontrol etme ve onun gelişimini desteklemede kullanacağı 

en değerli araç olarak ele alınmaktadır. Performans değerlendirme süreci, sağlık 

hizmetlerinin niceliksel ve niteliksel açıdan daha iyi sunulması için,  çalışanların 
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davranışlarını düzenlemekte etkili bir yaklaşım olarak da kullanılmaktadır. Yönetici 

hemşireler, ayrıca performans değerlendirme sürecinden  hemşirelik hizmetleri 

personelini seçme, eğitim gereksinimini belirleme, kariyer planlama ve ödüllendirme 

gibi yönetim girişimlerini  destekleme konularında da yararlanabilirler (Needleman, 

Kurtman ve Kinzer 2007, Swansburg 1999). 

Türkiye’de hemşirelik hizmetlerinin performans düzeylerinin belirlenmesi ve bu 

hizmetlerle ilgili mevcut durumun saptanmasına  ilişkin yapılan çalışmaların son 10 yıl 

içinde artış gösterdiği görülmekle birlikte, çok yetersiz kaldığı ve özellikle uygulamaya 

dayalı çalışmaların bulunmadığı söylenebilir. Bu nedenle ülkemizde hemşirelik 

hizmetlerinde performans değerlendirme sistemlerine ilişkin çeşitli çalışmalara özellikle 

de uygulamaya yönelik model geliştirme ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesine 

yönelik çalışmalara büyük gereksinim duyulmaktadır. 

Bu çalışma, hemşirelik hizmetleri personelinin performans değerlendirme 

konusundaki görüş ve beklentilerini belirleyerek, özel bir hastane grubunun hemşirelik 

hizmetleri personeli için performans değerlendirme sistemi oluşturmak amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Performans Değerlendirme 

Değerlendirme, işletmelerde çeşitli organizasyonel kararların alınabilmesi için 

sık sık başvurulan bir süreçtir. Bir organizasyonun, çevreden meydana gelen 

değişikliklere   ayak uydurabilmesi, rekabette üstünlüğü sağlayabilmesi, organizasyonel 

performansı ve toplumsal işlevlerini yerine getirebilmesi, organizasyonda görev alan 

çalışanların bir bütün olarak genel amaçlara istenilen düzeyde katkıda 

bulunabilmelerine ve sürekli olarak değerlendirilip, gerekli iyileştirmelerin yapılmasına 

bağlıdır. Bu genel amaç doğrultusunda işletmelerde  bireysel farklılıkların belirlenmesi 

ve çalışanların gerek duydukları alanlarda gelişimlerinin sağlanması, performans 

değerlendirme sistemleri ile gerçekleştirilmektedir (Bingöl 2006, Uyargil 2008-a, 

Uyargil 2008-b). 

Performans, genel olarak, amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde 

edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Hizmette etkinlik ve üretimde 

verimlilik ve tutumluluk, genel anlamda performansı tanımlamaktadır. Performans, en 

üst düzeydeki yöneticiden en alt kademedeki çalışana kadar tüm çalışanların belirli bir 

standardın üstünde başarı göstermesi durumudur (Şimşek 2004, Baykal 1994-b).     

 Performans değerlendirme ise, önceden saptanmış standartlarla karşılaştırma ve 

ölçme yoluyla çalışanların performanslarının ölçüldüğü bir kontrol süreci olarak ele 

alınmaktadır. İşletme yönetiminin dört temel fonksiyonu; planlama, organizasyon, 

yönetim ve kontroldür. Performans değerlendirme; yöneticinin, bu dört temel yönetim 

fonksiyonundan kontrol aşamasının bir gereği olup, en zor ve aynı zamanda en önemli 

olanıdır (Swansburg 1999, Bayraktaroğlu 2002, Coşkun 2006, Yalçın ve Kılıç 2002). 

2.1.1. Performans Değerlendirme İle İlgili Çalışmaların Tarihçesi 

Organizasyonlarda çalışanların performanslarının sistematik ve biçimsel olarak 

değerlendirilmesinin ilk örnekleri, 1900’lü yılların başlarında A.B.D.’nin kamu hizmeti 

veren kurumlarında görülmektedir. Daha sonraları, F. Taylor’un iş ölçümü uygulamaları 

aracılığı ile çalışanların verimliliklerini ölçümlemesi sonucu, performans değerlendirme 

kavramı organizasyonlarda bilimsel olarak kullanılmaya başlanmıştır (Uyargil 2008-a, 

Uyargil 2008-b). 
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 1.Dünya Savaşını izleyen yıllarda kişilik özelliklerini kriter olarak alan çeşitli 

performans değerlendirme teknikleri geliştirilmiş, bu tekniklerin bazı türleri farklı 

zamanlarda popüler olmuştur. Çalışan değerlendirmelerinin sistematik olarak 

1920’lerden beri yapılıyor olmasına karşın, değerlendirmenin çalışanın gelişimini 

arttırmak için bir araç olarak kullanılmasına 1950’lerden sonra başlanmıştır. 1950’lerin 

sonuna doğru performans ile meslek amaçları arasında bir ilişki kurulmuş ve 1960’larda 

davranışa bağlı kriter ölçeklerinin sıklıkla kullanıldığı görülmüştür. 1970’li yıllardan 

günümüze kadar ise, uzmanlarca, üstlerin kontrolündeki değerlendirmeler için çok 

yönlü kriterlerden oluşan değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır (Uyargil 2008-a, 

Uyargil 2008-b, Uyargil 1998, Marquis ve Huston 1998, Karayormuk ve Köseoğlu 

2006 ). 

 Türkiye’deki performans değerlendirme uygulamalarına da ilk kez kamu 

kesiminde başlanmış olup, yaklaşık 80 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Konuya özel 

sektörün ilgisinin artması, işletme biliminin ülkemizde yaygınlaşması ve modern 

yönetim tekniklerinin tanınması ile birlikte olmuş  ve bu ilgi özellikle son 20 yılda 

giderek gelişmiştir. 4857 Sayılı İş Yasası’nın 2003 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte 

çalışanların iş sözleşmelerinin sona erdirilmesinde performans değerlendirme sistemi 

sonuçlarının yasal bir belge niteliği kazanması sonucunda işverenlerin konuya ilgisi son 

yıllarda daha da fazla artmıştır (Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b, Uyargil 1998). 

2.1.2. Performans Değerlendirme Kavramı ve Performans Yönetim Sistemi 

Çalışanların performansının değerlendirilmesi için geliştirilen yöntemlerin 

sayısının artması sonucunda, işletmeler etkinlikle kullanabilecekleri bir yöntemi seçip, 

uygulama olanağını kendilerine sağlayacak bir sistem geliştirme gereksinimi duymaya 

başlamışlardır. Performans değerlendirme konusunda, sadece teknik seçimine ağırlık 

verilmesi ve bu tekniklerin belirli bir sisteme oturtulmadan uygulanması sonucunda 

çeşitli sorunlar yaşayan işletmeler, bu sorunları giderebilmek için, özellikle günümüzde, 

diğer organizasyonel sistemlerle  bütünlük ve uyum içinde faaliyet gösterecek bir 

performans değerlendirme sistemini kurma arayışına girmişlerdir. Performansın doğru 

olarak algılanması ve doğru olarak değerlendirilmesi, organizasyonlar için her zaman 

önemli bir sorun olmuş ve bu nedenle de kullanacakları performans değerlendirme 

sisteminin seçimi için karar verme sürecinde zorluklarla karşılaşmışlardır (Uyargil 

2008-a, Uyargil 2008-b, Uyargil 1998, Tahiroğlu 2002, Acar 1999). 
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İşi değil, iş yapan çalışanı ve onun başarısını ya da işteki başarısızlığını 

değerlendiren performans değerlendirmenin, “başarı değerlendirme, liyakat takdiri, iş 

gören değerlendirme, yetkinliğin ölçümü, verimliliğin değerlendirilmesi, çalışmanın 

değerlendirilmesi” ya da kamu kuruluşlarında olduğu gibi “tezkiye”, “sicil” gibi 

kavramlarla  ifade edildiği görülmektedir (Baykal 1994-b, Örücü ve Köseoğlu 2003). 

Performans değerlendirme sistemi, sıklıkla performans yönetim sistemi (PYS) 

ile karıştırılmakta ve çoğunlukla eş anlamlı olarak ele alınmaktadır. Performans 

değerlendirme, önceden belirlenen kriterler ışığında performansların 

değerlendirilmesinden oluşan tek bir aktivitedir. Buna karşılık olarak, PYS, bir 

organizasyonun temel sistemi olarak performans yönetimini büyütme ve 

kurumsallaştırmayı amaçlayan birleşik ve çok boyutlu aktiviteleri içermektedir. PYS; 

performans değerlendirmeyi, performans ve kariyer gelişim hedeflerini, eğitim ve 

gelişim programlarını, çok kaynaklı performans ölçümlerini, ödüllendirmeyi, 

geribildirim ve danışmanlığı kapsamaktadır ( Kandula 2006, London-Mone ve Scott 

2004 ).  

Performans değerlendirme kavramını, statik anlamda bir değerlendirme faaliyeti 

olarak almayıp, dinamik bir süreç olarak ele alan, çalışanların performanslarını 

planlama, değerlendirme ve geliştirmeyi amaçlayan ve konuya daha geniş açıdan 

yaklaşan organizasyonel sistemlere, günümüzde PYS denilmektedir. PYS içinde 

performans değerlendirme sürecinin ayrı bir yeri ve önemi bulunmakla birlikte; 

performans değerlendirme, PYS’nin bir aşaması olarak düşünülmeli, tek başına bir 

insan kaynakları yönetimi (İKY) aracı olarak kullanılmamalıdır (Uyargil 2008-a, 

Uyargil 2008-b, Barutçugil 2004). 

2.1.3. Performans Yönetimi Sisteminin Tanımı 

PYS, gerçekleştirilmesi beklenen organizasyonel amaçlara ve bu doğrultuda 

çalışanların ortaya koyması gereken  performansa ilişkin bir anlayışın organizasyonda 

yerleştirilmesi ve çalışanların bu amaçlara ulaşmak için gösterilecek ortak çabalara 

yöneltilmesi, değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi 

süreçlerinin tümüdür. Bir başka tanıma göre PYS, organizasyonun üstünde anlaşmaya 

vardığı amaçlar ve standartlar çerçevesinde çalışanların performansını anlayıp yöneterek 

organizasyondan, takımlardan ve bireylerden daha iyi sonuçlar almanın bir aracıdır. Bu 

bakımdan PYS, insanların kendi potansiyellerini algılamaları açısından onları motive 
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etmenin bir aracı olarak, performansı, amaç ölçümünü, geribildirimi ve tanınmayı 

kullanır ve sistematik bir yönetim yaklaşımı sergiler (Canman 2000, Barutçugil 2004, 

Öğüt 2001, Bingöl 2006).  

2.1.4. Performans Yönetimi Sisteminin Önemi 

PYS’nin çalışanların profesyonel gereksinimlerini olduğu kadar, organizasyonun 

ve kişilerin stratejik ve operasyonel gerekliliklerini karşılayacak potansiyeli mevcuttur. 

Bunlardan bir kaçı aşağıda sıralanmıştır ( Kandula 2006). 

 Rekabetçi İş Ortamı:  Organizasyonel çevrenin oldukça rekabetçi ve verimlilik 

artış oranlarının nispeten düşük olduğu günümüzde, organizasyonlar daha az kaynakla 

daha çok şey yapma gereksinimi yüzünden, performans ile ilgili konulara 

geçmiştekinden daha fazla dikkat etmek zorundadırlar. Değişken bir iş ortamında, insan 

kaynağı, organizasyonları kurtarabilen, varedebilen ve başarıya ulaştırabilen tek 

varlıktır. Bu nedenle, performans odaklı İKY uygulamaları, toplu iş sözleşmelerini 

sürdürmekten daha çok tercih edilir hale gelmiştir ( Bingöl 2006, Kandula 2006). 

 İş-İnsan Kaynakları Ortaklığı:  İnsan kaynakları (İK)  yöneticilerinin 

üzerinde, İK’nın fonksiyonunu temel olarak iki şekilde oluşturmaları için artan bir baskı 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, İK’nın, organizasyona kar, satış, ciro vb. açılardan 

yaptığı katkılardır. İkincisi ise, İK fonksiyonunun ve onun uygulamalarının, 

organizasyonun çalışma kültürüne, çalışanların performanslarına ve insan kaynağının 

yetkinlik ve yeterliliklerinin kullanılmasına olan faydalarıdır. PYS uygulamalarına 

yüksek bir öncelik verilirse, bu iki noktada istenen hedeflere ulaşılacaktır (Kandula 

2006). 

 İnsan Kaynağı Gereksiniminin Karşılanması: Çalışanlar, iş başarıları 

konusunda bilgilendirilmeyi, kendileri ile ilgili kararlarda söz sahibi olmayı, daha üst 

pozisyonlarda performans göstermeyi ve mesleki zorluklarla özgürce ve esnek bir 

şekilde başa çıkmayı, çabaları için para dışında uygun ödüller almayı, yeteneklerini 

sürekli geliştirmeyi, takım çalışmasının olduğu iş ortamını harekete geçirecek bir 

performansı, açık iletişimi ve şeffaflığı beklerler. Çalışanların bu beklentileri, ancak  

performans odaklı İK uygulamalarının yürütülmesi ile gerçekleşecektir (Kandula 2006, 

Koç 2007). 



 8 

 İKY’nin Temeli Olarak PYS: PYS, organizasyondaki çalışanların 

performansının bilimsel ve objektif bir şekilde ölçülmesi için temel koşullardan biridir. 

Ödül, kariyer, takım oluşumu, organizasyonel kültür, performans ölçümü, yetkinlik 

gelişimi ve liderlik gibi performansı harekete geçirici uygulamalar, İKY’nin kalbinde 

yatar. İKY fonksiyonları, çalışanların ve organizasyonun taleplerini karşılamakta 

başarılı oldukça, o öncelikli olarak performans geliştirmeyi içeren İK uygulamalarının 

daha gelişmiş düzeylerde gerçekleşmesini sağlayacaktır. ( Kandula 2006, Koç 2007). 

 Motivasyonu Sağlayan Bir Araç: PYS, çalışanların performansını daha üst 

seviyelere taşımalarını sağlayan motivasyonel bir araç olarak ele alınmalıdır. Bununla 

beraber PYS, çalışanların içinde bulunan görünmez potansiyelin görünür hale 

getirilmesini sağlamalıdır. PYS uygulamaları, büyük ölçüde Maslow’un ihtiyaçlar 

hiyerarşisi, Herzberg’in hijyenik-motivasyonel faktörleri ve Vroom’un değer-beklentisi 

gibi iyi bilinen motivasyon teorileri çerçevesine oturtulmalıdır. Kısacası, PYS, 

çalışanları motive etmenin anahtarı olarak kullanılmalıdır (Kandula 2006, Uyargil 2008-

a). 

 Çalışma Kültürü Yaratma Yeteneği: PYS, farklı ve faydalı bir çalışma kültürü 

üretmeye odaklanmalı ve çalışanlar arasında açıklığı, güveni, işbirliğini ve empatiyi 

sağlamalıdır. Bütün bunlar çalışanların performanslarını arttırmayı sağlayan temel 

bileşenlerdir ve bunlar, PYS’nin, bir uygulamalar ve süreçler bütünü olduğu anlamına 

gelmektedir. Uygulamalar neyin yapılacağına, süreçler ise nasıl yapılacağına yol 

göstermektedir (Kandula 2006). 

 Uzun Ömürlü Etki ve Sürdürülebilir Sonuçlar: PYS, hem çalışan hem de 

organizasyon için uzun ömürlü olumlu sonuçlar elde edilmesinde, organizasyonun ve 

çalışanların  kısa ve  uzun dönemli gereksinimlerinin giderilmesinde büyük önem 

taşımaktadır. Organizasyon, PYS ile, kazanç fırsatlarını daha iyi görerek yüksek gelirler 

elde edebilir, geribeslemeyi kullanarak sonraki yıllarda daha yüksek performans 

hedefleri belirleyebilir, kaynakları daha etkili bir şekilde kullanabilir ve değişen piyasa 

koşullarına daha hızlı cevap verebilir. Buna paralel olarak, organizasyon, yönetim 

kararlarını zamanında ve tutarlı bir şekilde alır ve kendi içinde sürekli iyileştirme 

kültürünün yerleşmesine olanak sağlar (Kandula 2006, Coşkun 2006). 

 Bireysel ve Kolektif Gelişim: PYS, organizasyonlarda çalışanların hem bireysel 

hem kolektif gelişimini sağlamakta, çalışan, bir birey ve bir takım üyesi olarak, tüm 
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performans çalışmaları açısından değerlendirilebilmektedir. Bu çalışanın performansını 

arttırma ve farklı bir kimlik geliştirme fırsatı yaratmaktadır. Modern organizasyonlarda 

çalışmak, hem bireysel hem kolektif performans şekillerini ve onların aralarında bir 

uyumu gerektirir, oysa geleneksel İK uygulamaları, bu tarz bir dengeyi yürütmekte 

yetersiz kalmaktadır (Kandula 2006). 

 İnsan Sermayesini En İyi Şekilde Kullanmak; PYS, çalışanların genellikle 

kendi potansiyellerini sakladıkları gerçeğini göz önüne alır. Çalışanların bu 

potansiyellerini en iyi şekilde kullanmak, onları tanımlanmış bir amaca aktarmak, onları 

anlamlı yeteneklere dönüştürmek ve onları iş kazanımları için akıllıca kullanmak, 

çalışma yaşamında karşılaşılan gerçek zorluklardandır. PYS içinde yeralan çeşitli 

stratejiler, müdahaleler ve etmenler, bir sistem çerçevesinde insan sermayesinin en iyi 

şekilde kullanılmasını emniyete almaya çalışmaktadır. İnsan kaynağı, onun gizli 

yetilerinin keşfedilmesiyle canlandırılabilmekte ve organizasyonlar belirlenen amaçları 

başarmak için bunlardan en iyi şekilde yararlanmaktadırlar (Kandula 2006). 

 Yetkinlik ve Yeteneklerin Tutarlı ve Devamlı Yenilenmesi: PYS, 

teknolojinin her gün değişen yüzü, dalgalanan pazar talepleri ve azalan ürün yaşam 

evrelerinin sürekli olarak insan yeteneklerinin yenilendiğini varsayar. Fonksiyonel ve 

organizasyonel seviyedeki yetkinliklerin, değişen iş gerçekliklerine bağlı olarak yeniden 

tanımlanması gerekmektedir. PYS uygulamaları, organizasyonları, hızlı teknolojik 

gelişmeler ve kullanılan işletme yöntemlerinde yaşanan  değişikliklerin ortasında daha 

çağdaş ve rekabetçi bir noktaya taşımaktadır (Kandula 2006, Coşkun 2006). 

2.1.5. Performans Yönetimi Sisteminin Amaçları 

Her hangi bir performans değerlendirme sistemi, İKY aktivitelerinin merkezini 

oluşturur.  

Performans değerlendirme sistemleri; 

• Ölçülebilir bir performansı olan spesifik iş kıstasının tanımlanması, 

• Geçmiş iş performansının kesin olarak ölçülmesi, 

• Yüksek ve düşük performans arasında ayırım yapılması (ödül vb.), 

• Değerlendirmeye tabii olan kişilerin şu anki işlerindeki performanslarını 

arttırmaları ve gelecekteki sorumluluklarına hazırlanmaları için gereksinim 
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duyacakları gelişim deneyimlerinin tanımlanması  şeklinde belirtilebilen dört 

fonksiyonu temel alır ve iki temel amaca odaklanır (Schermerhorn, Hunt ve 

Osborn 2005). 

Bunlar: 

• Birinci amaç; iş performansı hakkında bilgi edinmek iken, 

• İkinci amaç; çalışanların iş tanımlarında ve iş analizlerinde saptanan 

standartlara ne ölçüde yaklaştığına ilişkin geri bildirim ve gelişimi 

sağlamaktır ( Schermerhorn, Hunt ve Osborn 2005, Bingöl 2006).  

Yukarıdaki iki genel amaç dışında PYS’nin amaçları: 

• Çalışanın organizasyona yaptığı katkıyı belirlemek, 

• Çalışanın organizasyon hedefleri doğrultusunda etkin bir şekilde çalışmasını 

sağlamak, 

• Organizasyonun güçlü ve güçsüz yönlerini tanımlamak, 

• Sürekli başarı yönünde çalışanı isteklendirmek; çalışanın daha etkili ve 

üretken olması için eksik yönlerini tamamlamasını, kendini geliştirme ve 

yetiştirme olanağını sağlamak, 

• Adil bir ödül sistemi kurmak, 

• Başarılı çalışanı terfi ettirmek ve çalışanı üst görevler için hazırlamak, 

• Yönetici ve çalışan arasındaki etkileşimi güçlendirmek, iş ilişkilerini 

geliştirmelerini sağlamak, 

• Personelin eğitim gereksinimlerini belirlemek, 

• Yetersiz çalışanları belirlemek, 

• Çalışan kararlarında öznel yargıyı azaltmaktır (Kavuncubaşı 2000, Çakmak 

ve Erçek 2007, Argon 2000, Yalçın ve Kılıç 2002, Uyargil 2008-b, Bingöl 

2006). 

2.1.6. Performans Yönetimi Sisteminin Kullanım Alanları 

PYS, organizasyonlarda İK kontrolü ve üretiminde kullanılan en değerli 

araçlardandır. Bu sistem, mal ve hizmetlerin yüksek sayı ve kalitede üretilmesi için 
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çalışanların davranışlarını yönetmekte etkili bir araç olarak kullanılır.  Bununla birlikte 

PYS; personel planlaması, çalışanların eğitim ve gelişim gereksinimlerinin belirlenmesi, 

ücret ve maaş yönetimi, kariyer planlaması ve işten ayrılma kararlarının verilmesi 

aşamalarında da kullanılabilir (Swansburg 1999, Kahraman 2007, Uyargil 2000). 

 Fortune’un 1300 organizasyon üzerinde yaptığı bir araştırmada (1000 tanesi 

endüstriyel, 300 tanesi endüstri dışı organizasyonlar), organizasyonların % 80’inin 

değerlendirme sistemlerini, terfide adalet, geribildirim sağlama ve terfi için aday olacak 

kişilerin belirlenmesinde kullandıkları saptanmıştır. Organizasyonların % 58’i PYS’ni, 

güçlü ve zayıf taraflarını belirlemek için kullanırken, % 39’u kariyer planlaması için 

kullanmakta ve % 89’u maaş artışları için genel bir rehber olması için kullanırken, 

sadece % 1’i ek ödüllerin dağıtımında kullanmaktadırlar (Swansburg 1999). 

 Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre ise; organizasyonların % 82’si İK’nın 

planlanması, % 90’ı eğitim ve geliştirme gereksinimlerinin analizi, % 87’si kariyer 

planlama, % 87’si ücretlerin belirlenmesi, %65’i işlerin organizasyonun da PYS’den 

yararlanmaktadır (Cranfield Uluslararası Stratejik İKY Araştırması 2005 Türkiye 

Raporu). 

2.1.6.1. İnsan Kaynakları  Planlaması 

Organizasyonların amaçlarına ulaşabilmeleri için, her bireyin iş tanımında yer 

alan iş beklentilerini karşılayıp karşılamadığının, tanımlanmış iş sorumluluklarına ve 

yürürlükteki kanun, düzenleme, lisans ve sertifikasyonlara uygun yeterli sayıda 

çalışanın mevcut olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan planlama 

çalışmalarında personelin performans düzeyine ilişkin verilere de gereksinim 

duyulmaktadır. Performans değerlendirme sonuçları, terfi ve bölüm değişiklikleriyle 

ilgili kararların belirlenmesi yolu ile İK planlaması işlevine de katkı sağlamaktadır 

(Uyargil 2008-b,Williams ve Wilkins 2008, Uyargil 1998).  

2.1.6.2. Ücret-Maaş Yönetimi 

Ödeme, performans için en güçlü motivasyon kaynağıdır ve insanların çalışma 

isteklerinin temelinde bu konu yer alır. İşe ödenecek ücretle, çalışanın performansı 

arasında bağlantı kurabilmek için PYS’nin verilerinden yararlanılır. Performans 

değerlendirme, adil ücret-maaş yönetimini sağlamada, performansa dayalı 

ücretlendirme sistemlerinin insancıl olarak düzenlenmesini güvence altına almada, 
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yüksek performansı yakalayamayan çalışanın özendirilmesi ve çalışanlar arasında adil 

bir iş bölümünün yaratılmasında büyük önem taşımaktadır. İkramiyeler, belirli bir 

performansı ödüllendirmek için kullanılmaktadır. Geleneksel olarak ödenen standart 

ikramiyeler, çalışanların motivasyonu üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. 

İkramiye ve maaşların ayrı ayrı tutularak ödenmesi, çalışanların maaşları ne olursa 

olsun, performanslarının iyi olması durumlarında başarıya göre ödüllendirme şeklinde 

ikramiyelerin ödenmesinin daha motive edici etkisi belirtilmektedir. Günümüzde 

ücretlerin belirlenmesinde performans değerlendirme sonuçlarından yararlanılması 

yaklaşımı her geçen gün artmaktadır (Swansburg 1999, Eren, Erdil ve Zehir 2000, 

Crane ve Crane 2000). 

2.1.6.3. Kariyer Planlaması ve Geliştirme 

Günümüzde modern yönetim anlayışında organizasyonların İK’ndan  etkinlikle 

yararlanabilmeleri için kariyer geliştirme programlarına yer vermeleri gerek 

organizasyonel etkinlik, gerekse çalışan tatmini açısından oldukça büyük önem 

taşımaktadır. Kariyer geliştirme, çalışana, kariyer seçiminde yol gösteren, seçilen 

kariyere uyum göstermede yardımcı olan, personelin yeterliliğini yükselten ve kendine 

saygı gereksinimlerini tatminini arttıran bilinçli etkinliklerin tümünü içerir. İyi bir 

çalışan gelişim programı, geniş bir zaman diliminde ele alınan performans üzerine 

kurulmalıdır. Performans değerlendirme sonucunda elde edilen veriler, bir çalışanın 

güçlü ve zayıf yönlerini ve gelişme potansiyelini belirlemede esas oluşturmaktadır. 

Yöneticiler, performans değerlendirme sonucunda elde edilen verileri, çalışanların 

kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmakta, terfi, tayin, transfer ve rotasyon 

kararlarının alınmasında kullanabilirler (Uyargil 2008-a, Kavuncubaşı 2000,  Roussel ve 

Swansburg 2008, Bingöl 2006). 

2.1.6.4. Eğitim Gereksiniminin Belirlenmesi 

Eğitim, bir faaliyet veya faaliyetler bütününde, etkili performansa ulaşmak için 

öğrenme deneyimi aracılığıyla bilgi/yetenek/tutumları düzeltmek veya geliştirmek için 

sistemli ve planlı bir şekilde gösterilen çabaların bütünüdür. Eğitim gereksinimi, bireyin 

karşılaştığı sorunları çözümleyerek amacına ulaşmasını sağlamada, eksikliğini ve  

yokluğunu duyduğu davranışlar ya da bireyin kendi rolünü oynayabilmesi için 

gereksinim duyduğu yeterlilikler nedeniyle ortaya çıkar ( Buckley ve Caple 2007, 

Akyolcu 1997). 
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 Eğitimin amaçları; uygulamayı standartlaştırmak, organizasyonun yapı ve 

işleyişini açıklamak ve çalışanlara bunu tartışmaları ve sorgulamaları için fırsatlar 

sunmak, etkin bir uygulama için genel gereklilikleri tanımlamak, geri bildirim alıp 

vermek, performansı tartışmak ve değerlendirmek gibi önemli konuların ele alınmasını 

sağlamaktır (Tyson 2006). 

PYS bağlamında, eğitim gereksinimlerini tanımlamaya yardımcı olması için, bir 

yetkinlik çerçevesi kullanılabilir. Bu çerçeve, bir çalışanın bulunduğu pozisyondaki 

performans amaçları ve kilit görevlerinin analizlerinin yapılması sonucu bir yetkinlik 

profili oluşturulması ve çalışanın süregelen performansının bu profille kıyaslanması 

yoluyla sağlanabilir (Buckley ve Caple 2007). 

2.1.6.5. İşten Ayırma Kararları 

Başarılı ve başarılı olmayan çalışanların adil ve objektif bir biçimde ayırt 

edilmesinde, başarılıların ödüllendirilmesi ya da başarısız olduğu belirlenmiş, çeşitli 

eğitim ve benzeri geliştirme yöntemleri ile  performansı organizasyonca kabul edilebilir 

düzeye getirilememiş kişilerin işten ayırma kararlarının verilmesinde diğer bazı 

değişkenlerin yanı sıra performans değerlendirme sonuçları da dikkate alınmaktadır. 

Nitekim 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası’sının da bu konuda 

düzenlemeler getirdiği görülmektedir. Söz konusu yasaya göre işveren çalışanın iş 

sözleşmesini sona erdirirken, bu kararını geçerli ve haklı nedenlere dayandırmak 

zorundadır. Yasaya göre geçerli nedenler arasında, çalışanın verim ya da performans 

düşüklüğünden söz etmektedir. Böylece işletmelerin PYS’leri yasal anlamda taraflar 

için önemli bir belge niteliği kazanmış bulunmaktadır (Uyargil 2008-a, Uyargil 1998, 

Uyargil 2008-b). 

2.1.7. Performans Yönetimi Sisteminin Yararları 

Performans değerlendirme, amaçlar doğrultusunda kullanıldığında 

değerlendiren,  değerlendirilen ve organizasyon için yararlar sağlamaktadır. Etkili bir 

PYS, işveren/çalışan ilişkisinin bütün yönlerinde sağlam bir yapı kurulmasını 

sağlayarak, tüm organizasyonel hedeflere ve daha fazlasına  ulaşılmasına yardımcı 

olmaktadır (Uyargil 1998, DelPo 2007). 

2.1.7.1. Değerlendirenler (Yöneticiler) İçin Yararları 

• Astların güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini daha kolay belirlemek. 
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• Yöneticinin  kendi performansını inceleme ve geliştirmesine olanak sağlamak. 

• Astları, değerli, üretici işçilere dönüştürmek ya da işten çıkarmaya zemin 

hazırlamak için disiplinli bir ortam yaratmak, gerekiyorsa, çalışanların 

problemleriyle ilgilenme ve tanımlamaya yardımcı olmak. 

• Planlama (personel gereksinimi, seçim ve uygun işe uygun kişiyi yerleştirme, 

terfi, nakiller vb.) ve kontrol işlevlerinde (iş yeterliliğini tanımlamada) daha etkili 

olmak, astların ve birimlerin performansını geliştirmek.  

• Yöneticilerin astları ile aralarındaki iletişim ve ilişkilerini daha olumlu hale 

dönüştürmek. 

•  Yöneticilerin astlarını daha yakından tanımalarına olanak sağlayarak yetki 

devrini kolaylaştırmak. 

• Yöneticilerin yönetsel becerilerini geliştirmek yada bu becerileri rahatlıkla 

uygulayabilecekleri koşulları yaratmak (DelPo 2007, Rowland 1997, Uyargil 

2008-a, Uyargil 2008-b, Uyargil 1998). 

2.1.7.2. Değerlendirilenler (Astlar) İçin Yararları 

• Astların güçlü ve zayıf taraflarını, geliştirilmesi gereken yönlerini öğrenmesini 

sağlamak. 

• Yöneticilerinin, çalışmaları hakkında ne düşündüğünü bilme olanağı yaratmak. 

• Kendisinden bekleneni bilmesini sağlamak. 

• İş performansını geliştirmek için ne ve nasıl yapabileceğine dair bilgi sağlamak. 

• Performanslarına ilişkin elde ettikleri olumlu  geri bildirimler aracılığıyla moralini 

yüksek tutarak, iş tatmini ve kendine güven duygusunu geliştirmek. 

• Üstleri ve organizasyon tarafından gözden kaçırılmadığına dair bir güvence 

duygusu yaşatmak. 

• Çalışan olarak, organizasyon içinde üstlendikleri rol ve sorumlulukları daha iyi 

anlamalarını sağlamak (DelPo 2007, Us 2007, Rowland 1997, Uyargil 2008-a, 

Uyargil 2008-b, Uyargil 1998). 
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2.1.7.3. Organizasyon için Yararları 

• Her bir çalışanın üstlendiği rol ve sorumlulukların, organizasyonun toplam 

hedeflerini nasıl daha ileri götüreceğini belirlemek. 

• Etkinliği ve karlılığı artırmak. 

• Hizmet ve üretimin kalitesi geliştirmek. 

• Eğitim gereksinimi ve eğitim bütçesini daha kolay ve doğru biçimde belirlemek. 

• İK planlanması için gerekli bilgileri daha güvenilir bir biçimde elde etmek. 

• Çalışanların gelişme potansiyellerini daha doğru bir şekilde belirlemek. 

• Kısa dönemli İK gereksiniminin (devamsızlık, işgücü devri v.b. nedenlerle ortaya 

çıkan) giderilmesinde esneklik sağlamak. 

• Adil ücret politikasını belirlemek için veri sağlamak (DelPo 2007, Uyargil 2008-

a, Uyargil 2008-b, Uyargil 1998, Örücü ve Köseoğlu 2003). 

2.1.8. Performans Değerlendirme Sürecinin Çatışan Hedefleri 

Tüm yararlı sonuçlarına rağmen, değerlendiren ve değerlendirilenlerin 

değerlendirme konusundaki görüşlerinde ve tutumlarında olumsuzluklar 

görülebilmektedir. Hem yöneticiler, hem de çalışanlar için işin zor tarafı, performans 

planlama ve uygulama sürecindeki, farklı rol ve amaçlar arasında neredeyse kaçınılmaz 

olan çatışmaların yaşanmasıdır. Bu çatışmalar, sürecin olası amaçları ile ilgili olup, 

Şekil 1’de özetlenmiştir (Baykal 1994-b, Rudman 2003). 

  

 

 

 

                                                          

 

 

 

Şekil 1: Performans Değerlendirmede Kaçınılmaz Çatışmalar  (Rudman 2003) 

Organizasyon 

Danışmanlık, koçluk ve kariyer 

planlaması aracılığıyla çalışanların 

gelişimini sağlar. 

Bireyler 

Geçerli bir performans geribildirimi ararlar 

böylece durdukları yeri ve gelişim için 

yapmaları gerekeni bilirler. 

Bireyler 

Önemli ödüller almayı ve durumlarını 

devam ettirmeye çalışırlar 

Organizasyon 

Ödüllendirme ve çalışanla ilgili 

kararlarda kullanmak üzere bireylerden 

bilgi alır 

Çatışma   Temel Çatışma Çatışma 

Temel 

Çatışma 



 16 

2.1.8.1. Organizasyon Hedefleri İle Bireysel Hedeflerin Çatışması 

Şekil 1’de görüleceği üzere  performans değerlendirme sürecinde 

organizasyonel hedeflerle bireysel hedeflerin çatışması söz konusu olabilmektedir. 

Değerlendirilen, değerlendirmenin organizasyon tarafından oldukça farklı amaçlar için 

kullanıldığını düşünebilmektedir ( Uyargil 2008-a, Murphy ve Cleveland 1995). 

• İlk çatışma, organizasyonun ve onun çalışanlarının farklı hedefleri olmasından 

kaynaklanır. Çalışanlar, güvence ve destek arar, ilave ödül ve umut beklerler. 

Organizasyon ise, potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve performanslarını 

geliştirmeleri için çalışanlardan yapıcı eleştirileri kabul etmelerini ister. Eğer 

çalışanlar terfi veya maaş artışı konusunda kendilerini riske atacağını 

düşünürlerse, becerilerindeki zayıflıklar ve performanslarındaki kusurlar 

konusunda  açık olmayabilir ve dolayısı ile çatışma ortaya çıkabilir (Rudman 

2003). 

• İkinci bir temel çatışma kaynağı, yöneticilerin performans değerlendirmenin 

amacına bağlı olarak hem yargılayıcı hem de karar verici olarak birbirinden 

farklı roller oynamalarının beklenmesidir. Çoğu yönetici bu iki rolü aynı anda, 

makul bir şekilde oynamakta zorlanmaktadır. Bu zorluklar, PYS’nin, 

performansa bağlı konularda sınırlanmasını ve ücret, eğitim, kariyer gelişimi ve 

diğer İK alanlarına yayılmaması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bazı 

organizasyonlar, farklı performans değerlendirme ve performans gelişim 

sistemleri kullanarak veya farklı zamanlarda farklı performans ve gelişim 

görüşmeleri düzenleyerek bu problemin üstesinden gelmeye çalışmaktadırlar 

(Rudman 2003). 

• Üçüncü çatışma kaynağında ise (Şekil 1’de belirtildiği gibi), çalışanların 

çatışan amaçları yer almaktadır. Çalışanlar “nasıl gidiyorum”, “benim 

performansım ile ilgili ne düşünülüyor” gibi soruların yanıtını almak için, geri 

bildirim beklerler. Geri bildirimin gerçekleşmemesi durumunda o performans 

değerlendirmenin amacına ulaştığı söylenemez. Olumlu geri bildirim, çalışanın 

psikolojik gereksinimlerini tatmin etmesine, takdir edildiği ve istendiğini 

hissetmesine yardımcı olmaktadır. Diğer yandan, eleştirel geri bildirim, bir tür 

başarısızlık göstergesi ve çalışan için kabul etmesi zor süreçler yaratabilir. Başka 

bir deyişle, çalışanlar geri bildirim aradıkları zaman genellikle özgüvenlerini 
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arttıracak, olumlu yorumlar duymak isterler. Ödüllendirme, maaş, terfi  

performans değerlendirme ile ilişkilendirildiği zaman, çalışanlar olumlu 

olmayan geri bildirimleri kabul etmekte daha gönülsüz davranabilirler (Rudman 

2003, Köse-Akyurt ve Balıkçı 2004). 

2.1.8.2. Çatışmaların Sonuçları 

Performans değerlendirme sürecindeki çatışmalar konusunda önlemler 

alınmadığında, PYS’nden beklenen yararların elde edilmesi güçleşecektir. Bir 

değerlendirici, çok sayıda olası çatışmalarla yüzleştiği zaman, organizasyon sadece, 

ölçümlerin kullanışlığını değil aynı zamanda doğruluğunu da feda edebilir. Burada 

vurgulanması gereken konu, organizasyonlarda yaşanan bu çatışmaların sürecin 

doğasında var olduğu ancak sistem içinde kendi haline bırakılmayıp, iyi yönetilmesi 

durumunda olumsuz sonuçlarının azaltılabileceği ya da önlenebileceğidir (Uyargil 

2008-a, Murphy ve Cleveland 1995). 

2.1.9. Performans Değerlendirmeye İlişkin Olumsuz Tutumlar ve Nedenleri 

Bir çok yönetici ve çalışan performans değerlendirmeden hoşlanmaz. Yönetici 

ve çalışan arasında ortak bir çaba içinde yürütülmesi gereken PYS, her iki tarafında 

kaçmaya çalıştığı zor ve stresli bir sürece veya anlamsız zaman ve enerji harcatan bir 

kağıt israfına dönüşebilir. PYS içinde bu tür olumsuz tutumlara gereken önemi vererek, 

bunların nedenlerini araştıran işletmeler, sorunlara daha kolay çözüm bulabilmektedirler 

(Swansburg 1999, Bacal 1998, Uyargil 2008-a).  

2.1.9.1. Değerlendirenlerin (Yöneticilerin) Olumsuz Tutumları ve Nedenleri 

Paul Lefkovitz, değerlendirenlerin performans değerlendirmeye ilişkin olumsuz 

tutum ve nedenlerini dört grupta ele almıştır; 

• Performans Ölçümünden Kaçınma: Liderler, yeterli para, zaman veya bu işi 

yürütecek uzmanlıkları olmadığına inandıkları için performans ölçümünden 

kaçınabilirler. Bunu aşmak için, organizasyonun, olumlu verileri ortaya 

koyması, giderek ilerleyen olumlu adımlar atılması ve bu sayede performans 

ölçümünün endişe verici olmayan bir şekilde yürütülmesi sağlanabilir. Böyle bir  

yaklaşım, itirazları azaltır ve liderlerin performans ölçüm çabaları ile ilgili 

deneyim kazanmasına ve organizasyonel yapılanmalara olanak sağlar (Joint 

Commission Resource 2004). 
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• Performans Ölçümüne Karşı Dirençler: Performans ölçümüne direnen 

liderler, organizasyonun hali hazırda çok düzenli devam ettiğine veya 

performans ölçüm verilerinin güvenilir olmadığına inanırlar. Değerlendirme 

kavramı sadece liderleri değil, çoğu çalışanı da rahatsız etmekte ve bu hata 

yapmaktan kaçınma isteği şeklinde ele alınmaktadır. Bu zorluğun üstesinden 

gelmek için, PYS’nin, organizasyonun aslında gayet düzenli ilerlediğini 

göstermek amacıyla uygulanan bir sistem olduğunu ortaya koymak yararlı 

olabilir (Joint Commission Resource 2004). 

• Performans Ölçümünün Yükü : Performans ölçüm faaliyetleri, sigortacılar 

veya akreditasyon yetkililerinin istemesi gibi, belirli bir neden ortaya çıkana 

dek, arka plana bırakılabilmektedir. Kendi yönetimsel iş yükünün altında ezilen 

ve bu nedenle performans ölçümünden kaçınmak isteyen liderler, sorumluluğu 

devredecekleri bir aktör, mümkünse bir komite veya belirli bir kişi bulma 

çabasına girerler. Performans değerlendirme; planlama, koordinasyon, sorun 

çözümleme vb. gibi yöneticilerin kavramsal becerilerini önemli ölçüde 

kullanmasını gerektiren işlevlerden biri olup, söz konusu faaliyetlerin yöneticiler 

tarafından asıl görevlerinden farklı olarak algılanmaması ile işletmelerde 

hakettiği konuma gelmesi sağlanabilir (Joint Commission Resource 2004, 

Uyargil-a 2008). 

• Ekip Direncinin Bir Engel Olarak Görülmesi : Bazı liderler, performans 

ölçümünü desteklemelerine karşın ekip direncinin organizasyonun çabalarını 

boşa çıkarttığını savunurlar. Performans ölçümüne karşı ekip direncinin olduğu 

durumda, bu gibi tepkiler tamamen doğal karşılanmalıdır. Ölçüm fikri, daha 

önemlisi, ölçüm sonuçlarının gösterilmesi sarsıcı durumlar yaratabilir. Bu engeli 

aşmak için,  ekibin ceza tehdidi yaşamayacağı bir organizasyonel ortamın 

yaratılmasına önem verilmelidir. Liderler, performans ölçümü konusunda açık 

bir şekilde iletişim kurarak ve kötü sonuçların hayal kırıklıklarına neden 

olduğunu ama esas amacın gelişim için bilgiyi kullanmak olduğunu anlatarak 

ekibin kaygılarını giderebilirler (Joint Commission Resource 2004). 

2.1.9.2. Değerlendirilenlerin (Astların) Olumsuz Tutumları ve Nedenleri 

 Değerlendirilenlerin olumsuz görüşlerine neden olan unsurlar aşağıdaki şekilde 

gruplandırılabilir; 
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• Değerlendirmenin amacına ilişkin duyulan kuşkular: Astlar genellikle 

sistemin geliştirmeye ve ödüllendirmeye yönelik yönlerinden çok, cezalandırıcı 

özellikleri üzerinde durmakta ve bu nedenle de sisteme ilişkin güvenleri çok 

güçlü olmamaktadır. Performans değerlendirmeye ilişkin verilecek olan 

eğitimlerde, özellikle sistemin amaçları ve yararları vurgulanarak, gerekli 

açıklamaların yapılmasıyla, duyulan kuşkular azaltılabilir ya da ortadan 

kaldırılabilir (Uyargil 2008-a). 

• Değerlendirmenin objektifliğine ilişkin duyulan kuşkular: Astların 

değerlendirmenin objektif ve adil olmadığına ilişkin duydukları kuşkular bir kaç 

nedenden kaynaklanmaktadır. Öncelikle birçok çalışan, yöneticilerinin önyargılı, 

taraflı ve subjektif değerlendirme yapacaklarını düşünürken; diğer yandan 

kullanılan değerlendirme tekniklerine de pek fazla güvenmedikleri için, 

performanslarının doğru ölçümüne ilişkin kaygılar taşımaktadırlar (Uyargil 

2008-a, Swansburg 1999). 

• Başarılı olmaları durumunda performans standartlarının yönetim 

tarafından yükseltilebileceğine ilişkin görüşler: Astlar performanslarını 

etkileyen tüm değişkenlerin kendi kontrolleri altında olmadığını ancak üstlerin 

bunun tersi bir varsayımla hareket ederek, kendilerinden sürekli olarak daha çok 

çalışarak, performanslarını yükseltmelerini isteyebileceklerini düşünürler 

(Uyargil 2008-a). 

• Değerlendirmelerin sonunda değişen pek fazla bir şey olmadığına ilişkin 

görüşler: Performans değerlendirmenin birbirleri ile çelişen amaçları, zaman          

zaman astların sistemden beklentileri konusunda hüsran yaşamalarına neden 

olabilir. Özellikle başarı-ödül ilişkisinin net olarak görülemediği sistemlerde 

astlar performans değerlendirme çalışmalarının gereksiz olduğu düşüncesine 

kapılabilirler (Uyargil 2008-a). 

2.2. Performans Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi 

Bir kurumda PYS kurmak ve özellikle kurulan sistemi işletmek kolay değildir. 

PYS’nin başarıyla yürütülmesi, uygulamada  gösterilecek dikkat ve özen kadar, 

sistemin ne kadar iyi hazırlanmış olduğuyla da ilişkilidir. Hazırlık ve sistem geliştirme 

aşamasında, PYS’nin organizasyona uygunluğu ve teknik açıdan yeterliliği gibi bazı 
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konulara özellikle dikkat edilmelidir. Değerlendirmenin kim tarafından, kimlere 

uygulanacağı, değerleme sıklığının ne olacağı, ne zaman gerçekleştirileceği, hangi 

değerlendirme yönteminin seçileceği gibi konuların açık ve anlaşılır bir şekilde 

belirlenmesi gerekmektedir. PYS’nin başarılı olabilmesi için, tüm sürecin planlı 

yapılması, ilgili herkese anlatılması ve paylaşılması, kabul görmesi, yönetim tarafından 

desteklenmesi ve PYS’nin her aşamasında aynı özenin gösterilmesine çaba harcanması 

gerekmektedir (Yüksel 1999,Sabuncuoğlu 2001, Öztürk 2002). 

2.2.1. Değerlendirmelerde Kullanılacak Kriter ve Standartların Belirlenmesi 

PYS’nin kurulmasında ilk ve en önemli aşama performans kriter ve 

standartlarının belirlenmesidir. Kriter ve standartların saptanmasında, iş analizleri ve iş 

tanımları gerekli temel bilgi kaynağını vermektedir. Bu nedenle kurumlarda PYS’nin 

başarıya ulaşması için, öncelikle iş analizleri ve iş tanımlarının yapılmış olmasına 

gereksinim vardır. İş analizi ve iş tanımları PYS’nin en önemli kaynaklarındandır 

(Uyargil 2008-a, Swansburg 1999). 

2.2.1.1. Performans Kriterlerinin Belirlenmesi 

Kriterin ansiklopedik tanımı: “ Daha az övgüye layık veya daha az değerli olan 

birinden daha fazla övgüye layık veya daha fazla değerli olanı ayıran görünüşler, 

nitelikler ve boyutlar”dır (Mathison 2005). İş analizi ve iş tanımları yapıldıktan sonra, 

çalışanların ölçülecekleri “değerlendirme boyutları” olan “kriterler” tanımlanmalıdır. 

Kriterlerin doğru seçimi, daha sonra PYS ile elde edeceğimiz verilerin güvenilirliği ve 

geçerliliğinde önemli etkiye sahiptir. Doğru kriter seçiminde iş analizleri ve iş 

tanımlarından elde edilen bilgiler yanında ek verilere (uzman görüşü, literatür, ast ve 

üstlere yönelik performans anketi vb.) gerek duyulmaktadır (Mathison 2005, Uyargil 

2008-a). 

 PYS’nde kullanılan  kriterler kapsadıkları bilgiler açısından üç grupta ele 

alınabilir: 

• Kişisel özellikler ile ilgili kriterler; değerlendirilenin, işini yaparken gerekli 

olacak olan kişisel özelliklerden oluşur. Örneğin; yaratıcılık, değişikliklere 

uyum, ikna yeteneği vb. 
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• Performans özellikleri ile ilgili kriterler; işi yapan kişinin genel 

performansını içeren özellikleri kapsayan kriterlerdir. Örneğin; yapılan işin 

kalitesi, işin gerektirdiği bilgi ve beceri düzeyi, yetki devretme vb. faktörlerdir. 

• Sonuçlar veya hedeflere ulaşma ile ilgili kriterler; her iki tarafın 

(değerlendiren ve değerlendirilen) hedeflerin tamamlanması, değerlendirilmesi 

ve ölçülmesinde kullanılması üzerine anlaştıkları kriterlerdir. Bu kriterler, daha 

somut, gözlemlenebilir, ölçülebilir standartların belirlenmesinde kolaylık 

sağlayan bir yapıdadırlar. Son yıllarda bu tür kriterlere eğilim artmıştır 

(Uyargil-a 2008, Marquis ve Huston 1998). 

Kriter seçiminde dikkate alınması gereken noktalar: 

Kriterler; 

• Organizasyon açısından önemli ve iş performansını arttırıcı stratejik hedefler ve 

ölçülerle ilgili olmalıdır. 

• Takımları ve bireyleri ilgilendiren amaç ve sorumluluklarla ilgili olmalıdır. 

• Kullanılabilir, kanıtlarla açık olarak tanımlanabilen başarı ve davranışlara, 

ölçülebilir verilere odaklanmalıdır. 

• Üstler tarafından rahatlıkla gözlemlenebilir ve objektif bir biçimde 

değerlendirilebilir olmalı, astlar tarafından da iş ve değerlendirme için gerekli 

olarak algılanmalıdır. 

• Doğrulanabilir olmalı, beklentilerin karşılanabilme kapsamını onaylayan bilgi 

sağlamalıdır. 

• Verinin kullanılabilirliği ve ölçümün amacına uygun olarak kesin, ulaşılabilir 

olmalıdır. 

• Geri bildirim ve eylem için güvenilir bir temel sağlamalıdır. 

• Birbirleri ile geçişim içinde olmamalı, performansın aynı özelliklerini tekrarlı 

olarak değerlendirmemelidir (Armstrong 2000, Uyargil 2008-a). 

2.2.1.2. Performans Standartlarının Belirlenmesi 

Standart, beklentileri belirten bir ifadedir. Bir tıbbi bakım sisteminin yapısal bir 

parçasının ya da süreç üzerine temellenmiş bir bakış açısının kesin niteliksel ve 
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niceliksel olarak tanımlanmasıdır. Bir başka tanıma göre, standart, değerlendirme 

sonuçları için referans noktası oluşturan bir ölçü birimidir (Smith 2007, Swansburg 

1999). 

 Performans standardı ise, bir işin etkin bir şekilde yapılması için var olan 

şartların bir ifadesi olarak tanımlanabilir. Performans standartları, organizasyonun 

çalışanlardan, iş tanımlarına dahil olan her bir fonksiyon için üretmelerini beklediği 

sonuçları tanımlamakta kullanılmaktadır. Performans standardının nicel koşullara sahip 

olması istenilen bir durumdur. Örneğin, hizmet, hız veya sorumluluk seviyesi gibi. 

Bunun mümkün olmadığı durumlarda, daha niteliksel bir yaklaşım benimsenerek, 

olayda hangi performans standart tanımı daha etkiliyse o vurgulanmaktadır. Örneğin, 

“Bu iş ya da görev iyi şekilde yapılmış olacaktı eğer ki aşağıda saydığım şeyler olsaydı” 

gibi (Armstrong 2003, Bogardus 2004). 

 Performans standartlarının iki temel amacı vardır. İlki, çalışanlara, işlerinde 

yapmaları gereken en iyi şekli bildirmektir. İkincisi ise, özellikle performansa dayalı 

ödeme stratejisinin benimsendiği işletmelerde, performans değerlendirme yapmayı 

kolaylaştırmaktır. Performans standartları belirlenmeden yapılan çalışan 

değerlendirmeleri, yüksek oranda subjektif olmakta ve ayrımcılığa neden olan sonuçlar 

doğurmaktadır (Umiker 2005). 

Performans kriteri ile standart arasındaki fark; standardı kriterden farklı 

kılan en önemli konu, bir değer/ölçü içermesi gerektiğidir. Söz konusu fark basit bir 

örnekle şöyle açıklanabilir: Bir satış elemanının değerlendirilmesinde, satılan ürünün 

miktarı bir kriter olarak kabul edildiğinde, bu kişinin ayda 100 birim satması, belirlenen 

standartlara gore mükemmel, 80 birim satması ise tatminkar bir performans düzeyini 

göstermektedir (Uyargil 2008-a). 

 Performans Standartlarının Yararları; 

• Yeni çalışanların oryantasyon ve eğitimleri için yönlendirme sağlar. 

• Çalışanların kendi performanslarını değerlendirmelerine ortam sağlar. 

• Performans değerlendirmeleri, danışmanlık ve disiplin faaliyetleri için eksiz 

bir temel sağlar. 

• Performansa dayalı ödeme ve terfi seçim stratejilerini destekler. 



 23 

• Eğitim ve gelişim gereksinimlerini tanımlar. 

• Kurumlardan gelen akreditasyon ve lisans taleplerini karşılar. 

• Ayrımcılıktan kaçınmayı ve PYS ile ilgili şikayetlere karşı korunmayı sağlar 

(Umiker 2005). 

İyi bir performans standardı; yazılı, kesin, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, 

esnek,  dikey ve yatay olarak bağdaşır, yetkiyle uyumlu olmalıdır. Çalışanlar için 

ulaşılması gereken bu standartların güvenilir olması için belirlenen hedeflerin 

saptanmasına bizzat çalışanlarda katılmalıdır. Konuya bu açıdan bakıldığında belirlenen 

standartlara güven ve onlara ulaşma çabası da artacaktır (Amstrong 2003). 

2.2.2. Performans Değerlendirme Periyotlarının Belirlenmesi 

PYS’de, kriterler ve standartlar gibi ölçütlerin belirlenmesi kadar önemli bir 

başka konuda değerlendirmenin hangi zaman aralıklarıyla yapılacağıdır. PYS içinde 

performans planlamanın sıklığını belirleyen bir çok faktör bulunmaktadır. Kişinin 

yaptığı işin niteliği, deneyimi, işindeki çalışma süresi, kendine güveni olup olmadığı, 

fiili performans düzeyi gibi konular yöneticinin planlamayı ne sıklıkla yapacağını, 

planlamaya ne kadar sure ayıracağını belirleyen önemli unsurlardır. Değerlendirmenin 

belirli zaman aralıklarıyla ve hatta yılda bir defa yapılması yaygın bir uygulamadır. 

Yaygın görülen ve performans geliştirme amacı ile uyumlu diğer bir uygulama ise, 

performans değerlendirme görüşmelerini her altı ayda bir yapmaktır. Bununla beraber 

performans değerlendirmenin sabit bir zaman aralığıyla yapılması yerine, çalışanlarla 

ilgili psikolojik nedenlerden ötürü, değişken aralıklarla değerlendirmenin yapılmasının 

çok daha uygun ve yararlı olacağı savunulmaktadır. Buna gore; ücret artışının 

yapılacağı zamanlardan veya terfi ve nakil konusundaki kararların alınmasından once, 

kişinin amiri, görevi veya görevinin niteliği değiştiğinde, çalışana verilen projenin 

bitiminde ya da projelerdeki büyük önemli dönüm noktalarında vb. değerlendirmeler 

yapılabilmektedir. Ayrıca, kimin ne zaman değerlendirileceği konusunda yöneticilerin 

serbest bırakıldığı yaklaşımlarda kullanılmaktadır (Bingöl 2006, Uyargil 2008-a, 

Barutçugil 2004, Baykal 1994-b). 

2.2.3. Performans Değerlendirmeye Katılacakların Eğitimi/Bilgilendirme 

PYS oluşturulurken değerlendirmeyi yapacak yöneticilerin eğitim ve 

yetiştirilmesine önem verilmelidir. Bütün değerlendiricilerin, eşit, geçerlilik ölçütlerine 
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sahip değerlendirmeler yapacaklarını varsaymak yanıltıcı olacaktır. Eğitim ve yetiştirme 

olanağı sağlanmadan değerlendiricilerin kesin doğru değerlendirmeler yapmaları 

beklenmemelidir. Değerlendirici eğitim programları, değerlendirici hata eğitimi, 

referans çerçevesi eğitimi, performans kapsamı eğitimi, değerlendirici değişkenliği 

eğitimi ve davranışsal gözlem eğitimi  vb. içeren değişik tipteki eğitim programları 

şeklinde yürütülmektedir. Bu eğitim programları, değerlendiricileri, performansı daha 

iyi gözlemleyebilen, iş davranışlarının hepsine hakim, performans standartlarını açık bir 

şekilde özümsemiş ve kişisel önyargılardan arınmış hale getirmeyi amaçlamaktadır. 

(Barutçugil 2004, Newman-Kinney ve Farr 2004, London 2003). 

 Ayrıca, online ve web bazlı kaynaklarla sağlanan düşük maliyetli eğitimlerle ve 

genellikle gereksinim duyulduğunda yüzyüze görüşme yapan İK yöneticilerinin 

desteğiyle, organizasyonlar PYS’ne destek sağlayan genişlik ve derinliğine eğitim 

olanakları sağlayabilirler. Örneğin, bir ileri teknoloji firması, şirketin intraneti üzerinden 

güçlü bir PYS web sitesi üreterek; hem yöneticilere hem de çalışanlara yardımcı olacak 

şekilde dizayn ettiği bu site ile, PYS’nin felsefesinden, hedef belirleme sahalarındaki 

taktiklere, değerlendirme, inceleme, geribildirim, koçluk ve gelişime kadar performans 

değerlendirme ile ilgili her konuya yönelik eğitimlere yer vermektedir (London, Mone 

ve Scott 2004). 

 Performans değerlendirme oldukça duyarlı bir konudur. Sistemin 

uygulanmasından etkilenecek kişilerin olumsuz yorum yapamamalarının ve sistemin 

başarılı olmasının ön koşulu çalışanlara yapılan uygulamaya yönelik sürekli bilgi 

verilmesidir. Çalışanlara; intranet, gazete, bülten, broşür, toplantılar vb. aracılığıyla 

performans değerlendirmenin amaçları, kullanılan yöntemler ve uygulamada 

karşılaşılan sorunlara yönelik eğitimler verilmelidir (Sabuncuoğlu 2001, Barutçugil 

2004). 

2.2.4. Performans Değerlendirmede Değerlendirmeyi Yapacakların Belirlenmesi 

Performans değerlendirmenin kim ya da kimler tarafından yapılacağı 

organizasyonun yönetim ve İK politikalarına bağlı olarak seçilecek değerlendirme  

tekniğine göre belirlenmektedir. Burada üzerinde durulması gereken en önemli konu; 

değerlendirmeleri yapacak kişi ya da kişilerin çalışanları yeterli bir süre gözlemleme 

olanağını ve çalışan performansına ilişkin gerekli kanaati elde etmiş olmasıdır. PYS’de 

ilk ve en çok kullanılan yöntem, çalışanların  yöneticileri tarafından 
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değerlendirilmesidir. Performans değerlendirmede kişilerin kendi kendilerini de 

değerlendirdikleri (ilk amir değerlendirmesinin yanında, ikinci bir değerlendirme 

olarak) sistemlere de sıkça rastlanılmaktadır. Ayrıca; iş arkadaşları, müşteriler ve 

astlarda değerlendirme süreçlerine katılabilmektedir. Bu tür çok yönlü 

değerlendirmelerin bir arada kullanılmasına günümüzde 360 derecelik değerlendirme 

olarak adlandırılmaktadır (Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b, Uyargil 1998). 

2.2.4.1. Yöneticiler/Üstler Tarafından Değerlendirme 

Geleneksel olarak en yaygın uygulama, çalışanların bir üst yöneticisi tarafından 

değerlendirilmesidir. Bu uygulamaların yararlı yönü, bir üst yöneticinin, 

değerlendirilmesi yapılacak olana yakın olması nedeniyle onu en iyi biçimde 

izleyebilecek olmasıdır. Böyle bir değerlendirme, sistem olarak hiyerarşik yapıya uygun 

biçimde gerçekleştirilir. Organizasyonların çoğunda uygulanan bu yaklaşım, çalışanın 

ilk basamak yöneticisi ile olan fonksiyonel ve kişisel yakınlığı nedeniyle, en etkin 

değerlendirmenin ve geri beslemenin ilk basamak yöneticisi tarafından yapılabileceğini 

ortaya koymaktadır ( Bingöl 2006, Barutçugil 2004, Yılmaz ve Ünsar 2007). 

Çok yaygın olarak uygulanmasına karşın, değerlendirmenin bir üst yöneticisi 

tarafından yapılması durumunda bazı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu sorunlar 

kısaca şöyle belirtilebilir; 

• Astlar, bir üst yöneticisinin ceza ve ödül yetkisini açık seçik görmekten ve bu 

yetkiyi PYS yolu ile kullanıyor olmasından rahatsız olabilirler. 

• Eğer değerlendirme süreci tek yönlü işler, gerekli yönlendirme ve geri besleme 

üst yönetici tarafından sağlanmazsa, değerlendirme sonuçlarının olumsuz 

olması halinde ast savunmaya geçerek, davranışlarının haklılığını kanıtlamaya 

çalışabilir. 

• Bir üst yönetici, asta geri besleme sağlama konusunda gerekli becerilere sahip 

olmayabilir. 

• Cezalandırma durumunda ast ile bir üst yöneticinin ilişkileri bozulabilir ve 

verimlilik olumsuz yönde etkilenebilir (Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b). 

Yukarıda belirtilen sorunlar nedeniyle bir veya birden fazla üst yönetici 

tarafından ortak değerlendirme yapılması, ikinci bir performans değerlendirme 
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yaklaşımı olarak benimsenebilir. Bu durumda, ilk amirin kendi ilk amiri, bölüm 

yöneticisi vb. kişilerde değerlendirmeye katılabilir. Bu durumda amirler ayrı ayrı ve 

birbirlerinin değerlendirmelerini görmeden değerlendirme yapabilecekleri gibi, görüş 

birliğine vararak grup değerlendirmesi de yapabilirler. Bu şekilde yapılacak olan 

değerlendirmede ilk amirin değerlendirmelerinin subjektif olma ihtimalini azaltmak 

amacı ile daha üst düzeydeki yöneticilerin sürece katılmaları yararlı olmakta ise de, ilk 

amirin dışındaki kişilerden detaylı değerlendirmeler yapmaları yerine, ilk amirin 

değerlendirmesi ve astın performansına ilişkin görüşlerini bildirmelerini istemek daha 

yerinde bir yaklaşım olacaktır (Yılmaz ve Ünsar 2007, Yüksel 1999, Uyargil-a 2008). 

2.2.4.2. Kendini Değerlendirme / Öz Değerlendirme 

 PYS’nde  üstün veya üstlerin yaptığı değerlendirmenin yan sıra, çalışanın kendi 

kendini değerlendirmesini istemek pek çok yöneticinin başvurduğu yollardan biridir. 

Çoğu yönetici, çalışanlarının kendilerini nasıl algıladıklarını öğrenmek ve kendi 

görüşleri ile onların görüşlerini karşılaştırmak için bu yola başvurmakta ve bu yolun 

sistemin işleyişine yararı olduğuna inanmaktadır. Aslında bu tarz bir değerlendirme 

çalışanın kendi farkındalığı ve kendini objektif olarak inceleme yeteneği ile ilgili değerli 

bir içe bakış geliştirme ve kendini anlama olanağı sağlamaktadır. Ancak bu yöntem de 

kişinin kendisini değerlendirmede objektif kalamayacağı ve subjektif bir değerlendirme 

yapabileceği gerçeği de unutulmamalıdır. Özellikle daha iyi olanlar, kendilerini hafife 

alma eğilimindeyken, daha az etkili olanlar kendilerini olduğundan iyi ve büyük görme 

eğilimi içinde olabilmektedirler. Kendi kendini değerlendirme yaklaşımı, özellikle, bir 

çalışanın büyük ölçüde idarecisine bağlı olmadan çalıştığı durumlarda çok daha 

açıklayıcı ve yararlı sonuçlar getirmektedir (Uyargil-a 2008, Uyargil-b 2008, Marquis 

ve Huston 1998, Miller-Walker ve Drummond 2006). 

 Kendi kendini değerlendirme yaklaşımı kullanılacağı zaman aşağıdaki 

faktörlerin göz önüne alınması gerekmektedir: 

• Çalışanlara önceden haber verilmeli ve böylece adil bir kendini değerlendirme 

yapılmaya çalışılmalıdır.  

• Çalışanlara kendi kendini değerlendirmelerinin nedenleri söylenmeli ve bu 

bilgilerin  görüşmede nasıl kullanılacağı bildirilmelidir. 



 27 

• Çalışana, ne yapacağı ve formu nasıl kullanacağı hakkında özel açıklamalar 

yapılmalıdır. 

• Çalışanlara objektif bir değerlendirme yapmalarının gerekliliği anlatılmalıdır. 

• Yöneticiler, çalışanlarını, kendileriyle ilgili yaptığı değerlendirmenin, adil bir 

performans değerlendirme sonucuna ulaşmak için kullanılacağına ikna etmelidir 

(Kirkpatrick 2006). 

2.2.4.3. Meslektaş/Akranlar Tarafından Değerlendirme 

Meslektaş değerlendirme sistemleri, çalışan performansını incelemek için çok 

sayıda çalışanın desteğini kayıt altına alan programlardır. Genel olarak, bir meslektaş 

değerlendirmesi yaklaşımında, iki ile altı adet çalışanın performans değerlendirmeye 

veya çalışanın hedef ve amaçlarının belirlenmesine yardım etmeleri istenmektedir 

(Lyster, Arthur ve Arthur 2006). 

Meslektaş değerlendirmesi, çalışan performansı hakkında daha kapsamlı bir geri 

bildirim olanağı sağlanması amacıyla ele alınmaktadır. Araştırmalar, bir bireyin her gün 

beraber çalıştığı kişilerin, onun liderlik kapasitesinin tanımlanmasında, çalışanın 

üstlerinden daha güvenilir bir veri kaynağı olduğunu göstermektedir. Bu yaklaşım, 

performans değerlendirmenin daha objektif olması açısından performans değerlendirme 

sisteminin bir bölümü olarak ele alınmakta ve çoklu ölçümlerin daha objektif bir sonuç 

verdiği teorisini desteklemektedir (Lyster, Arthur ve Arthur 2006, Swansburg 1999). 

Meslektaş değerlendirmesine katılan bütün çalışanların, değerlendirici rolüne iyi 

hazırlanmış olmaları gerekmektedir. Eğer çalışma ortamında, çalışanlar arasında 

karşılıklı bağlılık ve etkileşim oranı yüksek ise, bu yöntemin daha başarılı bir şekilde 

kullanılabildiği belirtilmektedir (Lyster, Arthur ve Arthur 2006, Yılmaz ve Ünsar 2007). 

2.2.4.4. Astlar Tarafından Değerlendirme 

Astların değerlendirme sürecine katılmaları, özellikle bir yöneticiye bağlı ast 

sayısının fazla olduğu büyük organizasyonlarda, daha da avantajlı hale gelmektedir. 

Ancak, yöneticiler çoğunlukla astlar tarafından değerlendirilmekten hoşlanmamakta ve 

bu tip uygulamaları tepki ile karşılamaktadırlar (Camgöz ve Alperten 2006, Uyargil 

2008-a, Uyargil 2008-b). 
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Ast değerlendirmelerinin resmi olarak kullanılmasının desteklenmesini zorunlu 

kılan üç neden ileri sürülmektedir. Birincisi, astlar geçerli bir bilgi kaynağıdır ve 

genellikle çeşitli boyutlardaki yönetsel performansı, özellikle liderliği gözlemlemek ve 

incelemek için iyi bir pozisyonda bulunurlar. İkincisi, değerlendirmeler çeşitli astlardan 

aynı anda toplandığından, bu çoklu değerlendirmeler, yaygın olarak kullanılan üst 

değerlendirmelerinden daha objektif sonuçlar çıkarabilmektedir. Üçüncü olarak, resmi 

bir ast değerlendirme sistemi, bugün daha büyük bir önem kazanan çalışan “bağlılığı” 

ve “katılımı” modelleriyle uyumluluk göstermektedir (Bernardin ve Beatty 1995). 

Ast değerlendirmeleri, düzgün bir şekilde uygulandığı zaman, çalışanın iş 

tatminini ve moralini artırmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bir astın 

üstünü değerlendirirken, hangi kriterlerin performans değerlendirme sistemine dahil 

edileceğidir. Bir astın amirinin yaptığı işler hakkında genel bir kanaati olsa da, 

organizasyonel yapı içinde kendinden daha üst düzeyde görev yapan bir kişinin 

performansını doğru bir biçimde değerlendirebilmesi, bilgi, beceri ve deneyim açısından 

mümkün olmayacaktır. Bu durumda ast üstünün, kendisi ile ast-üst ilişkileri çerçevesi 

ile sınırlı kalacak şekilde, ancak bazı yönetsel özelliklerini değerlendirebilecektir 

(Bernardin ve Beatty 1995, Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b). 

2.2.4.5. Müşteriler Tarafından Değerlendirme 

Müşterilerin tutum ve davranışı, bir firmanın başarı derecesini belirler. Bu 

nedenle bazı organizasyonlar, bu önemli kaynaktan yararlanarak doğrudan müşterilerle 

temasta bulunan çalışanlarının performansıyla ilgili olarak bilgiler elde etmenin önemli 

olduğuna inanmaktadırlar. Böyle bir yaklaşım, müşteri bağlılığını göstermesi, 

çalışanları bundan sorumlu tutması ve değişimi hızlandırması nedenleriyle 

organizasyonlar açısından önem taşımaktadır. Günümüzde müşteri memnuniyetine 

ilişkin amaçlar, büyük önem taşıdığından, müşterilerin ilişkide bulundukları çalışanların 

özellikle tutum ve davranışları hakkındaki değerlendirmeleri dikkate alınmakta ve 

düzenli aralıklarla yapılan mülakatların dışında, anketler, telefon görüşmeleri ve şikayet 

dilekçeleri vb. yöntemlerle müşteri veya kurum hizmetlerinden faydalananlardan alınan 

bilgilerle, yöneticiler ve diğer çalışanların performansları değerlendirilebilmektedir. Bu 

yöntem, günümüzde özellikle değerlendirici ile değerlendirilenin aynı mekanda 

bulunmadığı yani yöneticinin astını sürekli gözlemleyemediği sektörlerde daha sık 

uygulanmaktadır (Bingöl 2006, Yılmaz ve Ünsar 2007, Koç 2007). 
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     Tablo 2-2-1: Performansa İlişkin Verilerin Sağlandığı Çeşitli Kaynaklar (Uyargil 2008-a) 

Veri Kaynakları 
 

Kullanım Alanı 
İlk Üst Eşitler Astlar Kendini Değ. Müşteriler 

Terfi, ücret, nakil v.b. 

konulardaki karar 
X X    

Kişisel gelişim X X X X X 

Personelle ilgili olarak 

yürütülecek araştırmalar (işgücü 

devri, devamsızlık, şikayetler 

v.b.) 

X X X   

Tablo 2-2-1’de performansa ilişkin verilerin sağlandığı çeşitli kaynaklara 

değinilmiştir. Birden fazla veri kaynağından yararlanılması düşünülen sistemlerde, 

sistemin kullanım amaçlarına uygun seçimi yapabilmek için, hangi veri kaynağından 

hangi konularda yararlanılacağının bilinmesi gerekmektedir (Uyargil 2008-a, Uyargil 

2008-b ). 

2.2.4.6. 360 Derecelik Değerlendirme 

360 derecelik değerlendirme 1990’lı yıllarda, yöneticilerin iş performanslarının 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için uygulanmaya başlanan bir yöntemdir. Bu 

yöntem daha sonra diğer düzeydeki çalışanlar için kullanılmaya başlanmıştır. 360 

derecelik değerlendirme, bir çalışanın davranışları ve bu davranışların etkileri hakkında 

o çalışanın üstlerinden, çalışma arkadaşlarından, müşterilerden, tedarikçilerden ve 

içinde bulunduğu proje takımlarının diğer üyelerinden bilgi toplanmasına 

dayanmaktadır (Koç 2007, Helvacı 2002). 

360 derecelik değerlendirmeyi diğer değerlendirme yöntemlerinden ayıran temel 

fark geri besleme boyutu olup bu çok yönlü bir özellik göstermektedir. 360 derecelik 

değerlendirmenin amacı, tüm bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini anlamalarına yardım 

etmek ve profesyonel gelişimlerine destek sağlamaktır (Uğurlu 2007, Helvacı 2002). 

360 derecelik değerlendirmeler yüz yüze tartışma yöntemi kullanılmadan ve 

isimsiz olarak yapılmakta ve çalışanın performansına ait bilgilerin toplanmasında 

değerlendirme formu kullanılmaktadır. Çalışanın kendisinin de olduğu bir 
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değerlendirme havuzunda bilgiler toplanarak elde edilen ortalama performans bilgisi 

çalışan performans skoru olarak belirlenmektedir. Bu değerlendirme havuzuna 

katılanların sayısı, organizasyonun beklentileri, personelin yetkinliği ve performans 

değerlendirmedeki deneyimine bağlı olarak değişebilmektedir. Genel olarak tek yönlü, 

amirden geri besleme alan performans değerlendirme yöntemlerinde dönüşüm kademeli 

olarak gerçekleşmektedir. Başlangıçta amirden gelen geri beslemenin havuzdaki oranı 

diğerlerine gore daha yüksek olabilmektedir. Araştırmalar, bu kademeli geçiş 

yaklaşımının, 360 derecelik değerlendirme yönteminin kurumsallaşmasını 

hızlandırdığını göstermektedir (Uğurlu 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: 360 Derecelik Değerlendirme Şeması (Sabuncuoğlu 2001) 

360 derece değerlendirmenin avantajları; 

• Çalışanların performanslarının iyileştirilmesine yönelik çok yönlü bir geri 

besleme sağlar. 

• Ölçülebilir çalışan gelişimi için belirli hedefler sağlar. 
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• Çalışanlar ile müşteriler arasındaki iletişim seviyesi hakkında bilgi verir. 

• Müşteri gereksinimlerinin daha açık bir şekilde anlaşılmasını sağlar. 

• Organizasyondaki kişisel ilişkilerin gelişmesine zemin hazırlar. 

• Çalışanların yaptıkları işin çevredekiler tarafından nasıl algılandığının 

görülmesini sağlar. 

• Amirler çalışanların yetenekleri ve yeterlilikleri hakkında daha geniş bilgi 

sahibi olur (Uğurlu 2007, Cook 2008). 

360 derece değerlendirmenin dezavantajları; 

• Farklı gruplardan gelen geri bildirimler, kafa karıştırıcı ve çelişkili olabilir. 

• Değerlendirme süreci fazlasıyla uzun ve zaman alıcı olabilir. 

• Süreç, üst yönetimin kapsamlı eğitim ve değerlendirmelere bağlılığını 

gerektirir (Cook 2008). 

2.2.5. Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Belirlenmesi 

Çalışanların performans düzeyini belirlemek amacıyla geliştirilmiş pek çok 

yöntem bulunmaktadır. Her işletme kendi yapısına uygun düşen bir performans 

değerlendirme yöntemini seçmekte ve uygulamaktadır. Her işletmenin kullandığı 

yöntem onun gereksinimlerine ve yönetim kültürüne gore değişiklik göstermektedir. 

Her değerlendirme yönteminin kendine özgü avantajları ve dezavantajları 

bulunmaktadır. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı konusuna, karar verilirken, 

her tekniğin yapısının, neyi ölçtüğünün iyi analiz edilmesi gerekmektedir. 

Organizasyonlar, bu yöntemler arasından yapılarına, çalışanların niteliklerine, 

amaçlarına ve konuya verdikleri önem derecesine göre seçim yaparak ve bazen de 

birkaç yöntemi birlikte kullanarak performans değerlendirmelerini yaparlar. Aşağıda, bu 

yöntemler, beş ana başlık altında ele alınmaktadır (Ferecov 2003, Sabuncuoğlu ve 

Tokol 2001, Helvacı 2002, Barutçugil 2004). 

2.2.5.1. Kişilerarası Karşılaştırmalara Dayalı Yöntemler 

Bu yöntemde performans değerlendirme, kişilerin birbirleriyle karşılaştırılmaları 

sonucunda gerçekleştirilir. Çalışanlar birbirleri ile kıyaslanarak başarı düzeylerine gore 
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sıralanmaktadır. Bu yöntemin amacı, sıralamayı en objektif ve doğru olarak yapmayı 

sağlamaktır. Bu yaklaşıma uygun olarak geliştirilen yöntemler şunlardır(Helvacı 2002): 

Sıralama Yöntemi: Bu yöntem kendi içinde uygulanan sıralama tekniğine göre 

farklılıklar göstermektedir. Basit sıralama yöntemi, çalışanın değerlendirmesinde 

kullanılan en basit yöntemlerden birisidir. Değerlendirici, en iyi çalışan olduğunu 

düşündüğü kişiyi en üste, en kötü çalışan olduğunu düşündüğü kişiyi en alta koyarak, 

diğer çalışanları başarı durumlarına göre bu iki isim arasına yerleştirir. Bazen grubu 

kendi içinde iyi, kötü, orta gibi alt gruplara bölerek, bunlar içinde sıralamanın 

yapılmasıyla daha kolay değerlendirme gerçekleştirilir. İkili karşılaştırma yönteminde 

ise, her çalışanın grup içindeki her bireyle, dikkate alınan çeşitli boyutlar kapsamında 

kıyaslanması söz konusudur. Önceden belirlenen çiftlerin birbirleri ile karşılaştırılması 

sonucunda başarılı olan kişinin yanına konan işaretler toplanmakta ve en çok işareti 

olandan en az olana doğru sıralama yapılmaktadır. Başarı sıralamasının kolaylıkla elde 

edilmesi, her çalışanın birbiriyle kıyaslanmış olması yöntemin avantajları arasında yer 

alırken, değerlendirici hatalarına açık olması, çalışan sayısının çok olduğu durumlarda 

uygulama süresi ve maliyetinin çok fazla olması dezavantajları arasında yer almaktadır 

(Ahmad 2004, Helvacı 2002, Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b, Landy ve Conte 2006, 

Eraslan ve Algün 2005). 

Zorunlu Dağılım Yöntemi: Diğer yöntemlere göre daha yeni değerlendirme 

yaklaşımlarındandır. Bu yöntemin esası, üstlerin astlarının pek çoğunun başarı 

düzeylerinin farklı olmadığı ya da performanslarında belirgin farklılıklar olmadığı 

düşüncesiyle, yaptıkları değerlendirmelerde belirli puan, derece ya da ifadelere 

yönelmelerine dayanmaktadır. Ancak, PYS’nin çalışanlar arasındaki başarı 

farklılıklarını hassas bir biçimde belirlemesi gerekmektedir. Çalışanlar arasındaki başarı 

farklılıklarını ortaya koyabilmek amacıyla zorunlu dağılım yönteminde 

değerlendiricilere bazı sınırlamalar öngörmektedir. Bu yöntem de değerlendiricinin 

performans ölçümlerini, normal bir frekans dağılımına (çan eğrisi) uyacak şekilde 

dağıtması gerekmektedir. Bu yöntemde, değerlendiricinin aşağıda belirtilen 

kategorilerin tamamını kullanması gerektiğinden, herkesi ortalama puanlarla 

değerlendirmeden kaçınması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır (Bingöl 2006, Uyargil 

1998, Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b, McConnell 2006, Schermerhorn-Hunt ve Osborn 

2005). 
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En Yüksek                Yüksek                Orta                Düşük                Çok düşük 

     %10                        %20                  %40                 %20                      %10 

Değerlendirilen grubun 100 kişi olduğu ve skalada belirtilen performans 

düzeylerinin de en yüksek, yüksek, orta, düşük ve çok düşük olarak ifade edildiği bir 

durumda, değerlendirici  grubun yaklaşık 40 kişisini orta, 20 kişisini yüksek, 20 kişisini 

düşük, 10 kişisini en yüksek ve kalan 10 kişisini de çok düşük performans dereceleri ile 

ifade etmek durumundadır (Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b). 

Zorunlu dağılım yöntemi, özellikle birden fazla değerlendirme amirinin 

bulunduğu ve değerlenen kişi sayısının çok olduğu durumlarda  tekdüze sonuçlara 

ulaşılmasını sağlayan oldukça yararlı bir yöntemdir. Ancak uygulamada yöntemin 

çeşitli sakıncaları da görülmektedir. Öncelikle değerlendirilen her grupta normal 

dağılım eğrisine uygun sonuçlar elde etmek oldukça güçlük yaratmaktadır. Çalışanların 

hepsi üst düzey performans gösterdiğinde, ya da çalışanların hepsinin performansının 

birbirine yakın seviyede olduğunda yöntem faydalı olmamaktadır (Uyargil 2008-a, 

Uyargil 2008-b, Schermerhorn-Hunt ve Osborn 2005). 

Sıralama ve zorunlu dağılım yöntemleri, kişilerin performans düzeylerini genel 

bir kritere dayalı olarak değerlendiren yöntemlerdir. Bu nedenle, geri bildirim ve açıklık 

ilkesinin benimsendiği sistemlerde kullanımı olası değildir ve ücretleme ile ilgili 

alınması gereken kararlarda sorun yaratabilmektedir. Bu yöntemler genellikle, 

kadrolama ve terfi kararlarında, diğer yöntemlerle birlikte, sonuçları desteklemek ve 

/veya kontrol etmek için kullanılmaktadır (Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b). 

2.2.5.2. Ortak Performans Kriter ve Standartlarına Dayalı Yöntemler 

Performans değerlendirme, insanların diğer insanları yargıladığı ya da 

değerlendirdiği bir süreçtir. Ortak performans kriter ve standartlarına dayalı yöntemlerin 

bu değerlendirme sürecindeki rolü ise, insan yargısını, hata ve önyargılara karşı daha 

duyarlı yapmaktır. Bu yöntemler, her çalışanın performansını diğer çalışanlardan 

bağımsız olarak kendi iş tanımı kapsamı içinde ele almakta ve çeşitli boyutlarda 

değerlendirmektedir. Bu yöntemlerde bireyler belirlenen standartlara göre birden fazla 

kriter kullanılarak değerlendirilmektedir. Bu standart ve değerlendirme kriterleri, bazen 

tüm çalışanlar için, bazen de belirli iş/işgören grupları için ortak olarak saptanmaktadır 



 34 

(Milkovich ve Wigdor 1991, Helvacı 2002, Boella 2000, Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-

b). 

Ortak performans kriter ve standartlarına dayalı yaklaşımlar aşağıdaki şekilde 

ele alınmaktadır; 

Geleneksel Değerlendirme Skalaları: Grafik değerlendirme skalaları olarak 

adlandırılan geleneksel değerlendirme skalaları, çalışan performansını değerlendirmede 

kullanılan en eski yöntemlerdendir. Bu yöntemde değerlendiriciler, çalışanın 

performansını belli bir skala üzerinde değerlendirmektedir. Geleneksel değerlendirme 

skalalarında önceden belirlenmiş olan, kişilik özellikleri, işe ilişkin davranışlar ve işin 

sonuçları ya da çıktılarını ölçmeye  yarayan değerlendirme faktörleri ile çalışan 

değerlendirilmektedir. Bu yöntemde, kişilik özelliklerini ölçmeye yarayan faktörlerin 

soyut ve gözlemlemeye uygun olmayışı ve değerlendiricilerin bazı değerlendirme 

hataları yapmasına neden olabilmesi sebebiyle, işle ilgili davranışları ve sonuçları 

değerlendirmeye yönelik faktörlere ağırlık verilmesi önerilmektedir (Helvacı 2002, 

Yüksel 1999, Caruth ve Handlogten 1997, Öztürk 2002). 

Geleneksel değerlendirme skalası yöntemi çok yaygın bir biçimde 

uygulanmasına rağmen, geçerlilik ve güvenilirliği düşük olan ve değerlendiricilerin 

çeşitli değerlendirme hataları yapmasına neden olan bir PYS olarak kabul edilmektedir. 

Ancak kolaylıkla düzenlenebilmesi, sonuçların puanlarla ifade edilip, çalışanlarla ilgili 

çeşitli kararlarda rahatlıkla uygulanabilmesi, yöntemin kullanım alanını 

genişletmektedir. Bu yöntemin uygulanmak istenmesi durumunda, değerlendirme 

skalalarının geçerlilik ve güvenilirliği arttırıcı önlemler alınmalı, değerlendirme 

faktörlerinin seçimine özen gösterilmeli, seçilen faktörlerin işlerin yapılışı için gerekli, 

gözlemlenebilir, somut,açık ve net bir şekilde tanımlanabilir olmasına dikkat edilmeli, 

soyut kavramlar (fedakarlık, güvenilirlik gibi) kullanılmamalıdır. Ayrıca faktörler 

arasında geçiş olmamasına dikkat edilmeli, diğer bir deyişle, kişinin/performansının 

aynı özelliği birden fazla faktör ile ölçülmemelidir (Uyargil 1998, Uyargil 2008-a, 

Uyargil 2008-b). 

Geleneksel değerlendirme skalalarının içerdiği “aralık sayısı” önemlidir.   

Yapılan araştırmalar aralık sayısı arttıkça skalaların güvenilirliğinin düştüğünü, 

değerlendiricilerin yediden fazla aralığı olan skalalarla güvenilir değerlendirmeler 

yapamadığını göstermiştir. Bir diğer önemli konu ise farklı çalışan gruplarının farklı 
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değerlendirme kriterleri ile değerlendirilmesidir. Gerek kişilerin organizasyon 

yapısındaki konumları, gerekse işlerin içeriklerindeki farklılıklar, ayrı formlar 

düzenlenmesi gereğini ortaya koyarken, kullanılan değerlendirme kriterlerinin 

ölçümlenmesinin önemi vurgulanmaktadır (Uyargil 1998,Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-

b). 

Ülkemizde sıklıkla kullanılan geleneksel değerlendirme skalalarının en olumlu 

yönü, yöneticilerin astlarının performanslarını çeşitli özellikler açısından gözlemleyip, 

çeşitli kriterler doğrultusunda çok yönlü değerlendirmeler yapmalarına olanak 

vermesidir. Değerlendirme faktörleri iyi seçilip, tüm değerlendiriciler açısından aynı 

şekilde anlaşılmasını sağlayacak tanımları yapıldığında, daha objektif değerlendirmelere 

ulaşılabilmektedir. Skaladaki sayısal değerlerle kişilere puan verilmesi söz konusu 

olduğundan, değerlendirmelerin sayısal sonuçlarından yönetsel kararlarda kolaylıkla 

yararlanılmaktadır. Yöntem değerlendiricileri skaladaki değerleri seçerken serbest 

bıraktığından, değerlendirmeyi yapanların kişilikleri ve kişisel değer yargıları ön plana 

çıkarak çeşitli değerlendirme hataları yapılabilmektedir (Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-

b, Koç 2007). 

Davranışsal Değerlendirme Skalaları: Davranışa dayalı değerlendirme 

skalaları, günümüzde giderek daha yaygın kullanılan bir PYS’dir. Geleneksel 

değerlendirme skalalarına benzemekle birlikte davranışsal değerlendirme skalaları 

davranışları tanımlamakta daha belirleyici özellik göstermektedir. Geleneksel 

değerlendirme skalalarının çeşitli sakıncalarını ortadan kaldırmak için geliştirilmiş olan 

davranışsal değerlendirme skalaları örneklerine aşağıda kısaca değinilmektedir               

( Schermerhorn, Hunt ve Osborn 2005, Brody 2005, Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b). 

Davranışsal Beklenti Skalaları (Behaviorally Anchored Rating Scales-BARS): 

Smith ve Kendall tarafından 1963 yılında geliştirilen  bu yöntem, aynı zamanda 

davranışsal temellere dayalı değerlendirme skalası olarak da adlandırılmaktadır. 

Davranışsal beklenti skalaları çalışanları çeşitli kişilik özelliklerine sahip olup 

olmamalarına göre değil, spesifik iş gerekliliklerini etkinlikle yerine getirecek 

davranışları ne oranda sergileyebildiklerine göre değerlendirmektedir. Belirli kriterler 

için geliştirilmiş alternatif cevap ifadeleri aynı zamanda skalada çeşitli performans 

düzeylerini temsil etmektedir. Skalalardaki ifadeler gösterilen davranışa göre değil, 

beklenen ve arzu edilen davranışa göre hazırlanmaktadır. Springer, Payne ve 
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Petermann(1998), arzu edilen davranışların performans gelişiminde kullanılmasında 

değerlendirme araçlarının tuttuğu yeri incelemiş ve çalışanların organizasyonun misyon 

ve vizyonuna odaklandığını belirtmişlerdir ( Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b, Ergin 

2002, Marquis ve Huston 1998).  

Bu değerlendirme skalalarının; genel davranış grupları yerine özel davranışları 

tanımlaması, işe ilişkin davranışlar üzerinde odaklanması ile kişilik ve tutum gibi 

faktörlerin tartışma konusu yapılmasını önlemesi, değerlendirme yapılmadan önce 

beklentileri açıklığa kavuşturarak yöneticilerle çalışanlar arasındaki iletişimi 

kolaylaştırması ve çalışanların eğitim ve gelişim gereksinimlerinin belirlenmesi gibi 

yararları bulunmaktadır. Buna karşın, yöntemin etkisini en üst düzeye çıkarmak için  

gerekli hazırlık zamanının uzun olması, her iş için ayrı bir davranış değerlendirme 

skalasına gereksinim duyulması, daha büyük bir dikkat, zaman ve maliyet gerektirmesi, 

çalışanların gözlemlenebilir davranışlarına dayandığından, değerlendirme sürecinde 

yargıların büyük bir rol oynaması, hassas bir davranış değerlendirme skalası için iş 

analizi gerektiğinden, bütün iş analizlerinin güncel tutulması zorunluluğu gibi olumsuz 

yönleri de bulunmaktadır (Öztürk 2002, Marquis ve Huston 1998).  
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Şekil 3: Davranışsal Beklenti Skalası (Uyargil 2008-a) 

Davranışsal Gözlem Skalaları (Behavioral Observation Scales – BOS): 

Davranış beklenti skalalarının sorun yaratan yönlerini ortadan kaldırmak amacıyla 

geliştirilmiş yöntemlerdir. Bu yöntemin davranış beklenti skalalarından farkı, 

çalışanların kendilerinden beklenen davranışlara göre değil, somut gözlemlenen 

davranışlara dayalı olarak değerlendirilmesidir. Davranışsal gözlem skalaları, her bir 

çalışanın değerlendirildiği çok sayıda spesifik, etkili ve etkisiz davranışı içermektedir. 

  

9 

İki yeni satış elemanının eğitimi için bir tam 

gün boyunca satışları analiz eden bir çalışma 

yapması beklenir. 

Elemanlarına sorumluluk duygusu ve 

özgüven verebilmek için birçok önemli 

görevi delege etmesi beklenir 

8 

  

  

7 

Elemanları ile yapacağı haftalık eğitim 

toplantılarını planlanan saatte, hiç 

aksatmadan yapması beklenir. 

 Astlarına sevgi ve saygı ile  yaklaşması 

beklenir 
6 

  

  

5 

Elemanlarına müşteri beklerken boş 

zamanlarında birbirleri ile sohbet etmemeleri 

gerektiğini hatırlatması beklenir 

Memnun olmadığı takdirde eski 

departmanına dönebileceği sözünü verdiği 

her hangi bir astına verdiği sözü yerine 

getirmesi beklenir. 

4 

  

  

3 

Hastalık mazereti olan elemanların gelip 

kendisinden izin istemelerini söylemesi 

beklenir 

Astlarının olumsuz tutumlar geliştirmeleri 

riskini göze alarak, mağaza standartlarını 

onların önünde oldukça sert bir biçimde 

eleştirmesi beklenir.  

2 

  

  

1 

İşletme politikalarına aykırı olduğunu 

bilmesine rağmen departman satışlarına 

bağlı ücret zammı konusunda astlarına söz 

vermesi beklenir 
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Skaladaki her bir davranışsal olay için, değerlendiricilerden, her bir çalışanın o 

davranışı sergileme sıklığını göstermeleri istenmektedir. Latham ve Wexley, bu 

yöntemin derecelendirilmesinde, 1’in “neredeyse hiç” (davranış sergilenmesi açısından) 

ve 5’in de “neredeyse hep” ‘i göstermesini önermektedirler. Bir davranışsal gözlem 

skalası, yöneticilerden, işin çeşitli boyutlarının çalışan performansı üzerindeki etkilerini 

değerlendirmekten ziyade, skalada belirtilmiş olan davranışların gözlemlenme 

sıklıklarını değerlendirmelerini istemektedir. Davranışsal gözlem skalalarının avantajı, 

geri beslemenin kolay olması, dezavantajı ise davranışsal beklenti skalalarında da 

belirtildiği gibi yüksek maliyet ve zaman alıcı olmasıdır  (Helvacı 2002, Pulakos 2007, 

Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b). 

Gözlemlenen Davranış:                  

1- Asla …………………………2………………………3………………….. ……4: Herzaman 

Şekil 4: Davranışsal Gözlem Skalası ( Uyargil  2008-a) 

Kritik Olay Yöntemi: Bu yöntemde astını gözlemleyen üst, onun başarı ya da 

başarısızlıklarını belirleyen spesifik çalışma davranışlarını kaydetmektedir. Kayıtlar, 

genellikle kişinin performansında dikkati çeken pozitif, negatif ya da olağan durum 

dışındaki çalışan davranışlarını ve bu çalışanın iş davranışı, çalışma koşulları ile ilgili  

tanımlamalarını içermektedir. Kaydedilen davranışlar için, anında ve içinde bulunulan 

koşullar dikkate alınarak geribildirim sağlanmalıdır. Bu yöntem, yöneticilerin astların 

davranış ve hareketlerini çok yakından izlemelerini ve denetlemelerini gerektirir, 

dolayısı ile değerlendirmenin daha objektif olmasını sağlamakta, gözlemler sonucu elde 

edilen verilere göre olumsuz davranışlar çalışana iletilmekte, onun olumlu yönde 

gelişmesi ve eğitilmesine yardımcı olmaktadır. Bu yöntemin sakıncaları ise, çalışanların 

yöneticilerinin üzerlerindeki “izleyen bakışlarından” rahatsız olması, yöneticinin sadece 

gözlemlediklerini kaydetmesi,  yöneticilerin değerlendirme zamanı yaklaştıkça olayları 

kaydetmekte daha istekli olmaları, bu nedenle değerlendirme dönemi başındaki önemli 

olayları kaçırmaları, geri bildirimin problemli davranışın görülmesinden ve genellikle 

çok uzun zaman sonrasında verilmesi, böylelikle de geribildirimin yararsız olması 

şeklinde belirtilmektedir (Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b, Helvacı 2002, Bingöl 2006, 

Tyson 2002). 

İşaretleme Listesi Yöntemi: İşaretleme listeleri, değerlendiriciye, çalışanın 

performansını ifade eden bir dizi beyan, deyim ya da sıfat kullanmasına olanak 
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sağlamaktadır. Bu ifadeler, iş kalitesi, iş niceliği ve benzeri belirli alt bölümlere 

ayrılabilmektedir. Değerlendirici, değerlendirme dönemi kapsamında, çalışanın 

performansına en çok uyduğunu düşündüğü sıfat yada ifadeyi işaretlemektedir. Bu 

yöntemin Zorunlu Seçim  ve Ağırlıklı İşaretleme listesi olarak adlandırılan iki türü 

bulunmaktadır (Caruth ve Handlogten 2001). 

Zorunlu Seçim Yönteminde; değerlendirici, çalışanın iş performansı ile ilgili bir 

dizi ifadeyi incelemekte ve bireyin performansı için hangi ifadenin daha uygun 

olduğunu ve hangisinin en az uygun olduğunu işaretlemektedir. Liste tamamlandıktan 

sonra, değerlendirici işaretlenmiş bütün davranışları inceleyerek çalışanın performansı 

ile ilgili bir tanımlama yapmaktadır (Caruth ve Handlogten 2001). 

Ağırlıklı İşaretleme Listesi; zorunlu seçim yöntemine çok benzemekle birlikte, 

burada, her bir olası yanıt için farklı bir ağırlık değeri belirlenmiştir. İK birimi 

tarafından geliştirilen bu ağırlık dereceleri değerlendirici tarafından bilinmemekte ve 

değerlendirici, ifadeler arasındaki sıralamasını yaptıktan sonra son değerlendirme İK 

birimi tarafından yapılmaktadır. Bu yaklaşımın, değerlendirmeyi yürüten kişideki 

önyargıları azaltma eğilimi sağladığına inanılmaktadır (Caruth ve handlogten 2001, 

Barutçugil 2004). 

Yapılan araştırmalar güvenilirlik ve geçerlilik açısından diğer yöntemlerden 

daha üstün olduğunu gösterse de bu yöntemde kişilere geribildirim sağlamak son derece 

güçlük yaratmaktadır. Ayrıca, kendilerine sunulan ifadelerle yöneticilerin 

değerlendirmelerinin sınırlandırılmış olmasının, bu yöntemin organizasyonla 

değerlendiriciler arasındaki güven duygusunu sarsıcı etkisi olduğunun düşünülmesine 

neden olmaktadır (Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b). 

2.2.5.3. Bireysel Performans Standartlarına Dayalı Yöntemler 

Bireysel performans standartlarına dayalı yöntemler, çalışanı başkalarıyla 

karşılaştırmadan, belirli ölçütlere göre kendi başına değerlendiren yöntemlerdir. Bu 

yöntemlerde, kişilerin gerçekleştirdiği hedeflere, yarattıkları sonuç ve çıktılara göre 

oluşturulan bireysel standartlarla değerlendirilmeleri amaçlanmaktadır. Bu yaklaşım; 

direkt indeks yöntemi, standartlar yöntemi ve amaçlara göre yönetim (AGY) olmak 

üzere üç temel yöntem içermektedir (Ferecov 2003). 
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Direkt İndeks Yöntemi: Bu yöntemde performans standartları ya yönetici 

tarafından tek başına ya da üst ile astın görüşmesi sonucunda belirlenmektedir. Her iki 

durumda da performans standartları, işin gerektirdiği çıktıya göre genel nitelikte ve 

objektif kriterlere dayandırılmaktadır. Bu kriterlere göre, belirlenen hedeflere 

ulaşmadaki performans düzeyleri puanlarla belirlenmiş olduğundan, bu sayısal 

değerlerin toplamı, genel performansın sayısal indeksini vermektedir (Tahiroğlu 2002, 

Ferecov 2003). 

Standartlar Yöntemi: Standartlar yöntemi de direkt indeks yöntemine 

benzemekle beraber, bu yöntemde genel çıktı kriterleri ve sayısal standartlar kullanmak 

yerine, sonuçlar daha ayrıntılı performans değerlendirme sonuçları ile karşılaştırılır. Söz 

konusu standartlar ise üstün ve astın karşılıklı yaptıkları görüşmeler sonucunda 

belirlenmektedir. Bu yöntem aslında AGY yaklaşımının yönetici olmayan personele 

uygulanması olarak literatürde yer almaktadır (Tahiroğlu 2002, Ferecov 2003, Uyargil 

2008-a, Uyargil 2008-b). 

AGY: Bir organizasyonda üst ve astların amaçlarını birlikte belirledikleri, 

sorumluluk alanlarını ve ulaşacakları sonuçları birlikte kararlaştırdıkları ve belirli 

dönemlerde bu amaçlar ve sonuçların gerçekleşip gerçekleşmediğini birlikte 

değerlendirdikleri bir süreçtir. AGY süreci, üst ve astın hedeflerini belirlemek için bir 

araya gelmesini gerektirmektedir. Bu hedefler, organizasyonun bütünsel hedefleri ile 

uyumlu olmalıdır. Üst ve ast beraberce, ne yapılacağını, işin ne zaman yapılacağını ve 

performans değerlendirmenin yöntemine karar vermekte ve belirlenen süre bittiğinde 

tekrar buluşarak, sonuçları gözden geçirmekte ve daha sonraki dönem için hedef 

belirlemektedirler. Özet olarak, AGY, beş adımı kapsamaktadır. Bunlar; kilit sonuç 

alanlarının tanımlanması, performans standartlarının düzenlenmesi, objektif performans 

ölçütlerinin belirlenmesi, performansın değerlendirilmesi ve karşılıklı olarak 

performans geliştirme yollarının oluşturulmasıdır ( Koçel 2005, Us 2007, Renckly 

2004) . 

Araştırmalar, AGY yönteminin, düzgün kullanıldığı zaman, performans 

değerlendirme konusunda çok etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir. En önemli 

yararlarından biri, astın hedef koyma sürecine katılımını sağlamasıdır. İkincisi ise, ne 

yapılacağı ve performansın nasıl ölçüleceği konusunun açıkça ifade edilmesidir. Bu 

şekilde,  çalışanların endişeleri ve belirsizlikler azaltılmaktadır. Diğer belirlenen yaygın 
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yararları ise; çalışanı belli bir işe razı olmaktan çok işi yapmaya cesaretlendirmesi, üst 

ve ast arasında karşılıklı saygıyı arttırması, gruplar arası iletişimi ve takım çalışmasını 

güçlendirmesi, hedeflere ulaşmada mantıklı bir geribildirim sağlaması, hedeflerin veya 

çalışandan beklenilen sonuçların belirlenmiş olmasıyla motivasyonu arttırması, astın ve 

üstün birbirlerinden ne beklediklerinin açık ve seçik olarak belirlenmiş olmasıyla 

çatışma ve anlaşmazlıkların azaltılması ve değerlendirmede daha objektif bir temel 

sağlaması şeklinde belirtilmektedir (Marquis ve Huston 1998,Us 2007, Koçel 2005). 

AGY sürecinin temel eksikliği, bütün iş tipleri için aynı düzgünlükte 

çalışamamasıdır. Örneğin, bir tıbbi kayıt memurunun performansını, özel 

organizasyonel amaçlara bağlamak zor olabilmektedir. Ayrıca; AGY yaklaşımı, 

amaçlara ulaşmak için gereken yöntemleri görmezden gelerek sonuçlar üzerinde daha 

fazla durulmasına neden olabilmektedir. Yüksek ölçüde otoriter ve talimat eksenli 

yöneticiler, AGY sürecinde, çalışanlara liderlik yapmada zorluk yaşayabilmektedirler. 

Bu yöntem aynı zamanda, çok zaman alan bir süreci gerektirmektedir. Çünkü yönetici, 

her bir çalışanla görüşmek için zaman ayırmak zorunda kalmaktadır (Price ve Novak 

2006, Marquis ve Huston 2006). 

2.2.5.4. Çeşitli Yöntemlerden Oluşan Karma Yöntemler 

PYS’nde  organizasyon, yöneticiler ve astların farklı amaç ve beklentilere sahip 

olması ve bu amaçların zaman zaman birbiri ile çelişmesi, değerlendirme yönteminin 

seçimini önemli ölçüde güçleştirmektedir. Bazı işletmeler Tablo 2-2-2’de belirtilen 

üstünlüklerinden yararlanmak, bazılarınında sakıncalarını ortadan kaldırmak amacıyla, 

birden fazla yöntemi birlikte kullanarak karma yaklaşımlar uygulama yoluna 

gitmektedirler. Tablo incelendiğinde anlaşılacağı gibi, her yöntemin bir diğerine oranla 

daha güçlü ve güçsüz yönleri bulunmaktadır. Karma yaklaşımı benimseyen 

organizasyonlar çoğunlukla performansın planlanmasını ve geri-beslemeye ağırlık veren 

AGY yöntemi ile yönetici ve çalışanların beklentilerine yanıt vermeye çalışırken, klasik 

değerlendirme skalası (günümüzde yetkinliğe dayalı performans değerlendirme 

yöntemi) ile de ücret-maaş, terfi, tarnsfer v.b. organizasyonel kararların alınmasını 

kolaylaştırmayı amaçlamaktadırlar (Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b, Uyargil 1998). 

Çeşitli yöntemlerden oluşan karma yaklaşım, ilk bakışta rasyonel bir uygulama 

olarak görülse de, özellikle ilk kez formal bir değerlendirme sistemi oluşturulan 

işletmelerde, karmaşık bir sistem olarak görülebilmekte ve daha performans 
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değerlendirme sisteminin temel kavramı ve felsefesini tam anlamamış çalışanın kafasını 

karıştırabilmektedir. Bu nedenle, bu tür karma yaklaşımlar, daha oturmuş bir 

performans değerlendirme sistemi var olan ancak belirli sorunlar yaşayan ve bu 

sorunlarını nedenleri ile tanımlamış işletmeler tarafından dikkatli bir biçimde yöntem 

seçimi yapılarak uygulanmalıdır ( Ferecov 2003, Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b). 

Tablo 2-2-2: Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması (Uyargil 2008-a) 

  
Geleneksel 
Değ. Skl. Sıralama 

Dav. Bek. 
Skl. 

Dav. Gözl. 
Skl. AGY 

Değerlendirmelerin doğruluğu düşük Düşük yüksek Yüksek yüksek 

İK’na ilişkin kararlara katkısı orta Yüksek Orta Orta orta 

Ödüllerin belirlenmesine katkısı düşük Orta yüksek Yüksek yüksek 
Yetiştirme/geliştirme ihtiyacını 
belirlemeye katkısı çok düşük çok düşük yüksek Yüksek orta 
Yöntemin geliştirilmesi için gerekli 
para ve zaman düşük çok düşük yüksek Yüksek orta/yüksek 
Yöntemin yürütülmesi için gerekli 
para ve zaman düşük Düşük Orta Orta orta/yüksek 

Değerlendirilenleri motive etme gücü düşük Düşük Orta orta/yüksek yüksek 

Değerlendirilenler tarafından kabulü düşük/orta düşük/orta yüksek Yüksek yüksek 

Değerlendirenler tarafından kabulü düşük/orta Düşük yüksek Yüksek yüksek 
Değerlendirenlerden gerektirdiği 
beceriler düşük düşük/orta Orta Orta yüksek 

 

2.2.5.5. Yetkinliğe Dayalı Performans Değerlendirme Yöntemi 

Yetkinlik kavramı, yönetim literatüründe ilk defa 1957’de Selznick tarafından 

“ayırdedici yetkinlik” biçiminde, organizasyonun kilit başarı faktörlerini belirleyen 

sürecin açıklanması amacıyla kullanılmış ancak kavram bu kullanımıyla evrensel bir 

düzeyde kabul görmemiştir. Yetkinlik kavramını insana ilişkin bir unsur olarak ilk defa 

White 1959’da kullanmış, ancak kavramın İK alanındaki kullanımı McClelland’ın 

1973’te yayımladığı makaleden sonra olmuştur. Yetkinlik kavramı, 1990’da Prahalad ve 

Hamel’in, “temel yetkinlikler” şeklinde kullanımından sonra da yaygınlık kazanmıştır 

(Bayraktar 2003, Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b). 

Yetkinlik; bir müşterinin, bir kullanıcının, bir kurumun ya da bir başkasının 

gereksinimlerini karşılamak için hizmet sağlanması ya da bir ürün üretilmesi 

aşamasında bireyin kullandığı bilgi, yetenekler, sosyal roller ve diğer özelliklerdir. Bu 

tanımın ortaya çıkarttığı önemli bir sonuç; bütün insani özelliklerin yetkinlik 

olmamasıdır. Bir insani özelliğin, yetkinlik sayılması için, başarılı bir performans için 
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gösterilmesi gerekli olan bir özellik olması gerekmektedir, Çalışanlar, yetkinlikler 

olmadan standartların gerektirdiği performansı yakalayamamaktadırlar. Yetkinlikler, 

çalışanların şu anki düzeyleri, gelişim gereksinimleri ve aradaki farkı tanımlamakta; 

kişilerle işleri eşleştirmeye yardımcı olurken, İK süreçlerini de bütünleştirmektedirler 

(Dubois, David ve William 1997, Cooper 2000, Keçecioğlu ve Kelgökmen 2003). 

Yetkinliklerin Yararları: Yetkinliklerin beraberinde getirdikleri en önemli 

yararlardan biri organizasyon içinde ortak bir dilin kullanılmasıdır. Hem kişisel bazda, 

hem de takımlar bazında aynı standartta analizlerin yapılması ve bunların sistematik 

hale getirilmesi organizasyon açısından önemli bir kazanç iken; ayrıca yetkinliklerin, 

gereksinimlerin tanımlanması, gerekli yetkinliklerin geliştirilmesinin sağlanması, 

değişen başarı ölçülerini sunması ve yeni bir öğrenme kültürü yaratılması gibi bir çok 

yararı da bulunmaktadır (Biçer ve Düztepe 2003, Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b). 

Yetkinliklerin Belirlenmesi: Bireyin başarıya ulaşması hatta örnek davranış 

oluşturacak şekilde performans göstermesi için gereken yetkinliklerin belirlenmesi, 

yetkinlik modeli oluşturma sürecinin ilk adımı olarak kabul edilmektedir. Bir yetkinlik 

modeli ise, bir meslek, iş kategorisi ya da departmandaki, tam etkili veya örnek 

performans için, gereken yetkinliklerin yazılı bir ifadesidir. Öncelikle yetkinliklerin 

belirlenmesi ve tanımlanması için uygun ve geçerli bir yöntem gerekmektedir. 

Kullanılan aracın, sadece çalışanın bireysel yetkinliklerini belirleyip bir dizi 

sorumluluklar vermemesi, aynı zamanda işletmenin gereksinim duyduğu yetkinliklerle 

bağlantının sağlanması için uygun bir yol gösterici olması gerekmektedir. Yetkinliklerin 

belirlenmesinde; işlerin analiz edilip, işin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneklerin 

tanımlanması gibi geleneksel yolların yanı sıra farklı bazı faaliyetlere de 

başvurulmaktadır (Rothwell ve Gerity 2004, Biçer ve Düztepe 2003, Shields 2007, 

Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b): 

− Tek bir iş için geliştirilen yetkinlik modeli; yetkinlikleri belirlenecek işe karar 

verildikten sonra, o işi yapan kişiler, yöneticileri ve müşterileri ile görüşmeler 

yapılarak veya doğrudan gözlem sonucu veriler elde edilmektedir. Toplanan veriler 

analiz edilerek toplam 10-20 beceri tanımlanmakta ve her bir beceri için etkili 

performansı temsil eden  davranışlar belirlenmektedir. 



 44 

− Ortak yetkinlikler modelinde; bir dizi işi içeren geniş bir alana ortak yetkinlikler 

belirlenmektedir. Yetkinliklerin geliştirilmesinde, uygulamada varolan yetkinlik 

modellerinden ve ilgili yayınlardan yararlanılmaktadır.  

− Birden çok işi kapsayan yetkinlik modelinde ise; bir dizi ortak yetkinlik çok sayıda 

iş için kullanılmakla birlikte, teknik bilgi ve becerilere de yer verilmekte ve her bir 

teknik yetkinlik temel, orta ve ileri derecede olmak üzere tanımlanmaktadır (Uyargil 

2008-a, Uyargil 2008-b). 

Yetkinlik belirleme uygulamaları aşağıdaki gibi çeşitli başlıklarda 

yapılandırılmaktadır; 

− Temel yetkinlikler: Organizasyonun değerlerini ve kültürünü yansıtan, 

organizasyondaki herkesin sahip olması gereken ortak özellikler ve beceri gruplarını 

içermektedir. Bunlar; takım çalışması, müşteri ve kalite odaklılık, iletişim, esneklik, 

karar alma, inisiyatif kullanabilme, yenilikçilik, yaratıcılık,motivasyon v.b. 

yetkinliklerdir. 

− Fonksiyona özgü yetkinlikler (işlevsel ve teknik yetkinlikler): Organizasyondaki her 

fonksiyonel birimde yapılan işin ya da görevlerin yerine getirilmesi için çalışanların 

sahip olmaları gereken bilgi ve becerileri içermektedir. Bunlar; uzmanlık bilgisi, 

beceri, deneyim, satış, üretim, İK, bilgi-sistem, pazarlama, finans v.b. 

yetkinliklerdir. 

− Kariyer düzeylerine özgü yetkinlikler: Organizasyondaki hiyerarşi kademelerine 

göre ilk, orta ve üst kademe olarak sınıflandırılmakta; ağırlıklı olarak liderlik ve 

yöneticilik yetkinliklerini içermektedir. Bunlar; takım, performans ve iş gücü 

yönetimi, planlama ve organize etme v.b. yetkinliklerdir. 

− Özel görevlere ilişkin yetkinler ise; özel bir takım görevler üstlenmiş çalışanların, o 

görevle ilgili sahip olması gereken yetkinliklerdir (Tozluyurt 2003, Cheese, Thomas 

ve Craig 2008, Biçer ve Düztepe 2003). 

Yetkinlik Düzeyinin Belirlenmesi: İşletmelerde farklı işler için farklı yetkinlik 

düzeylerine gereksinim duyulmaktadır. Yukarıda açıklanan modellerde belirlenen 

yetkinliklerin her biri için, gereken düzeyler belirlenmeli ve tanımlanmalıdır. Yetkinlik 

düzeyi belirlenirken, İK çalışanlarının üzerinde durması gereken üç ana nokta; 

davranışsal göstergeler, değerlendirici yetkinlik seviyeleri ve görev gereksinimlerini 
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tanımlayan yetkinlik düzeyleridir (Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b, Keçecioğlu ve 

Kelgökmen 2003). 

Tablo 2-2-3’te “müşteri odaklılık” yetkinliği için tanımlanan düzeyler örnek 

olarak verilmektedir. Bu dört düzeyden başka, uygulamada çırak/öğrenen, bilgili, 

stratejik lider gibi üçlü ayrımlarında kullanıldığı görülmektedir (Uyargil 2008-a, 

Uyargil 2008-b). 

Tablo 2-2-3:Yetkinlik Düzeyleri-Müşteri Odaklılık(Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b) 

 Yetkinlik Düzeyi Tanım  

Yetersiz 

  

Müşteri gereksinimlerine çok az ilgi gösteren yada hiç göstermeyen; kendi gereksinimlerine 

odaklanan 

 

Gelişmekte olan 

  

Müşteri gereksinimlerine duyarlılığı ve gösterdiği ilgi sürekli olmayan 

 

Tatminkar 

  

Müşteri gereksinimlerine ve sorunlarına sürekli olarak ilgi gösteren ve duyarlı davranan 

 

Olağanüstü 

  

Sürekli olarak müşteri gereksinimlerine ilgili ve duyarlı.  Ayrıca müşterilerinin 

gereksinimleirine ilişkin bilgileri araştıran ve bu bilgilerden iş süreç ve davranışlarının 

geliştirilmesinde yararlanan 

 

 

Yetkinliklerin İKY Faaliyetlerinde Kullanımı; İşletmeler, geleneksel İKY 

uygulamalarına alternative olarak, yetkinliğe dayalı İKY Programları çerçevesinde Şekil 

5’da belirtilen İK süreçlerinde yetkinlik modellerinden yararlanmaktadır. Yetkinlik 

uygulamalarının özellikle personel seçme, performans değerlendirme ve eğitim 

alanlarında yoğunlaştığı gözlemlenmektedir (Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-a, 

Keçecioğlu ve Kelgökmen 2003). 



 46 

Şekil 5: Yetkinliklerin İKY Faaliyetlerinde Kullanım Alanları (Roberts 1997) 

Yetkinliğe dayalı performans değerlendirmenin geleneksel performans 

değerlendirmeden farkı: Yetkinliğe dayalı performans değerlendirmede temel amaç, 

üstün performanslı çalışanları ortalama düzeyde performans gösterenlerden ayırmaktır. 

Geleneksel performans değerlendirme yöntemlerinde de temel amaç bu olmakla 

birlikte, yetkinliğe dayalı performans değerlendirmede kişilere “üstün” ya da 

kendisinden beklenen performans düzeyi, adı geçen yetkinlik için gerekli davranış 

göstergeleri açık bir biçimde tanımlanarak bildirilmektedir. Böylece değerlendirilen ve 

değerlendiren arasında etkili iletişim daha kolaylaşmakta ve geri besleme süreci de daha 

iyi işlemektedir (Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b, Bayraktar 2003). 

2.3. Performans Yönetim Sisteminin Yürütülmesi 

2.3.1. Performansın Planlanması 

PYS’nin en önemli aşamalarından biri performansın planlanması aşamasıdır. 

Performans planlama, ulaşılmak istenen amacın niteliği ve nasıl ulaşılacağı hakkında ve 

başarılı bir uygulamayı garanti altına alacak kaynakları idare etme konusunda ortak bir 

anlayış oluşturma sürecidir. Bu aşamada, kişi değerlendirme dönemi boyunca, 

yöneticisinin kendisinden neler beklediğini, nelere, hangi kriterlere göre performansının 

değerlendirileceğini önceden öğrenme fırsatını elde eder (Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-

b, Wang 2008). 

İnsan Kaynakları 

Planlaması 

Seçme ve 

Yerleştirme 

Performans 

Yönetimi 

Maaş ve 

Ödüllendirme 

Eğitim ve 

Geliştirme 

Organizasyon ve İş 

Belirleme 

Yetkinliklerin 

Tanımlanması 
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Performans planlamada amaç, her iki tarafın (yönetici ve çalışan) yapması 

gereken şeyler üzerinde görüş birliğine  varmasıdır. Planın başlangıç noktası, gerekli 

bilgi, yetenek, davranış ve sonuçları tanımlayan iş analizinin yapılmasıdır. Burada, 

amaçlar ve performans ölçütleri hakkında karar verilmeli ve bir temel oluşturması 

açısından görüş birliğine varılmalıdır. Performans gelişim planları; işin gerektirdikleri 

ve bu gereklilikleri karşılayan performansın  analizinden oluşur. Bu aşamada çalışan, 

işiyle ilgili ne yapması, nasıl yapması gerektiğine ve ulaşılacak olanın ne olduğuna 

odaklanmaktadır (Armstrong 2008-a, Armstrong 2008-b). 

2.3.1.1. Performans Planlamanın Yararları 

− Geniş bir çalışan grubunun katılımı ile gerçekleştirilen planlama süreci, 

çalışanları, kendi gelişimleri için sorumluluk alma konusunda teşvik eder. 

− Organizasyon için iyi bir yön bulma duygusu sağlar. 

− Çalışanlar, organizasyonun amaçlarına daha fazla katkı sağlarlar. 

− Gerçekleştirilmesi beklenen stratejik hedeflerle, gerçekleşen iş aktivitelerini 

birbirine uyumlu hale getiren bir terazi vazifesi görür. 

− Çalışanların işe yaptığı katkı ile ulaşacakları ödül arasında bağlantı olması, 

çalışan motivasyonunu arttırır (Griffith 2002, Deb 2006, Dressler 2004, Bowen 

2000). 

2.3.1.2. Performansın Planlanması Aşamasının Başlıca Evreleri 

Performansın planlanmasının ilk aşamasında; organizasyonun misyon ve 

vizyonuna bağlı olarak belirlenen hedeflerin bireysel düzeye indirilmesi sözkonusudur.  

Organizasyonun hedefleri, departman hedeflerine dönüştürülmekte ve daha sonra da 

bireyin çalıştığı departmana ne düzeyde ve nasıl katkıda bulunacağı belirlenmektedir. 

Hedefler, temel faaliyet alanlarında açık seçik, ölçülebilir, gerçekleştirilebilir olmalı ve 

bir sistem bütünlüğü içinde ele alınabilmelidir. Ancak organizasyondaki tüm görevler 

çok somut, kolay ölçülebilir ve izlenebilir olmayacağından, bazı rutin işlerde hedef 

belirlemek zorlaşmaktadır. Bu tür görevlerde sorun çözmeye yönelik, kaliteye veya 

davranışsal konulara odaklanan hedefler daha ön plana çıkarılmaktadır (Yüksel 1999, 

Çakmak ve Ocaklı 2006). 
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Performansın planlanması aşamasında, iyi tanımlanmış ve güncel iş tanımlarının 

geliştirilmiş olması  yöneticiler için çok yararlı olmaktadır. İş tanımlarının analizi ve 

gözden geçirilmesinden sonra, o görevin yerine getirilmesi ve hedeflere ulaşılması için 

kişilere, sorumlulukların yerine getirilmesine hizmet edecek yetkiler verilmektedir 

(Uyargil 2008-a). 

Performansı planlanacak olan astı, yöneticinin çok iyi tanıması gerekmektedir. 

Yönetici, her bir hedefin astlarda ne tür yeni bilgi ve beceri gerektirdiğini düşünüp, 

çalışanların sahip oldukları bilgi-beceri ile karşılaştırma yaparak, aradaki eksikliğin 

nasıl giderileceğini de bu aşamada planlayabilmelidir (Uyargil 2008-a). 

Performansın planlanması, aynı zamanda çalışandan beklenen çıktının 

alınabilmesi için ona nitelikli girdiler verilmesinin bir yolunu oluşturmaktadır. Bu 

nedenle, yönetici belirlenecek olan hedeflerde kişinin ne tür gereksinimleri olacağını 

düşünerek, gerek duyulan kaynakların zamanında ve eksiksiz tamamlanmasını 

sağlamalıdır (Deb 2006, Uyargil 2008-a). 

2.3.2. Performansın Değerlendirilmesi 

Performansın planlanması aşamasının tamamlanmasından sonra değerlendirme 

dönemi süresince yönetici, astı ile, önceden belirlenen hedeflere ulaşılması için sürekli 

iletişim içinde bulunmaktadır. Önceden hazırlanan hareket planı çerçevesinde, 

gereksinim duyduğu konu ve durumlarda yönetici, astına yardımcı olmayı sürdürmekte, 

astın performansını gözlemleyerek ve dönem içinde  kendisine gerekli uyarıları yaparak, 

gerekli geribeslemeyi sağlamaya devam etmektedir. Değerlendirme sürecinin dinamik 

niteliği, ast ile yöneticisinin sürekli ilişki ve iletişim içinde olmasını gerektirmektedir. 

Ancak işletmelerin benimsemiş olduğu formel PYS’nin, ilke olarak belirli dönemlerin 

sonunda yapılan bu değerlendirmeyi dönem boyunca yapılan değerlendirmelerin 

toparlanması, özetlenmesi, “temize çekilmesi” olarak değerlendirilmesi hatalı bir 

yaklaşım olmayacaktır (Uyargil 2008-a). 

2.3.2.1. Fiili Sonuçlarla Standartların Karşılaştırılması 

Değerlendirme, temelde standartlarla dönem sonuna kadar elde edilen sonuçların 

karşılaştırılması olarak ele alınmaktadır.  Rakamsal olarak ifade edilmiş performans 

hedeflerini standartlarla karşılaştırarak değerlendirmek oldukça kolay bir yaklaşımdır.  

Ancak değerlendirmeyi yapmak her zaman bu kadar kolay olmamaktadır. Davranışsal 
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ve kişilik özelliklerini ölçümleyen sistemlerde sonuçları objektif olarak değerlendirmek 

ve bunu asta açıklamak özel bir dikkat gerektirmektedir. Bu gibi durumlarda 

performans sonuçlarıyla ilgili olabildiğince somut örnekler vermek ve açıklamak, 

sonuçların kabul edilmesine yardımcı olmaktadır (Yüksel 1999). 

Bunun yanısıra, performans sonuçlarının hangi koşullar altında alındığının da 

analiz edilmesi gerekmektedir. Sonuçların standartların altında kalması durumunda, 

performans planlama sırasında belirtilen kaynakların kullanılıp kullanılmadığı ve dış 

etkenlerin sonuca nasıl etki ettiği belirlenmelidir. Çünkü; iş akışları, işletme politikaları, 

yönetim biçimi, iletişim sistemi, bilgi-beceri yetersizliği v.b. konular dikkate 

alınmaksızın yapılan değerlendirmeler adil olmamakta ve kabul görmemektedir (Yüksel 

1999, Uyargil 2008-a). 

2.3.2.2. Değerlendirme Sürecinde Yapılan Hatalar ve Alınması Gereken 

Önlemler 

Performans değerlendirme sisteminde, değerlendirenlerin objektif değerlendirme 

yaptıkları varsayılmaktadır. Oysa, sistemden ve değerlendirenlerden kaynaklanan çeşitli 

hatalar, sonuçlar üzerinde etki edebilmektedir. Yaygın olarak görülen hatalara veya 

sorunlara aşağıda yer verilmiştir (Işığıçok 2005, Bingöl 2006). 

Hale Etkisi: Bazı değerlendiricilerin, değerlendirilen kişilerdeki bir ya da birden 

fazla eylem ya da özellikten fazlaca etkilenmeleri ve bunun etkisinde kalarak kişilerin 

bütün diğer özelliklerine olumlu yada olumsuz değer biçmeleri durumudur. Örneğin, 

insiyatif kullanma konusunda başarısız olan bir çalışan,  diğer konularda üstün 

performans gösterse bile, tümden başarısız olarak değerlendirilebilir. Bu hatayı 

engellemek için, eğitimle değerlendiricilerin bilinçlendirilmesi ve PYS’inde, yapılan 

değerlendirmeleri destekleyici, kişinin performansına ilişkin örnek ve olayların 

belirtilmesi istenerek, değerlendirme hataları önlenmeye çalışılmaktadır (Rao 2004, 

Bingöl 2006, Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b). 

Belirli Derecelere/Puanlara Yönelme: Bazı değerlendiriciler puanlama 

yaparken çok katı ve düşük puan verme eğiliminde iken bazıları ise puanları cömertçe 

dağıtabilmektedirler. Benzer sonuçlar üreten iki çalışan, değerlendiricilerinin farklı 

perspektiflere sahip olması yüzünden farklı değerlendirmelere tabi tutulabilmektedir. 

Bazen farkında olmadan yapılan bu hataların çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bunlar; 

astlar tarafından sevilme arzusu, değerlendirme görüşmelerinde astları ile çatışmama ve 



 50 

astın düşmanca hislere kapılmasını önleme isteği,  diğer değerlendiricilerin daha yüksek 

puan vereceklerini düşünerek, onların astlarının terfi, zam v.b. olanaklardan daha fazla, 

kendi astlarının da daha az yararlanacağı endişesi, astları yüksek puanlarla daha fazla 

motive edip, yetenek ve verimliliklerini geliştirmelerine yardımcı olma isteği, kendi 

astlarının diğer bölümlerdekilerden daha üstün, kendisinin de daha iyi bir yönetici 

olduğunu hissettirmek isteği, hoşlanmadığı bir astını terfi ettirerek başka bir bölüme 

geçmesini sağlama isteği, organizasyonlardaki standartların aşırı derecede düşük 

olması, başarılı olarak değerlendirilen astın ileride kendi yerini alacağı endişesi, kendini 

mükemmeliyetçi ve zor beğenen bir yönetici olarak tanıtma arzusu, organizasyondaki 

standartların aşırı derecede yüksek oluşu şeklinde belirtilebilir. Bu tür hataların 

önlenmesi için zorunlu dağılım yöntemiyle, puanların normal dağılım oluşturacak 

şekilde dağıtılması önerilmektedir (Armstrong ve Appelbaum 2003, Uyargil 2008-a, 

Uyargil 2008-b, Işığıçok 2005). 

Belirli puanlara/derecelere yönelme konusundaki diğer bir hata ise, Merkezi 

Eğilimdir. Merkezi Eğilim, değerlendiricinin her iki uçta, yüksek yada düşük puanlar 

belirlemeye yönelik isteksizliği nedeniyle orta puanlara yönelmesidir. Yöneticiye göre 

herkesin performansı sınırlardadır ve puanlamanın sadece orta(merkez) bölümü 

kullanılmaktadır. Bu durum daha çok, değerlendiricilerden, değerlendirilenin 

performansının pek fazla tanımadıkları yönlerini değerlendirmeleri istendiği zaman 

ortaya çıkmaktadır. Bu koşullarda, değerlendiriciler  bu “bilinmeyen” özellik ile ilgili 

olarak kişinin “ortalama” olduğunu düşünme eğilimi göstermektedirler. Bu hatanın 

önlenmesi için diğer kişilerin değerlendirmelerine başvurulmalı ya da başka verilerden  

yararlanılmalıdır (Muchinsky 2008, Uyargil 2008-a). 

Yakın Geçmişteki Olaylardan Etkilenme: Değerlendiricinin, değerlendirilenin 

bütün bir performans dönemini değerlendirmek yerine, son olarak yaşanan bir olayı baz 

alarak değerlendirme yapması durumunu ifade etmektedir. Bir yönetici, çalışanın altı ya 

da sekiz ay önceki performansından daha çok, bir kaç hafta ya da bir ay önceki 

performansını daha iyi hatırladığından, değerlendirmesini de buna göre yapmaktadır. 

Bunun için yöneticilerin dönem başından itibaren düzenli not tutmaları önerilmektedir 

(Thielen 2005, Helvacı 2002, Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b). 

Kontrast Hatalar: Bir çalışanın, performans standartlarına göre değil de bir 

başka kişiye göre değerlendirilmesiyle kontrast hata ortaya çıkmaktadır. Örneğin, orta 
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düzeyde bir çalışan, çok başarılı olan bir kaç çalışandan sonra değerlendirildiğinde 

başarısız veya aynı çalışan, birkaç başarısız çalışanın ardından değerlendirildiğinde ise 

başarılı görülebilmektedir. Bu tür kontrast hataların önlenmesi için kişilerin başarılı ya 

da başarısız olarak gruplandırılmadan, karışık bir sıralama ile değerlendirmeye tabi 

tutulmaları önerilmektedir (Berman 2006, Işığıçok 2005, Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-

b). 

Kişisel Önyargılar: Değerlendiriciler bazen kişisel önyargı ve eğilimlerini 

yaptıkları performans değerlendirmelere dahil etmektedirler. Örneğin, bir 

değerlendirici, “Alman’ların disiplinli çalışanlar olduklarına” kesinkes inandığı için, 

Alman çalışanlara yüksek puanlar verebilmektedir. Ayrıca değerlendiricinin sahip 

olduğu düşünce kalıplarına bağlı olarak, çalışanların diğer demografik (yaş, cinsiyet, 

engelli olma, din v.b.) özellikleri de önyargının gelişmesine neden olabilmektedir. Bu 

gibi durumlarda değerlendirici, çalışanların bireysel performanslarına ağırlık vererek ve  

kişisel önyargılarının değerlendirmeye yansımaması için dikkatli davranarak bu tür 

hataları önleyebilmektedir (Schermerhorn, Hunt ve Osborn 2005, Kumar, Kumar ve 

Mittal 2001, Işığıçok 2005). 

Atıf Hataları: Birinin eylemini içinde bulunulan koşullar yerine, kişisel 

açıklamalar kullanma yoluyla açıklama eğilimi olarak adlandırılmaktadır. Örneğin bir 

astın başarılı performansının onun zeki ve kararlı kişiliğine bağlanması, içsel atıf, 

yöneticisinin doğru ve iyi tanımlanmış talimatlarına bağlanması da dışsal atıf olarak 

adlandırılmaktadır. Bu gibi hatalar özellikle, performansın hedeflerle  

değerlendirilmesini amaçlayan yöntemlerin uygulanması ile giderilmeye çalışılmaktadır 

(Levi 2001, Uyargil 2008-a, Uyargil 2008-b). 

2.3.2.3.  Performans Değerlendirmede Güvenilirlik ve Geçerlilik 

Bir ölçüm aracının kullanılabilirliği, onun güvenilir ve geçerli olmasıyla 

doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle PYS’de yapılan  değerlendirmeler sonucu elde edilen 

verilerin güvenilirlik ve geçerlilik derecelerinin yüksek olması çok önemli bir konu 

olmaktadır (Soh 1998, Uyargil 2008-a). 

Güvenilirlik, basitçe tutarlılık anlamına gelmektedir. Aynı görev, tekrarlayan 

durumlarda, aynı değerle ifade edilebiliyorsa, ölçüm güvenilir kabul edilmektedir. 

PYS’nde güvenilirlik ise, belirli koşullar altında farklı değerlendiricilerin aynı kişiyi ya 

da bir değerlendiricinin aynı koşullar altında bir kişiyi birden fazla kez değerlendirmesi 
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neticesinde elde edilen sonuçlar arasında tutarlılığın olmasıdır. Bir çok değerlendirme 

yönteminde, güvenilirlik derecesinin artırılması için aynı astın birden çok yönetici 

tarafından değerlendirilmesi öngörülmekte ve farklı yöneticilerin görüşleri arasında 

tutarlılık aranmaktadır. Böylece değerlendiricilerden kaynaklanan değerlendirme 

hatalarının da kontrol altına alınması amaçlanmaktadır (Soh 1998, Rosenberg 2002, 

Uyargil 2008-a). 

Geçerlilik, değerlendirme aracıyla sağlanan puanlar ve ölçülen nitelik 

arasındaki uygunluğa işaret etmektedir. Bir değerlendirmenin geçerli olabilmesi için, 

işinde daha iyi performans gösterenlere daha yüksek puanlar verildiğinin belirlenmiş 

olması gerekmektedir. Değerlendirme sonuçlarında ortaya çıkan bireysel performans 

farklılıkları, değerlendirilen kişilerin organizasyon amaçlarına katkılarındaki 

farklılıkları yansıttığı ölçüde, değerlendirmenin geçerliliğinin yüksek olduğu 

belirtilmektedir (Soh 1998, Uyargil 2008-a). 

2.3.2.4. Performans Değerlendirme Görüşmeleri 

Performans değerlendirme görüşmesi, çalışanın gelişimi için temel bir araçtır. 

Değerlendirme görüşmesi, performansın iyileştirilmesine yönelik olarak yöneticilerle 

astlar arasında yapılmakta ve bu görüşmede değerlendirme sonuçları yüzyüze 

tartışılmaktadır. Değerlendirilen kişi ile değerlendirme konusunda görüşmenin amacı;  

değerlendirilene,  çalışmasının yöneticisi tarafından ne şekilde görüldüğü ve nasıl 

değerlendirildiğini açıklamak ve daha başarılı ve daha yararlı olması için neler yapması 

gerektiği konusunda bilgi vermektir (Argon 2000, Bingöl 2006). 

Başarılı bir performans değerlendirme sonunda çalışan şu sorulara yanıt 

bulabilmiş olmaktadır: Benden ne beklenmektedir ? İşimi ne oranda iyi yapmaktayım ? 

Nereye kadar gelişebilirim ? Hangi yönlerimi geliştirmeliyim ? Performans görüşmeleri 

bu sorulara verilen cevapların tartışıldığı bir ortam oluşturmaktadır. Personel, cevapları 

sistem içinde kendisi bulsa da, bazı konuların yüzyüze konuşulması ve paylaşılması, 

ileriki aşamaları ve sürecin bütününü desteklemekte ve geliştirmektedir (Us 2007). 

Değerlendirme Görüşmesi Öncesi Yapılacak Hazırlıklar: Performans 

değerlendirme görüşmesine başlamadan önce bazı hazırlık ve planların yapılması,  

performans değerlendirmenin amacına ulaşmasında olumlu bir etki yapmaktadır 

(Marquis ve Huston 1998). 
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Yönetici görüşme öncesinde; 

− Çalışanlara performansları hakkında düzenli olarak geri bildirim vermelidir.  

− Önceden belirtilen koşulların sağlandığından emin olmalıdır. Örn, çalışanın 

değerlendirileceği standartları bilmesi, değerlendirme formunun bir kopyasının 

çalışanda bulunması gibi. 

− Çalışanın iş tanımını gözden geçirmelidir. 

− Son performans değerlendirme uygulamasından sonra tutulan notları gözden 

geçirmelidir. 

− Tartışılacak konulara ilişkin notlar almalıdır. 

− Görüşme için uygun yer seçmelidir. Gizliliğe önem verilen, sessiz, rahat, oturma 

düzeni olarak güçten ziyade takım arkadaşlığını yansıtan ve telefon nedeni ile 

görüşmenin kesilmediği bir ortam seçilmelidir. 

− Hem yönetici hem de çalışan için uygun zamanı seçmelidir. Görüşmelerin, işlerin 

çok yoğun olduğu veya tarafların önemli kişisel problemlerinin bulunduğu 

dönemlerde yapılmasından kaçınılmalıdır. 

− Görüşme yer ve zamanını bir süre önceden çalışanlara bildirmelidir. Çalışanın 

değerlendirme görüşmesine hem zihinsel hem de duygusal olarak hazırlanması için 

bir ile üç gün öncesinden haber verilmelidir (Ergin 2002, Marquis ve Huston 1998, 

Uyargil 2008-a). 

  Görüşmenin Yürütülmesi: Performans değerlendirme görüşmelerinin çok iyi 

yönetilip, yürütülmesi gerekmektedir. Görüşmede, hata bulmaktan çok, ortaya çıkan 

sorunların çözümüne yönelik olarak, astlarla üstler arasında bilgi alışverişi sağlanması 

yoluna gidilmektedir. Eğer yönetici görüşmeyi iyi planlayıp yürütemezse, görüşme bir 

tartışma ortamına kolayca dönüşebileceğinden, aşağıda açıklayacağımız görüşme 

aşamalarına dikkat etmek büyük önem taşımaktadır (Bingöl 2006). 

− Görüşme için uygun atmosfer değerlendirici tarafından yaratılmalıdır. Toplantıya 

samimi bir ifade ile başlanılması, başlangıçta kısaca hal hatır sorulması, etkili 

iletişim becerilerinin kullanılması stresli ortamı rahatlatacaktır. 
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− Görüşmenin amaçları, nasıl yürütüleceği, sonuçları ve yararları değerlendirici 

tarafından açıklanmalıdır.  

− Çalışanın Kendini Değerlendirmesi: Çalışandan en son performans 

değerlendirmesinden bu yana  kadar ki sürecini yorumlamasının istenmesi görüşme 

gündeminin ilk maddesi olmalıdır. Yönetici burada çalışanın değerlendirmesini 

herhangi bir geribesleme yapmadan dinlemeli, anlamadığı konular olduğunda notlar 

almalı ve bu süreç sırasında anlatılanlara katılıp katılmadığını belirten yargılarda 

bulunmamalıdır. 

− Yöneticinin Değerlendirmesi: Çalışan kendi değerlendirmesini yaptıktan sonra, 

yönetici kendi hazırlıkları çerçevesinde çalışanın performansı ile ilgili 

değerlendirmeyi yapar. Burada dikkat edilmesi gereken önemli konu, mesajlar kadar 

bu mesajların nasıl aktarıldığıdır. Yönetici, yargılayıcı ve sürekli olumsuz tepkiler 

verir ve elde edilen başarılara değinmeden geçerse, çalışan savunmaya yönelir. Bu 

bakımdan değerlendirici, çalışanın zayıf yönleri kadar güçlü yönleri üzerinde de 

durmalı, genel olarak olumlu ve yapıcı bir tutum içinde olmalıdır.  Çalışanın 

performansında sorunlar varsa, genel ifadeler kullanmadan spesifik davranış 

örnekleri vermeli, performans değerlendirmenin aslında zayıf yönler ve 

başarısızlıklar için bir iyileştirme, geliştirme ve performansın yükseltilmesi süreci 

olduğunu vurgulamalıdır.  

− Sonuçların Birlikte Tartışılarak Gelecek Döneme İlişkin Performansın Planlanması: 

Görüşmenin bu aşamasında performansı etkilemiş olan dış faktörler gözden 

geçirilerek gelecek dönem için önlemler alınır ve bir görüş birliğine varılır. 

Görüşme boyunca tartışılan hususlar ışığında, çalışanın kendini geliştirebilmesini, 

motive olmasını ve verimli  çalışabilmesini sağlayacak şekilde gelecek dönemin 

performans hedef ve planları birlikte belirlenir. 

− Performans Değerlendirmesinin Belgelenmesi: Organizasyonlar çoğunlukla 

performans değerlendirme görüşmeleri sırasında ve sonrasında doldurulmak üzere 

değerlendirme formları hazırlamaktadırlar. Formda hem yönetici hemde çalışanın 

yorumları için yer bulunmalı, form doldurulduktan sonra hem yönetici hem de 

çalışan tarafından imzalanmalıdır. Formun bir kopyası çalışanın personel dosyasına 

konulmalı, bir kopyası da kendisine verilmelidir. Formun bir kopyasının çalışanda 

olması, gelecek değerlendirme dönemi boyunca  eğitim ve performans yükseltme 
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planındaki yorum ve hedeflere zaman zaman göz atabilmesini sağlar (Marquis ve 

Huston 1998, Öztürk 2002, Uyargil 2008-a, Yüksel 1999, Baykal 1994-a). 

  Görüşme Sonrası: Yönetici, çalışanlarıyla performansları hakkında sık sık 

iletişime geçmeli, amaçlar doğrultusunda periyodik olarak  değerlendirmeler yapmalı, 

organizasyonel hedefler ile ödüller arasında ilişki kurmalı ve performans sonuçları 

üzerinde organizasyonel kararların alınması olasılığını yaratmalıdır (Uyargil 2008-a.) 

2.4.  Performans Yönetim Sisteminin Denetimi 

Performans değerlendirmeyi dinamik bir süreç olarak PYS çerçevesinde 

geliştiren ve uygulayan işletmelerin, bu süreci belirli aralıklarla denetlemeleri 

gerekmektedir. Denetim aşamasında, söz konusu girdi ve kaynakların performans 

anlayış ve ilkelerine göre kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi söz konusu 

olmaktadır. Diğer bir deyişle, iş ve görevlerin, planlaması yapılan ve uygulanan 

performans değer ve ölçütlerine göre gerçekleştirilip, gerçekleştirilmediğine bakılması 

gerekmektedir (Uyargil 2008-a, Bilgin 2007). 

2.4.1. Sistemin Kuruluşundan Sonraki İlk Değerlendirme Döneminin İzlenmesi 

Bu dönemde sistem kurucu yada İK bölümünde sistemi izlemekle görevli kişiler 

kendilerine yöneltilen sorular yada yaptıkları görüşmeler yolu ile varolan yada 

potansiyel sorunları belirleyebilmektedirler. Bu kişilerin konuya ilişkin duyarlılıkları ve 

objektif tutumları, sorunların anlaşılma, tanımlanma ve çözümlenmesini 

kolaylaştıracaktır (Uyargil 2008-a). 

Her ne kadar sistemin tanıtımı iyi ve ayrıntılı bir biçimde yapılmış olsa da, ilk 

uygulama dönemlerinde, uygulayıcıların bazı hususları eksik, hatalı anladıkları yada hiç 

anlamadıkları görülecektir. Örneğin, hedef, iş tanımı, görev, yetkinlik, gelişme 

potansiyeli v.b. terimlerin anlamları bazı çalışanlar için çok açık ve net olmadığından, 

sözcüklerin hatalı kullanımı veya yanlış anlaşılması, bazen ancak uygulamalar sırasında 

ortaya çıkmaktadır (Uyargil 2008-a). 

Çalışanlara, sistemin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek olası sorunları, 

İK Bölümü ilgililerine rahatlıkla iletebilecekleri söylenmeli, hatta mümkünse sadece 

PYS ile ilgili sorunların çözümü için başvurabilecekleri kişi yada kişilerin isim ve 

telefonları tüm işletmede açıkça duyurulmalıdır. Böylece sistemin işleyişini 

kolaylaştıracak iletişim süreci daha rahat gerçekleşecektir (Uyargil  2008-a). 
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2.4.2. Sistemin Sonraki Dönemlerde Periyodik Olarak İzlenmesi 

Tüm organizasyonel süreçlerde olduğu gibi, PYS’de de hem sistemin iç 

dinamiği, hem de çevresel bazı faktörlerdeki değişiklikler sistemin periyodik olarak 

izlenmesini, etkinliğinin belirlenmesini ve sistemin hedeflerinden sapmalar varsa, 

bunların alınacak önlemlerle düzeltilmesini gerektirmektedir. Örneğin, işten ayrılanların 

performans değerlendirme puanları araştırılarak yapılacak analizler de bize gerek PYS, 

gerekse diğer bazı organizasyonel sorunlar hakkında bilgi vermektedir. Eğer işletmeden 

ayrılan kişiler, normal dağılım eğrisinin yüksek puanlar bölümünde yer alıyorlarsa, 

işletmenin IK politikasını gözden geçirmesi gerekmektedir (Uyargil 2008-a). 

2.5. Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Performans Değerlendirme 

Bir sağlık kuruluşu için, performans değerlendirme sisteminin seçimi, bir çok 

kompleks boyutu olan bir karar alma sürecini gerektirmektedir. Sağlık kuruluşları, 

sürekli olarak iç ve dış çevre faktörlerinden etkilenmektedir. Bu nedenle, seçilen 

değerlendirme sisteminin sağlık sektörüne özgü bir takım özellikler sergilemesi; esnek 

olması ve organizasyonun dışarıyla olan etkileşimlerinin teknik, sosyal ve çevresel 

görünümlerini dengeleyebilmesi gerekmektedir. Hastanelerde formal anlamda 

performans değerlendirmelerin yapılmaması ya da performans değerlendirmeye gereken 

önemin verilmemesi ve değerlendirme  uygulamaları sırasında bazı noktalara dikkat 

edilmemesi sonucunda, PYS’nin amacına hizmet etmediği ve bir takım sorunlara neden 

olduğu görülmektedir. Örneğin, Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Devlet Memurları 

Sicil Yönetmeliği doğrultusunda yapılan değerlendirmelerin objektifliği ve 

güvenilirliğiyle ile ilgili bir çok sorunlar taşıdığı ve yapılan değerlendirmelerin 

sonuçlarından yeterince yararlanılmadığı bilinmektedir (Rowland 1997, Kılınç ve Polat 

1997, Öztürk 2002). 

Hastanelerde görevli personelin performansı, bireyin ve hastanenin hedefleri 

arasında bir uyum ve dengenin sağlanmasıyla istenen şekilde yükseltilebilecektir. İyi bir 

performans değerlendirme sisteminin sadece, çalışanların veya  takım üyeleri hakkında 

bilgi sağlamakla sınırlı kalmaması, bir bütün olarak organizasyonun hedefleriyle ilgilide 

bilgi sağlaması gerekmektedir (Baykal 1994-a, Barnum 1995). 

Hemşirelik hizmetlerinde performans değerlendirme, hemşirelik hizmetleri 

yönetimi fonksiyonlarından değerlendirme ve kontrol etme aşamasının önemli bir 

bileşenini oluşturmaktadır. Hemşirelik hizmetlerinde performans değerlendirmenin 
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başlıca amacı, hemşirelerin hasta bakımında yüksek kaliteli hizmet vermeleri için 

onların motivasyonlarını sağlamaktır. Bunun dışında; işte yeterliliği saptamak, 

hemşirelerin gelişimini artırmak, hemşire ve yöneticileri arasındaki yapıcı iletişimi 

sağlamak, ücretlendirme ve kariyer gelişimi konusunda adil kararlar verilmesine ortam 

oluşturmak, yöneticilerin koçluğuna ve danışmanlığına yardım etmek, hemşirelerin 

eğitim ve gelişim gereksinimlerini belirlemek, disiplin gerektiren durumları ve iş 

doyumsuzluğunu tanımlamak gibi birçok amacı bulunmaktadır  (Swansburg 1999, 

Rowland 1997, Öztürk 2002). 

2.6. Hemşirelik Hizmetlerinde Performans Değerlendirme Sisteminde Dikkate 

Alınması Gereken Özellikler 

Genel performans değerlendirme sistemlerinde yer alması gereken ve üzerinde 

önemle durulan konuların yanısıra hemşirelik hizmetlerinde uygulanan performans 

değerlendirmeyle ilgili olarak  aşağıdaki konulara özellikle dikkat edilmesi gerektiği 

belirtilmektedir; 

− Sistem basit ve iyi planlanmış, çalışan tarafından anlaşılır, yönetimsel olarak 

uygulanabilir olmalıdır (Swansburg 1999). 

− Sistem hazırlanırken, iş analizleri, iş tanımları ve iş değerlemelerinden 

yararlanılmalıdır. 1990’ların başından beri JCAHO (Joint Comission 

Acreditation Health Organization), performans değerlendirme yöntemlerinde 

standart olarak çalışanın iş tanımının kullanılmasını savunmaktadır (Swansburg 

1999, Marquis ve Huston 1998). 

− Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinin, çalışanların üretkenliğinin devamını 

sağlayacak etkili performans değerlendirme yapabilecek şekilde eğitilmeleri 

gerekmektedir (Swansburg 1999). 

− Çalışan performansını belirleyecek bilgilerin nasıl elde edileceği önceden 

belirlenmelidir. Bu bilgi kaynakları; iş arkadaşları, yardımcı çalışanlar, 

hemşirelik bakım planları, hastalar veya kişisel gözlemler olabilir. Çalışanların 

ise, hangi kaynaklardan bilgi edinildiği ve hangi bilgilerin ağırlıkta olacağını 

bilmeleri sağlanmalıdır (Marquis ve Huston 1998). 

− Değerlendirmeyi yapan kişinin, öncelikle çalışanın en yakın üstlerinden biri 

olması önerilmektedir. Örneğin, ekipteki hemşirelerle direkt olarak çalışan bir 
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sorumlu hemşire değerlendirme süreci ve görüşmelerde yer almalıdır. 

Başhemşire veya başka bir  üst yöneticinin de bu süreçlere katılması uygun 

olmakla birlikte öncelikle en yakın üst önerilmektedir (Marquis ve Huston 

1998). 

− AGY, sağlık alanında sıklıkla kullanılmamasına rağmen, hemşirelikte 

mükemmelliği ve bireysel gelişimi destekleyen bir yaklaşım olmasından dolayı, 

bir hemşirenin performansının değerlendirilmesi için üstün bir yöntem olarak 

önerilmektedir (Marquis ve Huston 1998). 

− Hemşirelikte, mesleki sorumluluk ve performansı arttırma yönünden, yönetici 

değerlendirmeleri yanında iş arkadaşları tarafından yapılan değerlendirmeler de 

dikkate alınmalıdır (Marquis ve Huston 1998). 

2.7.  Türkiye’de Hemşirelik Hizmetlerinde Performans Değerlendirme 

Ülkemizde kamu kurumlarında görevli hemşirelerin performansları, yılda bir 

kez doldurulan, sicil formları aracılığıyla değerlendirilmektedir. Sistem kapalı 

olduğundan, sonuçlar çalışanlarla paylaşılmamakta ve özlük dosyalarında 

saklanmaktadır. Hemşirelerin sicil amirleri yönetmelik gereği, hastane başhemşiresi, 

klinik şef ve başhekim olarak belirtilmektedir. Bu nedenle kamu kurumlarında görevli 

hemşirelerin değerlendirilmesinde birden fazla kişinin değerlendirme yapması söz 

konusu olmaktadır. İlk üst yöneticinin üstü durumundaki ikinci amirin değerlendirmesi 

ayrıntılı bir değerlendirmeden çok, ilk üst yöneticinin yapmış olduğu değerlendirme 

üzerinde bazı ekler ve düzeltmeler yapma niteliği taşımaktadır (Kahraman 2007, Argon 

2000).  

Özel hastanelerde görevli hemşirelerin performansları ise, genellikle hemşirelik 

faaliyetlerini içeren kriterlerden oluşan ve her hastanenin kendi gereksinimleri 

doğrultusunda oluşturduğu değerlendirme formları aracılığıyla ölçülmektedir. İK birimi 

oluşturulmuş hastanelerde kuruma ait kapsamlı performans değerlendirme sistemlerinin 

geliştirilmiş olduğu ve yönetici hemşirelerinde bu sisteme kısmen de olsa katkı 

sağladığı görülmektedir. Özel hastanelerde uygulama farklılıkları olmakla birlikte, 

sıklıkla hemşirelerin performansını değerlendirenlerin kendi hemşire yöneticileri olduğu 

belirtilmektedir (Kahraman 2007). 
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Türkiye’de hemşirelik hizmetlerinin performans düzeylerinin belirlenmesi ve bu 

hizmetlerle ilgili mevcut durumun tespitine dair yapılan çalışmaların son 10 yıl içinde 

artış gösterdiği görülse de çok yetersiz kaldığı söylenebilir. Bu nedenle ülkemiz 

hemşirelik hizmetlerinde performans değerlendirme sistemlerine ilişkin her türlü 

çalışmaya özellikle uygulamaya yönelik model geliştirme ve sonuçların 

değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalara büyük gereksinim duyulmaktadır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, hemşirelik hizmetleri personelinin performans 

değerlendirme konusundaki görüş ve beklentilerini belirleyerek, özel bir hastane 

grubunda görevli hemşireler için performans değerlendirme sistemini oluşturmaktır. 

Araştırmanın alt amaçları; 

− Hemşirelerin performans değerlendirme ile ilgili görüş ve beklentilerinin 

belirlenmesi, 

− Hemşirelerin performans düzeylerinin belirlenmesi için, İK birimi ile birlikte 

kararlaştırılan “yetkinliğe dayalı performans değerlendirme sisteminin 

geliştirilmesi”, 

− Yetkinliğe dayalı performans değerlendirme sisteminde kullanılmak üzere 

hemşirelerin  mesleki yetkinliklerin belirlenmesi, 

− Yetkinliğe dayalı performans değerlendirme sisteminin uygulanarak, 

hemşirelerin performanslarının belirlenmesi, 

− Yetkinliğe dayalı performans değerlendirme sistemine yönelik olarak 

hemşirelerin memnuniyetinin ölçülmesidir. 

3.2. Araştırmanın Tipi 

Bu araştırma, özel bir hastane grubunun  iki hastanesindeki hemşirelik 

hizmetleri personelinin performans değerlendirme ile ilgili görüş ve beklentilerini 

saptanması açısından tanımlayıcı, hemşirelik hizmetleri performans değerlendirme 

sisteminin oluşturulması açısından model geliştirici, oluşturulan “yetkinliğe dayalı 

performans değerlendirme sisteminin” uygulanması açısından da yarı deneysel 

tasarımda gerçekleştirilmiştir. 

3.3. Araştırmanın Uygulandığı Yer ve Zaman 

Araştırma, özel bir hastane grubunun İstanbul ilinde yer alan iki hastanesinde 

Mart 2008 – Ağustos 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.  
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Hastanelerden birisi (H1 Hastanesi); Özel Hastaneler Yönetmeliği, kurum 

misyon ve politikaları doğrultusunda yönetilen, 24 saat tam teşekküllü tanı, tedavi, 

bakım ve eğitim hizmeti veren, Joint Comission International Acreditation (JCIA) 

kuruluşu tarafından akreditasyon sürecinde olan, 246 yataklı özel bir hastanedir. Bu 

hastanenin 3 genel (karışık) servisi,  1 kardio-vasküler cerrahi servisi, 1 kadın-doğum 

servisi, 1 angio servisi olmak üzere 6 servisi (190 yatak), 1 koroner yoğun bakım, 1 

kardio-vasküler cerrahi yoğun bakım, 1 genel yoğun bakım, 1 yeni doğan yoğun bakım 

olmak üzere 4 yoğun bakım ünitesi (48 yatak), 8 yataklı acil birimi ile beraber diğer tanı 

ve ayakta tedavi birimleri bulunmaktadır. 

Hastanelerden diğeri (H2 Hastanesi); benzer yönetim ve hizmet anlayışıyla 

hizmet veren 90 yataklı bir hastanedir. Bu hastanenin 2 genel (karışık) servisi, 1 kardio-

vasküler cerrahi servisi, 1 çocuk, 1 kadın-doğum servisi, 1 angio servisi olmak üzere 6 

servis (67 yatak), 1 kardio-vasküler cerrahi yoğun bakım, 1 genel yoğun bakım, 1 yeni 

doğan yoğun bakım olmak üzere 3 yoğun bakım ünitesi (20 yatak) ve 3 yataklı acil 

birimiyle beraber diğer tanı ve ayakta tedavi birimleri bulunmaktadır. 

3.4. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini özel bir hastane grubuna bağlı 6 hastanede görevli 

hemşireler oluşturmakta olup, örneklemini ise İstanbul ilinde bulunan 2 hastanedeki 

hemşireler oluşturmuştur. Örneklemi oluşturan hastanelerde görev alan tüm hemşireler 

(280 hemşire), araştırma kapsamına alınmıştır.  

Araştırmanın birinci aşamasını oluşturan “hemşirelerin performans 

değerlendirme ile ilgili görüş ve beklentilerini belirlemeye yönelik” hazırlanmış olan 

soru formu, örnekleme giren hemşirelerden 224 hemşire tarafından yanıtlanmış ancak, 

214 soru formu eksiksiz doldurulduğundan istatistiksel değerlendirmeye alınabilmiştir 

(yanıtlanma oranı % 80’dir). 

Araştırmanın beşinci aşamasında ise, uygulanan “yetkinliğe dayalı performans 

değerlendirme sistemiyle ilgili olarak hemşirelerin memnuniyetini” belirlemek amacıyla 

hazırlanmış olan soru formu, örnekleme giren hemşirelerden 220 hemşire tarafından 

yanıtlanmış ve 205 soru formu eksiksiz doldurulduğundan istatistiksel değerlendirmeye 

alınabilmiştir (yanıtlanma oranı % 79’dur). 
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3.5. Veri Toplama Araçları 

Araştırma beş aşamada ele alınmıştır. Araştırmanın birinci ve beşinci 

aşamasında araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama araçları kullanılmıştır. 

Araştırmanın birinci aşamasında veri toplama aracı olarak, hemşirelerin performans 

değerlendirme ile ilgili görüş ve beklentilerini belirlemek amacıyla literatür desteği 

doğrultusunda, araştırmacı tarafından geliştirilen 25 sorudan oluşan soru formu 

kullanılmıştır (Baykal 1994-a, Öztürk 2002). Soru formu iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde hemşirelerin kişisel durum değişkenlerini belirlemeye yönelik 7 soru 

bulunmaktadır. İkinci bölümde ise, performans değerlendirme süreci dikkate alınarak, 

literatür desteğinde hazırlanan ve hemşirelerin performans değerlendirme ile ilgili görüş 

ve beklentilerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Bu bölümde; hemşirelerin 

performans değerlendirmeyi nasıl tanımladığı, değerleme sıklığı, değerlendiricilerin 

kimler olması gerektiği, değerlendirme kriterleri, performans değerlendirme 

sonuçlarının kullanım amaçları, nasıl yararlanılacağı ve performans değerlendirme 

görüşmelerine yönelik olmak üzere toplam 18 soru yer almaktadır (Ek III). 

Araştırmanın beşinci aşamasında ise, uygulanan yetkinliğe dayalı performans 

değerlendirme sistemiyle ile ilgili olarak, hemşirelik hizmetleri grubunun 

memnuniyetini belirlemek amacıyla, araştırmacı ve özel hastaneler grubunun merkez IK 

birimi tarafından ortaklaşa hazırlanan 12 sorudan oluşan bir soru formu kullanılmıştır. 

Soru formu içeriğinde; yapılan performans değerlendirmenin objektifliği, yetkinliklerin 

uygunluğu, performans değerlendirme görüşmesi, puanlama sistemi, performans 

değerlendirme sonuçlarının kullanımına yönelik sorulara yer verilmiştir ( Ek IV ). 

3.6. Araştırma Verilerinin Toplanması 

Araştırmanın uygulanabilmesi için özel hastane grubunun genel yönetim 

merkezine resmi izin yazıları ile başvurulmuş ve ilgili kurumun etik kurulundan onay ve 

uygulama izni alınmıştır.  

Örneklemi oluşturan hastanelerdeki hemşirelere araştırmanın amacı ve içeriği 

hakkında bilgi verilmiş ve katılımları için yazılı onam alınmıştır. Verilerin doğru olarak 

elde edilebilmesi için, onam formunda isim belirtmenin zorunlu olmadığı, her türlü 

kişisel ve kurumsal bilginin gizli kalacağı açıklanmıştır. 
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3.7. Araştırmanın Uygulaması 

Araştırma beş aşamada gerçekleştirilmiştir.  

I.Aşama: Hemşirelerin performans değerlendirme ile ilgili görüş ve 

beklentilerini belirlemek amacıyla literatür desteği doğrultusunda (Baykal 1994-a, 

Öztürk 2002)., araştırmacı tarafından geliştirilen 25 sorudan oluşan soru formu ( Ek III ) 

oluşturulmuş ve oluşturulan soru formu, örnekleme giren hemşirelere dağıtılarak, 

yaklaşık bir hafta sonunda araştırmacı tarafından toplanmıştır. 

II. Aşama: Bu aşamada, kurumun İK birimiyle işbirliği halinde performans 

değerlendirme sistemi olarak, yetkinliğe dayalı performans değerlendirme sisteminin 

kullanılmasına karar verilmiştir. Daha sonra hemşirelik hizmetlerinde değişik 

pozisyonlarda görevli hemşireler için mesleki yetkinliklerin belirlenmesi sürecine 

geçilmiştir. Bu aşamada; mesleki yetkinliklerin belirlenmesi için, her iki hastanede 

değişik pozisyonlarda görev alan hemşirelerden toplam 10 kişilik bir çalışma grubu 

oluşturulmuştur. Çalışma grubunun büyük çoğunluğu; lisans mezunu, mesleki deneyim 

olarak ortalama 10 yıllık deneyime sahip, yönetici hemşirelerden oluşmuştur. Bu 

çalışma grubu; soru formundan (Ek III) elde edilen veriler, iş tanımları ve bu konuda 

daha önce yapılan araştırma verileri (Baykal 1994, Öztürk 2002) doğrultusunda, 

hemşirelerin performansını saptamada kullanılacak mesleki yetkinlikleri belirlemiştir. 

Hemşirelik hizmetleri grubuna yönelik oluşturulan mesleki yetkinliklere örnek olarak; 

hemşirelik hizmetleri müdürü, hemşirelik hizmetleri müdür yardımcısı, sorumlu 

hemşire, servis hemşiresi, yoğun bakım hemşiresi, yeni doğan hemşiresi, ameliyathane 

hemşiresi, diyabet eğitim hemşiresi pozisyonları için belirlenen mesleki yetkinlikler Ek 

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII’te verilmiştir. Çalışma grubunun belirlemiş olduğu 

mesleki yetkinlikler uygulanmadan önce uzman görüşüne  (Ek XIII) sunularak son 

şekline getirilmiştir. Her hemşirelik pozisyonu için, mesleki yetkinliğe karar vermede 

en az 3 uzmana inceletme yaklaşımı benimsenmiştir.  

III. Aşama: Belirlenmiş olan mesleki yetkinlikler, hastane grubunun merkezi İK 

birimi ile paylaşılmış ve performans değerlendirme formlarının mesleki yetkinlikler 

bölümüne  yerleştirilmiştir.  Performans değerlendirme formunun tasarımı, puanlama ve 

diğer yetkinlikler (temel-yönetsel yetkinlikler) İK birimi tarafından hazırlanmıştır. 

Puanlamada 5’li Likert Ölçeği kullanılmış ve  5 (mükemmel), 4 (beklenenin üstünde), 3 

(beklenen seviye), 2 (beklenene yakın/gelişmesi gereken), 1 (yeterli değil) şeklinde 
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tanımlanmıştır. Performans değerlendirme notunun hesaplanmasında ise: Yönetsel 

pozisyonlarda görevli çalışanlar için; yönetsel yetkinlikler % 20, temel yetkinlikler 

%40, mesleki yetkinlikler %40, yönetsel pozisyonlar dışında; temel yetkinlikler % 40, 

mesleki yetkinlikler % 60 şeklinde ele alınmıştır. 

IV. Aşama: Araştırmanın bu aşamasında, oluşturulan yetkinliğe dayalı 

performans değerlendirme sistemi uygulanmıştır. Hazırlanan performans değerlendirme 

formları dağıtılmadan önce İK birimi tarafından tüm hemşirelere ve özellikle 

değerlendirici konumundaki yönetici hemşirelere,  performans değerlendirmenin ne 

olduğu ve performans değerlendirme formları hakkında eğitimler verilmiştir. Her 

pozisyondaki hemşirenin değerlendirmesinde 3 form kullanılmıştır. 1.form kişinin kendi 

değerlendirmesi, 2. form bir üstün değerlendirmesi ve  3.form ortak değerlendirme 

amacıyla kullanılmıştır. Performans değerlendirme formları bir ay içinde doldurulup; 

üst ve astı tarafından yüz yüze görüşülerek ve uzlaşmaya varılarak doldurulan ortak 

değerlendirme formları, ikinci derece değerlendirici tarafından onaylandıktan sonra İK 

birimine teslim edilmiştir. 

V. Aşama: Uygulanmış olan yetkinliğe dayalı performans değerlendirme 

yöntemine yönelik hemşirelerin memnuniyetini belirlemek üzere 12 soruluk soru formu 

( Ek IV ), İK biriminden destek alınarak  çalışanlara uygulanmış ve sonuçlar, 

performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi amacıyla değerlendirilmiştir.  

3.8. Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmanın birinci ve beşinci aşamasından elde edilen veriler (Ek III, Ek IV), 

bilgisayar ortamında sayı  ve yüzde dağılımı şeklinde değerlendirilmiştir. 

   3.9. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 Araştırma da oluşturural “Yetkinliğe Dayalı Performans Değerlendirme Modeli” 

özel bir hastane grubu hemşirelik hizmetlerine özgü hazırlanmış olup, diğer hastaneler 

için genellenemez. Ancak örnek bir çalışma olarak kullanılabilir. 
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4. BULGULAR 

Bulgular: 

� Araştırmanın birinci aşamasında; 

− Hemşirelerin kişisel durum değişkenleri, 

− Hemşirelerin performans değerlendirme ile ilgili görüş ve 

beklentileri, 

� Araştırmanın ikinci ve üçüncü aşamasında; hemşirelik hizmetleri 

personelinin performansının değerlendirilmesiyle ilgili model oluşturma, 

� Araştırmanın dördüncü aşamasında; oluşturulan performans 

değerlendirme sisteminin uygulanması, 

� Araştırmanın beşinci aşamasında; 

− Hemşirelerin, uygulanmış olan yetkinliğe dayalı performans 

değerlendirme sistemine yönelik memnuniyetleri, 

 

olmak üzere 4 bölümde ele alınarak incelenmiştir. 
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4.1. Araştırmanın Birinci Aşamasından Elde Edilen Bulgular 

4.1.1. Hemşirelerin Kişisel Durum Değişkenleriyle İlgili Bulgular 

  Tablo 4-1:  Hemşirelerin Kişisel Durum Değişkenleriyle İlgili Bulguların Dağılımı (S:214) 

Kişisel Durum Değişkenleri S % 
H1 115 53,7 

Çalışılan Hastane 
H2 99 46,3 

22 yaş ve altı 69 32,2 

23-27 yaş 77 36 

28-32 yaş 55 25,7 
Yaş Dağılımı 

33 yaş ve üzeri 13 6,1 

Sağlık Meslek Lisesi 128 59,8 

Ön Lisans 19 8,9 

Lisans 64 29,9 
Eğitim Durumu 

Yüksek Lisans 3 1,4 

1 yıldan az 48 22,4 

1-5 yıl 91 42,5 

6-10 yıl 38 17,8 
Mesleki Deneyim 

10 yılın üzeri 37 17,3 

1 yıl ve altı 164 76,6 
Kurumsal Deneyim 

2 yıl ve üzeri 50 23,4 

Servisler 81 37,9 

Özel Birimler(yoğun bakım, 
doğumhane, ameliyathane vb.) 110 51,4 

Poliklinikler 14 6,5 

Çalışılan Birim 

Diğer(yönetim, eğitim vb.) 9 4,2 

Hemşire 178 83,2 

Alt kademe yönetici hemşire 20 9,3 

Üst kademe yönetici hemşire 8 3,7 
Pozisyon 

Diğer (eğitim, enfeksiyon vb.) 8 3,7 

 

Araştırmanın birinci ve beşinci aşamasında örnekleme giren hemşireleri,n kişisel 

durum değişkenleri ile ilgili bulguların dağılımı Tablo 4-1’de toplu olarak 

görülmektedir. 

− Çalışılan hastaneye göre dağılıma bakıldığında, yanıtlayıcıların % 

53.7’sinin H1 hastanesinde, % 46.3’ünün H2 hastanesinde çalıştığı 

görülmektedir. 

− Yaş gruplarına göre dağılıma bakıldığında, yanıtlayıcıların çoğunluğunun 

23-27 yaş grubunda olduğu (% 36) görülmektedir. 33 yaş ve üzeri yanıtlayıcı 

sayısı ise en düşük (% 6.1) olarak bulunmuştur. 
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− Eğitim durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, sağlık meslek lisesi 

mezunlarının daha yüksek oranda (% 59.8), yüksek lisans mezunu olanların 

ise, en düşük oranda (% 1.4) olduğu görülmektedir. 

− Deneyimlerine göre dağılım; araştırmamızı yaptığımız hemşire grubunun 

deneyimi iki açıdan ele alınarak sorgulanmıştır. Öncelikle hemşirelerin 

mesleki deneyimleri, sonra da araştırmamızı yaptığımız kurumdaki 

deneyimleri sorgulanmıştır. Çalışma kapsamına giren hemşirelerin 

çoğunluğunun mesleki deneyiminin 1-5 yıl arasında olduğu (%42.5), 

kurumdaki deneyim sürelerinin ise çalışılan grup hastanelerinden birisinin 

(H1) açılışının birinci yılında olması nedeniyle çoğunluğunun 1 yıl ve altı 

(%76.6) olduğu saptanmıştır. 

− Çalışılan birimlere göre dağılım; hemşirelerin çalıştığı birimlere (yaptıkları 

işlere) göre dağılımlarına bakıldığında, hasta bakımını üstlenmiş olan yatak 

başı hemşirelerin çoğunluğu (% 78.6) oluşturduğu görülmektedir. 

− Pozisyonlarına göre dağılımı incelendiğinde, yanıtlayıcıların çoğunluğunun 

hemşire pozisyonunda (%83.2) olduğu saptanmıştır. Üst kademe yönetici 

hemşirelerin sayısı ise, en düşük (%3.7) olarak bulunmuştur (Tablo 4-1). 
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4.1.2. Hemşirelerin Performans Değerlendirme İle İlgili Görüş ve Beklentileri 

Bu bölümde, hemşirelerin performans değerlendirmeden ne anladıkları, kendi 

değerlendirmelerinin nasıl yapılmasını istedikleri ve bu konudaki düşüncelerini, 

isteklerini belirlemeye yönelik sorular sorularak, performans değerlendirme sistemini 

yönlendirmeye yönelik veriler elde edilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 4-2: Hemşirelerin, Performans Değerlendirme İle İlgili Görüş ve Beklentilerinin 
Dağılımı(S:214) 

Performans Değerlendirme İle İlgili Görüş ve Beklentileri s % 

Tam biliyor 56 26,2 

Eksik biliyor 61 28,5 

Bilmiyor 32 15 

Performans değerlendirmeyi 
tanımlama durumu 

Boş 65 30,3 

Alan 30 14 Performans değerlendirme 
konusunda eğitim alma durumu 

Almayan 184 86 

Evet 152 71 

Hayır 17 8 
Performans değerlendirme 
konusunda eğitim alma isteği 

Boş 45 21 

Gizli yapılsın, görüşüm alınmasın 17 7,9 

Yalnızca gerektiğinde görüşüm alınsın 39 18,2 

Karar öncesi görüşüm alınsın 41 19,2 

Performans değerlendirme 
sürecine katılma isteği 

Tüm kararlarda görüşüm alınsın 117 54,7 

Evet 200 93,5 
Performans değerlendirmeye 
itiraz etme hakkının olması 
durumu Hayır 14 6,5 

Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 50 23,4 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü 100 46,7 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü 20 9,3 

Performans Değerlendirme Komitesi 56 26,2 

Sorumlu Hemşire 21 9,8 

Yanıtın evet ise; performans 
değerlendirme ile ilgili olarak 
hangi bölüme itiraz edilmeli 

Kalite Birimi 9 4,2 

Evet 157 73,4 Üstlerin performans 
değerlendirmesini yapma isteği 

Hayır 57 26,6 

Rahatsız Olanlar 4 1,9 

Biraz Rahatsız Olanlar 31 14,5 

Performans değerlendirme 
düşüncesinden rahatsız olma 
durumları 

Rahatsız Olmayanlar 179 83,6 
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Tablo 4-2 incelendiğinde;  

− Performans değerlendirmeyi tanımlamalarıyla ilgili dağılım ele 

alındığında; hemşirelerin büyük bir çoğunluğu (% 30,3) performans  

      değerlendirmenin tanımını yapmayarak boş bıraktıkları ve ikinci sıklıkla 

       (% 28,5) eksik tanımladıkları saptanmıştır. 

− Performans değerlendirme konusunda eğitim alma durumlarıyla ilgili 

dağılım incelendiğinde, büyük çoğunluğunun (% 86) eğitim almadığı, 

− Performans değerlendirme konusunda eğitim alma isteği ile ilgili  

dağılım ele alındığında, büyük çoğunluğun (% 71) eğitim almayı istediği, 

− Performans değerlendirmede kararlara ve değerlendirmeye katılım 

durumlarıyla ilgili veriler incelendiğinde, hemşirelerin çoğunluğunun        

“değerlendirmeyle ilgili her türlü kararlara katılmam ve görüş bildirmem 

istensin” (% 54.7) görüşünü savunduğu, 

− Performans değerlendirme sonuçlarına itiraz etme hakkının olmasıyla 

ilgili, hemşirelerin görüşleri incelendiğinde, araştırmamızı yaptığımız 

hemşire grubunun  büyük çoğunluğu (% 93.5) hemşirelerin performans 

değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı olması gerektiğini  ifade ederken, 

itiraz etme birimi olarak çoğunlukla (% 46.7) Hemşirelik Hizmetleri 

Müdürlüğü’nü belirttikleri, 

− Üstlerinin performansını değerlendirme isteği ile ilgili olarak 

hemşirelerin görüşleri ele alındığında, büyük çoğunlukla (% 73.4) üstlerinin 

performansını değerlendirmek istedikleri, 

− Hemşirelerin performans değerlendirme düşüncesinden rahatsız olma 

durumları ile ilgili veriler incelendiğinde (Tablo 4-2) performansının  

değerlendirilmesi düşüncesinden rahatsız olmayan hemşirelerin (% 83.6) 

çoğunlukta olduğu,  rahatsız olanların oranının ise, oldukça düşük (% 1.9) 

olduğu saptanmıştır.  
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Tablo 4-3: Hemşirelerin, Performans Değerlendirme Yapılma Sıklığı İle İlgili 
Görüşlerinin Dağılımı (S:214) 

Sıklık S % 

Yılda bir kez 52 24,3 

Altı ayda bir 128 59,9 

Oryantasyon sürecinin bitiminde 21 9,8 

Diğer 13 6 

 

− Hemşirelerin, performans değerlendirmenin yapılma sıklığı ile ilgili 

görüşleri incelendiğinde (Tablo 4-3),  büyük çoğunluğun (% 59.9) altı ayda 

bir performans değerlendirme istedikleri saptanmıştır. 

Tablo 4-4: Hemşirelerin, Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanım Alanları İle    

                   İlgili Görüşlerinin Dağılımı * (S:214) 

Kullanım Amacı s % 

Denetim 42 19,6 

İşten Çıkarma 22 10,3 

Terfi/Yükselme 74 34,6 

Ödüllendirme ve Özendirme 123 57,5 

Eğitim Gereksinimini Saptama 101 47,2 

Hizmetin Kalitesini ve Organizasyonun Verimliliğini Arttırma 131 61,2 

Ücret Artışı/Azalışı 195 91,1 
* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

− Hemşirelerin performans değerlendirme sonuçlarının kullanım alanları 

ile ilgili görüşlerinin dağılımı incelendiğinde (Tablo 4-4),  hemşirelerin 

büyük çoğunluğunun en önemli kullanım alanı olarak “ücret artışı/ azalışı”nı 

istedikleri (% 91.1), ikinci sırada ise “ hizmetin kalitesini ve organizasyonun 

verimliliğini arttırma” nın (% 61.2) geldiği ve  hemşirelerin sadece % 

10.3’ünün performans değerlendirme sonuçlarının kullanım alanı olarak 

“işten çıkarma” amacıyla kullanılmasını istedikleri belirlenmiştir. 
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Tablo 4-5: Hemşirelerin, Performans Değerlendiricilerinin Kimler Olması Gerektiği ile                     
İlgili Görüşlerinin Dağılımı * (S:214) 

Değerlendiriciler s % 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 128 59.8 

Birim Sorumlu Hemşiresi 193 90,2 

Birlikte Çalıştığı Hemşireler/Meslektaşı 64 29,9 

İnsan Kaynakları Uzmanı 12 5,6 

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları 41 19,2 

Hasta ve Yakınları 7 3,3 

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

− Hemşirelerin performans değerlendiricilerinin kimler olması gerektiği 

ile ilgili görüşlerinin dağılımına bakıldığında (Tablo 4-5), birim sorumlu 

hemşirelerinin (% 90.2) çoğunluğu oluşturduğu daha sonra hemşirelik 

hizmetleri müdürü’nün (% 59.8) olduğu belirlenmiştir. En düşük oranda ise  

hasta ve yakınlarının (% 3,3) olması gerektiği bulunmuştur.  

Tablo 4-6: Hemşirelerin, Performans Değerlendirmelerinde Ele Alınması Gereken  

                   Kriterler İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı * (S:214) 

Değerlendirme Kriterleri s % 

Hemşirelerin iş tanımında belirtilen görevlerini ne kadar gerçekleştirdiği 146 68,2 

Kurum tarafından belirlenen amaçlara ulaşma derecesi 88 41,1 

Hemşirelerin kişisel nitelik ve yetenekleri(zekası, analiz yeteneği, girişimciliği vb.) 183 85,5 

Hemşirelerin mesleğiyle ilgili bilgi ve becerileri 162 75,7 

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

− Hemşirelerin, performans değerlendirmelerinde ele alınması gereken 

kriterler ile ilgili görüşlerinin dağılımı (Tablo 4-6) incelendiğinde,  en 

çok ele alınması gereken kriterin “hemşirelerin kişisel nitelik ve yetenekleri” 

( % 85.5 ) olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 4-7: Hemşirelerin, Performans Değerlendirmede Kullanılması Gereken Kriterlerin  

                   Belirlenmesine Yönelik Görüşlerinin Dağılımı (S:214) 

Kriterler ile İlgili Görüşler S % 

Tüm hemşirelik hizmetleri personeli aynı kriterler ile değerlendirilmelidir 27 12,6 

Farklı birimlerde çalışan hemşirelik hizmetleri personeli için farklı kriterler kullanılmalıdır 184 86 

İK biriminin yapacağı değerlendirme yeterlidir, ayrıca hemşireler için kriter koymaya 
gerek yoktur 

3 1,4 

 

− Hemşirelerin, performans değerlendirmede kullanılması gereken 

kriterlerin belirlenmesine yönelik görüşlerinin dağılımı (Tablo 4-7) 

incelendiğinde, büyük çoğunluğun “farklı birimlerde çalışan hemşirelik 

hizmetleri personeli için farklı kriterler kullanılmalıdır” ( % 86 ) görüşünü 

destekledikleri saptanmıştır.  

Tablo 4-8: Hemşirelerin, Performans Değerlendirme Sonuçlarını Kimin Değerlendirmesi  

                   Gerektiği İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı (S:214) 

Performans Değerlendirme Sonuçlarını                                                     
Değerlendirmesi Gereken Kişiler 

s % 

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü 52 24,3 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 123 57,5 

İnsan Kaynakları Müdürü 15 7 

Sorumlu Hemşire 20 9,3 

Diğer 4 1,9 

 

− Hemşirelerin, performans değerlendirme sonuçlarını kimin değerlendirmesi 

gerektiği ile ilgili görüşlerinin dağılımı (Tablo 4-8), ele alındığında  

çoğunlukla Hemşirelik Hizmetleri Müdürü ( 123 - % 57.5 ) görüşünün 

desteklendiği saptanmıştır.  

4.2. Araştırmanın ikinci ve üçüncü aşaması; hemşirelik hizmetleri personelinin 

performansının değerlendirilmesiyle ilgili model oluşturma 

Araştırmanın birinci aşamasında elde edilen veriler, araştırmacı tarafından 

hemşirelik hizmetleri yönetimi ve sağlık grubunun merkez yönetiminin İK birimi  ile 

paylaşılarak oluşturulacak model için görüşmeler başlatılmıştır. Bu görüşmeler 

doğrultusunda aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 
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Performans değerlendirme yöntemi olarak; yetkinliğe dayalı performans 

değerlendirme sisteminin kullanılmasına, belirlenen performans değerlendirme 

sisteminin, açık değerlendirme yöntemiyle yani çalışanlarla yüz-yüze görüşülerek 

(performans değerlendirme görüşmeleri yapılarak) uygulanmasına karar verilmiştir. 

Performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi: Yetkinliğe dayalı 

performans değerlendirme sisteminde kullanılmak üzere, temel yetkinlikler, mesleki 

yetkinlikler ve yönetsel yetkinliklerin belirlenmesi çalışmaları yürütülmüştür. Mesleki 

yetkinliklerin belirlenmesi aşamasının başlangıcında; özel hastanenin her iki hastane 

grubunda değişik pozisyonlarda görev alan 10 kişilik çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu 

gruba öncelikle performans değerlendirmeyle ilgili teorik olarak 2 saatlik bir eğitim 

verilmiş, daha sonra araştırma bulguları ve  kurumun iş tanımları doğrultusunda değişik 

pozisyonlardaki hemşireler için mesleki yetkinlik kriterlerine karar verilmiştir. Çalışma 

grubunun oluşturduğu mesleki yetkinlikler uygulama öncesi en az 3 uzmanın görüşüne 

sunularak incelenmiş ve son şekline getirilmiştir (Ek-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII) 

Temel  ve yönetsel yetkinlikler, özel hastane grubunun merkez yönetim İK birimi 

tarafından oluşturulmuştur. Temel yetkinlikleri, tüm hemşire pozisyonları için, etkili 

temsil etme, iç müşteri/hasta odaklılık, takım çalışması ve işbirliği, iş sorumluluğu, 

öğrenmeye/değişime açıklık başlıklarındaki kriterler; Yönetsel yetkinlikleri ise, yönetici 

pozisyonundaki hemşireler (Hemşirelik hizmetleri müdürü, hemşirelik hizmetleri müdür 

yardımcısı, sorumlu hemşire, süpervizör hemşire vb.)  için, vizyon ve strateji oluşturma, 

delegasyon yapma ve yetkilendirme, koçluk yapma ve performans geliştirme, iş 

yönetimi, problem çözme ve sonuç odaklılık başlıklarındaki kriterler oluşturmaktadır. 

Performans değerlendirme formunun oluşturulması: Hemşire pozisyonunda 

olan çalışanlar için dört sayfalık, yönetici hemşire pozisyonunda olan çalışanlar için 5 

sayfalık değerlendirme formu oluşturulmuştur. Birinci sayfada performans 

değerlendirmenin amacı, puanlama sistemiyle ilgili açıklama, değerlendiren, 

değerlendirilen, değerlendirme dönemi, tarihi ve performans değerlendirme 

görüşmesinin başlangıç ve bitiş saatleri bilgilerinin yazılması gereken boşluklara yer 

verilmiştir. İkinci sayfada temel yetkinliklere, üçüncü sayfada mesleki yetkinliklere, 

dördüncü sayfada yönetsel yetkinliklere (yönetici hemşirede), beşinci sayfada da 

performans değerlendirme görüşmesi ile ilgili değerlendiren ve değerlendirilenin 

görüşlerini ifade ettikleri ve  anlaşmaya vardıklarına ilişkin imzalarını attıkları 
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bölümlere yer verilmiştir. Performans değerlendirmenin puanlamasında 5’li likert ölçeği 

kullanılmış ve 5 (mükemmel), 4 (beklenin üstünde), 3 (beklenen seviye), 2 (beklenene 

yakın/gelişmesi gereken), 1 (yeterli değil) şeklinde ifade edilmiştir. Bu ifadelerin 

tanımlarına formun birinci sayfasında yer verilmiştir. 5 (mükemmel); “işini ve kendisini 

geliştirebilmek için öğrenme ve gelişme faaliyetlerini sürekli takip eder. Araştırarak ve 

danışarak yeni beceriler kazanır. Kurumuna ayırt edilebilir somut katkılar sağlar.” 4 

(beklenin üstünde); “sahip olunan mevcut bilgi, beceri ve deneyimini en etkin biçimde 

kullanır, organizasyonu ve süreçleri iyileştirme çabası gösterir”, 3 (beklenen seviye); 

“görev ve sorumluluklarını gerçekleştirilmesinde sahip olduğu bilgi, beceri ve deneyimi 

yeterli derece kullanır ve tutarlı davranışları ile beklentilere tam olarak yanıt verir”, 2 

(beklenene yakın/gelişmesi gereken); “görev ve sorumlulukların gerçekleştirilmesinde 

yeterli seviyede bilgi, beceri ve deneyime sahip değildir veya sahip olduğu halde bu 

konuda isteksiz davranır”, 1 (yeterli değil); “görev ve sorumlulukların 

gerçekleştirilmesinde hiçbir beklentiye yanıt vermez/veremez ve bu konuda olumsuz 

sonuçlara yol açar, süreçlere katılımda çaba göstermez” şeklinde tanımlanmıştır. 

Performans değerlendirme notunun hesaplanmasında: yönetsel pozisyonlarda; yönetsel 

yetkinlikler % 20, temel yetkinlikler % 40, mesleki yetkinlikler %40, yönetsel 

pozisyonlar dışında; temel yetkinlikler % 40, meslek yetkinlikler % 60 şeklinde 

ağırlıklandırılmasına karar verilmiştir.  

Değerlendiricilerin belirlenmesi: Tüm hemşire kadrosunda görevli olanlar için 

birinci derece değerlendirici olarak, en yakın üstü konumunda olan birim  sorumlu 

hemşiresi; ikinci derece değerlendirici olarak, hemşirelik hizmetleri müdürü  

belirlenmiştir. Alt ( birim sorumlu hemşiresi) ve orta düzey (süpervizör hemşire, eğitim 

hemşiresi, enfeksiyon kontrol hemşiresi, hemş.hizm. müdür yard. gibi)  yönetici 

hemşirelerin birinci derece değerlendiricisi olarak hemşirelik hizmetleri müdürü ve 

ikinci derece değerlendiricisi hastane genel müdürü olarak belirlenmiştir. 

Değerlendirme zamanının belirlenmesi: Hemşirelik hizmetleri personeli için 

geliştirilen yetkinliğe  dayalı performans değerlendirme sisteminin 6 aylık zaman 

dilimleri içerisinde (Ocak ve Haziran) yılda iki kez uygulanmasına karar verilmiştir. 
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4.3. Araştırmanın dördüncü aşaması; oluşturulan performans değerlendirme 

sisteminin uygulanması  

Performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve yönetici-çalışanların 

eğitimleri gibi ön çalışmalar tamamlandıktan sonra, 2008 Haziran başında oluşturulan 

değerlendirme formları hem çalışanlar hem de en yakın üstleri tarafından 

doldurulmuştur. Daha sonra yönetici ve çalışan önceden belirlenen günlerde bir araya 

gelerek son değerlendirmeye karar vermek üzere  performans değerlendirme 

görüşmeleri yapmışlardır. Bu görüşmeler için her çalışana yaklaşık bir saat  ayrılmış ve 

görüşme sonunda çalışanın yazılı onayı alınarak ortak değerlendirme formu 

doldurulmuştur. Doldurulan bu form, ikinci derece değerlendirici tarafından 

onaylandıktan sonra, kurumun İK birimi tarafından son ağırlıklı puanlaması yapılarak, 

her çalışanın kendi kişisel dosyasında daha  sonra kullanılmak üzere (kariyer planlama, 

ücretleme, eğitim gereksiniminin belirlenmesi, işten çıkarma vb) saklanmıştır. 

Performans değerlendirme sisteminin uygulanma süreci tüm hastane genelinde yaklaşık 

bir ay içinde tamamlanmıştır. 
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4.4. Hemşirelerin Yetkinliğe Dayalı Performans Değerlendirme Sistemine Yönelik 

Memnuniyetleriyle İlgili Bulgular 

İK birimi ile birlikte geliştirilen performans değerlendirme sisteminin 

uygulanması sonrasında, geri bildirim sağlamak amacıyla, hemşirelerin memnuniyetleri 

belirlenerek PYS’nin iyileştirilmesine yönelik veriler elde edilmiştir.  

Tablo 4-9: Hemşirelerin, Uygulanan Yetkinliğe Dayalı Performans Değerlendirme   

                   Sistemine Yönelik Memnuniyetleriyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı (S:205) 

 Evet Hayır 

 Performans Değerlendirme Sistemine İlişkin Sorular s % S % 

Yöneticiniz ile performans değerlendirme görüşmesi gerçekleştirdiniz mi ? 204 99,5 1 0,49 

Performans değerlendirme sırasında yöneticiniz ile formda yer alan tüm 
bölümler hakkında görüştünüz mü ? 200 97,6 5 2,44 

Performans değerlendirme formunda yer alan temel yetkinliklerin sizin için 
uygun olduğunu düşünüyor musunuz ? 198 96,6 7 3,42 

Performans değerlendirme formunda yer alan mesleki yetkinliklerin sizin 
için uygun olduğunu düşünüyor musunuz ? 194 94,6 11 5,37 

Performans değerlendirme çalışmasından önce konuyla ilgili yapılan 
bilgilendirme ve eğitimler yeterli miydi ? 166 81,0 39 19,0 

Performans puanınızın gerçek performansınızı yansıttığını düşünüyor 
musunuz ? 163 79,5 42 20,5 

Performans değerlendirme çalışmasını kişisel ve mesleki gelişiminiz için bir 
araç olarak görüyor musunuz ? 174 84,9 31 15,1 

Performans değerlendirme çalışmasının kurumunuz için faydalı olacağını 
düşünüyor musunuz ?  178 86,8 27 13,2 

Yöneticinizin performans değerlendirme görüşmesindeki iletişim tarzından 
ve davranışlarından memnun kaldınız mı ? 197 96,1 8 3,91 

Performans değerlendirme çalışmasının sonuçlarının etkin şekilde 
kullanılacağına inanıyor musunuz ? 154 75,1 51 24,9 

Yöneticiniz sizi değerlendirirken objektif miydi ? 200 97,6 5 2,44 

Performans görüşmesinden yöneticiniz ile anlaşmaya vararak mı ayrıldınız ? 193 94,1 12 5,87 

 

Hemşirelerin uygulanmış olan yetkinliğe dayalı performans değerlendirme 

sistemine yönelik memnuniyetleriyle ilgili yanıtları Tablo 4-9’da ayrıntılı 

incelendiğinde; 

− Hemşirelerin, % 99,5’i yöneticileri ile performans değerlendirme görüşmesi 

yaptığını, % 97,5’i yöneticileri ile tüm değerlendirme kriterlerini 

görüştüğünü, 

− % 96,5’i değerlendirme formunda yer alan temel yetkinliklerin uygun 

olduğunu, % 94,6’sı mesleki yetkinliklerin uygunluğunu, 
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− % 19’u, performans değerlendirme uygulamasından önce yapılan eğitimlerin 

yeterli olmadığını, 

− % 79,5’i performans puanının, çalışanın gerçek performansını yansıttığını,  

− % 84,8’i performans değerlendirmeyi kişisel ve mesleki gelişimi için bir araç 

olarak gördüğü,  

− % 86,8’si performans değerlendirmeyi, kurum için faydalı bulurken, %13,1’i 

kurum için faydalı olmadığını, 

− Hemşirelerin % 96’sı yöneticilerinin değerlendirme görüşmesi esnasındaki 

davranışlarından memnun kaldıklarını, 

− % 75,1’i performans değerlendirmelerin sonuçlarının etkin şekilde 

kullanılacağına inandıklarını belirtirken, % 24,9’u inanmadığını,  

− % 97,6’i yöneticilerinin kendilerini değerlendirirken objektif olduğunu ve, 

− % 94,1’i performans görüşmelerinden yöneticileri ile anlaşmaya vararak 

ayrıldığını belirtmişlerdir. 

− Yönetici hemşireler ile yönetsel yetkinliklerin kendilerine uygunluğuna 

yönelik yapılan görüşmelerde, büyük çoğunluğu uygun olduğunu ifade 

etmiştir. 
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5. TARTIŞMA 

Araştırma, hemşirelik hizmetleri personelinin performans değerlendirme 

konusundaki görüş ve beklentilerini belirleyerek, bir özel hastane grubunda görevli 

hemşireler için, performans değerlendirme sisteminin oluşturulması amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın uygulandığı hastane grubunda görevli hemşirelik hizmetleri 

personelinin kişisel durum değişkenleri incelendiğinde(Tablo 4-1); hemşirelerin 

sıklıkla genç yaş grubunda oldukları (22 yaş ve altı %32,2 ve 23-27 yaş arası  % 36), 

yarıdan fazlasının sağlık meslek lisesi mezunu olduğu (% 59,8), mesleki deneyimlerinin 

sıklıkla 1-5 yıl arasında ( % 42,5), kurumsal deneyimlerinin 1 yıl ve altında (%76.6) 

olduğu, çoğunlukla özel birimlerde (%51,4) ve  hemşire pozisyonunda (% 83,2)  görev 

yaptığı saptanmıştır. Araştırma bulguları, konuyla ilgili olarak daha önce özel 

hastanelerde hemşirelerle yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında; genç yaş grubunda, 

sağlık meslek lisesi mezunu, mesleki ve kurumsal deneyimlerinin düşük olması 

açısından benzerlik göstermektedir ( Baykal 1994, Polat ve Kılınç 1997, Öztürk 2002). 

Bu araştırmada özellikle kurumsal deneyimin 1 yıl ve altında bulunması, araştırma 

örneklemine giren hastanelerden birinin açılış tarihinin 1 yıldan az olmasıyla 

ilişkilendirilebilir. 

Performans değerlendirme sisteminin oluşturulabilmesi için, hemşirelerin 

performans değerlendirme ile ilgili görüş ve beklentileri sorgulanmıştır. Hemşirelerin % 

30,3’ünün performans değerlendirmeyle ilgili tanımlamaya yanıt vermemesi, % 15’inin 

performans değerlendirme tanımını bilmemesi ve %  28,5’inin de eksik tanımlaması, 

Baykal’ın (1994) çalışmasıyla % 34,1 hemşirenin bu tanımlamayı yapmaması 

noktasında benzerlik gösterirken, aradan geçen yaklaşık 15 yıllık süreçte hemşirelerin 

hala performans değerlendirme konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve konunun 

hemşirelik hizmetleri yönetimi açısından yeterince önemsenmediği söylenebilir.  

Araştırmada hemşirelerin % 86’sının performans değerlendirme konusunda 

eğitim almadığı belirlenirken, Baykal’ın (1994) çalışmasında yönetici hemşirelerin % 

64,2 ‘sinin eğitim almadığı belirtilmektedir. Bu bulguların performans değerlendirme 

konusundaki literatürle uyumlu olmadığı ve sağlık sektöründe performans 

değerlendirme sisteminin tüm çalışanlara ve özellikle de değerlendirici konumundaki 
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yönetici hemşirelere tanıtılması gereğine uygun davranılmadığını göstermesi açısından 

üzerinde durulmalıdır. Araştırmada hemşirelerin % 71’inin bu konuda eğitim alma 

isteğinde olmalarıda (Tablo 4-2), hemşirelerin konuya ilgi göstermesi açısından anlamlı 

olup, konuyla ilgili yönetsel desteğin yeterince verilmediğini düşündürmektedir. 

Hemşirelerin çok düşük bir oranla (%7,9) kapalı değerlendirme sistemini 

istedikleri ve büyük çoğunlukla  açık değerlendirme yapılarak, değerlendirmeyle ilgili 

görüşlerinin alınmasını istedikleri belirlenirken (Tablo 4-2), Baykal’ın (1994) yaptığı 

çalışmada yönetici hemşirelerin % 78’inin açık değerlemeyi destekledikleri ve 

değerleme sonuçlarının astlara iletilmesi görüşünde oldukları bulunmuştur. 

Kahraman’ın (2007) özel hastane ağırlıklı yaptığı çalışmada yönetici hemşirelerin % 

45,2’si performans değerlendirme sonuçlarının çalışanlarla paylaşıldığını belirtmesi, 

bize hemşirelerin performans değerlendirme yapılırken aktif olarak katılmak 

istemelerine karşın özel kurumlarda da açık değerlendirme sisteminin fazla 

benimsenmediğini göstermesi açısından anlamlıdır. 

Hemşirelerin %93,5’i performans değerlendirme sonuçlarına çalışanların itiraz 

hakkının olması gerektiğini belirtirken (Tablo 4-2), Baykal’ın (1994) yaptığı çalışmada 

yönetici hemşirelerin % 89.4’ünün çalışanın itiraz hakkı olmalı görüşünde olduğu 

saptanmıştır. Hemşirelerin performans değerlendirmeye itiraz etme durumunda sıklıkla 

hemşirelik hizmetleri müdürüne (%46,7) ve performans değerlendirme komitesine 

başvurmayı (% 26,2) düşündüklerinin belirlenmesi (Tablo 4-2), hemşirelerin alt kademe 

yöneticilerinden çok tepe yöneticilerine veya ortak bir komiteye daha fazla 

güvendiklerini düşündürmektedir. 

Hemşirelerin % 73,4’ünün üstlerinin performans değerlendirmelerine katılmayı 

istemesi (Tablo 4-2), Baykal’ın (1994) çalışmasında % 88,6 oranında benzerlik 

göstermesi, özel ve kamu tüm hastanelerde hemşirelerin kendi üstlerinin performansını 

değerlendirmede istekli olduklarını ortaya koymaktadır. 

Hemşirelerin çoğunluğu performanslarının değerlendirilmesi düşüncesinden 

rahatsızlık duymadıklarını (%83,6) belirtmekte (Tablo 4-2) ve bu bulgu Baykal’ın 

(1994) yaptığı çalışmada da benzer şekilde hemşirelerin % 72’sinin rahatsızlık 

duymamasıyla uyum göstermektedir. Bu bulgular, oluşturulacak performans 

değerlendirme sistemine çalışanların katılımı ve desteği açısından önemli olup, İK 

yöneticileri ve hemşire yöneticiler tarafından dikkate alınmalıdır. 
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Hemşirelerin sıklıkla altı ayda bir (%59,9) performans değerlendirme 

yapılmasını istediği (Tablo 4-3) belirlenirken; Kahraman’ın (2007) yönetici 

hemşirelerle yaptığı çalışmada yılda bir kez (%57,5) performans değerlendirmenin 

yapıldığı; Korkmaz’ın (2003) özel sağlık kuruluşlarındaki İKY uygulamaları ile ilgili 

yaptığı çalışmada performans değerlendirmelerin sıklıkla altı ayda bir yapıldığı 

(%24,1), Baykal’ın (1994) yaptığı çalışmada yönetici hemşirelerin % 52.8’inin altı ayda 

bir değerlendirme yapılmasını önerdikleri belirlenmiştir. Konuyla ilgili literatür ele 

alındığında genellikle altı aylık değerlendirmelerin uygun olduğu, bunun dışında yıllık 

değerlendirme ve sabit bir zaman aralıklı değerlendirmelerin yapılması yerine değişken 

zaman aralıklı değerlendirmelerin yapılması gerektiğini savunan görüşlerde yer 

almaktadır (Bingöl 2006, Uyargil 2008-a, Barutçugil 2004, Baykal 1994-b). 

Ülkemizdeki sağlık sistemi dikkate alındığında Sağlık Bakanlığı ve üniversite 

hastanelerinde kullanılan sicil değerlendirmelerin bir yıllık bir zaman aralığıyla 

yapıldığı, özel hastanelerdeki uygulamaların ise sıklıkla altı ay ve deneme döneminde 

daha sık (aylık veya üç aylık gibi) değerlendirme yapılması şeklinde olduğu 

söylenebilir. 

Hemşirelerin çoğunlukla performans değerlendirme sonuçlarının ücretleme, 

hizmet kalitesi ve verimliliği arttırma, çalışanların ödüllendirilmesi ve özendirmesi, 

eğitim gereksinimlerinin saptanması amacıyla kullanılması görüşünde oldukları (Tablo 

4-4) saptanmıştır. Brahm ve Magalhaes’in (2007) hemşirelerle yaptığı çalışmada, 

performans değerlendirme sonuçlarının, mesleki gelişim (%50,7), hizmetin 

iyileştirilmesi (%25,7), çalışanların cezalandırılması (%11,8) ve birim değişikliği 

(%3,4) amacıyla kullanıldığı; Kahraman’ın (2007) yönetici hemşirelerle yaptığı 

çalışmada, % 33,3 oranında terfi, % 31,1 oranında eğitim-geliştirme gereksinimi, %26,5 

oranında ücret yönetimi amacıyla kullanıldığı, Baykal’ın (1994) yaptığı çalışmada, 

yönetici hemşirelerin performans değerlendirme sonuçlarını, sıklıkla terfi (%66,5) ve 

denetleme (%41,3) amacıyla kullandığı; Polat ve Kılınç’ın (1997) yaptığı çalışmada 

yönetici hemşirelerin %71,4’ünün performans değerlendirme sonuçlarının 

ödüllendirmede kullanıldığı, Korkmaz (2003) özel sağlık kuruluşlarında İKY 

uygulamaları ile ilgili yaptığı çalışmada performans değerlendirme sonuçlarının % 55,2 

oranında ücret yönetimi, % 44,8 oranında personel planlama, % 41,4 oranında terfi, % 

37,9 oranında işten çıkarma, % 34,5 oranında eğitim-geliştirme amacıyla kullanıldığı 

belirtilmiştir. Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde performans 
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değerlendirme sonuçlarının sıklıkla; terfi-ilerleme, eğitim gereksiniminin belirlenmesi, 

ücretleme ve düşük oranda da cezalandırma, işten çıkarma amacıyla kullanıldığı, bunun 

literatürle uyumlu olduğu söylenebilir. 

Hemşireler performanslarının değerlendirilmesinde öncelikle en yakın üst 

konumundaki birim sorumlu hemşiresi (%90,2) ve hemşirelik hizmetleri müdürü 

(%59,8) olarak tepe yöneticisini tercih ederken; % 29,9 oranında akran konumundaki 

hemşire meslektaşlarının değerlendirme yapmasını istemektedirler (Tablo 4-5). 

Baykal’ın (1994) yaptığı çalışmada hemşirelerin çoğunluğunun birim sorumlu hemşiresi 

(%70,4) ve birim sorumlu hemşiresi + klinik şef’in (%14,7) performanslarını 

değerlendirmesi gerektiğini belirtirken; Kahraman’ın (2007) yaptığı çalışmada yönetici 

hemşirelerin çoğunluğu, birim sorumlu hemşiresi (% 56,2), hastane başhemşiresi (% 

42,5) ve bölüm başhemşiresi (%32,4) şeklinde belirtmiştir. Araştırma bulgularında, 

hemşirelerin performanslarını değerlendirici konumunda farklı kişilere yer verilmesi, 

hastanelerin bağlı olduğu organizasyonlarla ilişkilendirilebilir. Kamu hastanelerinde, 

sicil yönetmeliği doğrultusunda alt kademe yöneticiler performans değerlendirme 

yapmamakta, hastane başhemşiresi birinci sicil amiriyken, klinik şef ikinci sicil amiri 

konumunda belirtilmektedir. Özel hastanelerde ise, hastanenin yönetim anlayışına göre 

farklılıklar görülmektedir. Hemşirelik hizmetleri yönetiminin güçlü olduğu kurumlarda 

hemşirelerin performansı hiyerarşik olarak hemşire yöneticileri tarafından 

değerlendirilmektedir. 

Yapılan çalışmada hemşirelerin performans değerlendirme kriteri olarak sıklıkla 

kişisel nitelik ve yetenekleri (%85,5), mesleki bilgi ve becerileri (%75,7) ve iş 

tanımında belirtilen görevleri ne kadar yaptıklarının (%68,2) dikkate alınması 

görüşünde olduklarının belirlenmesi (Tablo 4-6); Baykal’ın (1994) yaptığı çalışmada, 

hemşirelerin ve yönetici hemşirelerin, çalışanların davranışları ve kişisel özellikleriyle, 

mesleki bilgi ve becerilerinin dikkate alınması gerektiğini belirtmesiyle uyumludur. 

Elde edilen bu bulgulara göre, hemşireler performanslarının değerlendirilmesinde 

yaptıkları işlerden çok, davranış ve kişisel özelliklerinin kriter olarak alınması 

gerektiğini düşündükleri söylenebilir. Özellikle, klasik yönetim anlayışının hakim 

olduğu hastanelerde bu görüş daha çok desteklenmektedir. Konu ile ilgili literatür ele 

alındığında performans değerlendirme kriterlerinin iş tanımıyla uyumlu olması, 

özellikle modern performans değerlendirme sistemlerinde kişinin kişisel özelliklerinden 
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çok mesleki nitelik ve davranışlarının dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir 

(Uyargil 2008-a, Swansburg 1999, Marquis ve Huston 1998). 

Tablo 4-7 ele alındığında, hemşirelerin çoğunlukla farklı birimlerde çalışan 

hemşireler için farklı değerlendirme kriterlerlerinin kullanılması (%86) görüşünde 

oldukları görülmektedir. Baykal’ın (1994) yaptığı çalışmada yönetici hemşirelerin % 

61’i hastanelerde tüm hemşirelerin aynı kriterler ile değerlendirildiğini belirtmiştir. 

Polat ve Kılınç’ın (1997) çalışmasında, yönetici hemşirelerin çoğunluğu performans 

değerlendirme kriterlerinin açık, anlaşılabilir olduğunu belirtmiştir. Konu ile ilgili 

literatür ele alındığında, daha objektif değerlendirmelerin yapılabilmesi için, performans 

değerlendirme kriterlerinin, her pozisyon için iş tanımlarıyla uyumlu olacak şekilde 

ayrı, ayrı oluşturulması, hem değerleyen hem değerlenen açısından kriterlerin açık 

anlaşılır olması ve standart hale getirilmesi gerektiği belirtilmektedir (Mathison 2005, 

Uyargil 2008-a, Armstrong 2000). 

Yapılan çalışmada hemşirelerin, performans değerlendirme sonuçlarının kendi 

tepe yöneticileri (% 57,5) ve merkezi yönetimde bulunan hemşirelik hizmetleri 

direktörü (%24,3) tarafından son olarak değerlendirilmesini istedikleri belirlenmiştir 

(Tablo 4-8). Bu durumun hastanelerin yönetim anlayışları ve hiyerarşi yapılarıyla ilgili 

olduğu, merkezi (dikey) örgütlenme yapısına sahip, emir-komuta zincirini katı şekilde 

izleyen örgütlerde bu değerlendirmenin yukarıya kaydığı, diğer yapılarda ise daha alt 

yönetim basamaklarına veya değerlendirme ekibine aktarılarak paylaşımın sağlandığı 

söylenebilir. 

Uygulanan yetkinliğe dayalı performans değerlendirme sistemine yönelik 

bulgular; hemşirelerin performans değerlendirme ile ilgili görüş ve beklentileri dikkate 

alınarak ve konuyla ilgili güncel literatür incelenerek yetkinliğe dayalı performans 

değerlendirme sisteminin en uygun yöntem olduğuna karar verilmiştir. Yetkinliğe 

dayalı değerlendirme sistemi günümüzde özellikle hizmet sektöründe kullanıldığından 

tercih edilmiş, organizasyon için ortak bir dil oluşturma, hem birey hem de çalışma 

grupları açısından standardizasyonun sağlanması, değerlendirmelerin sistematik hale 

getirilmesi, İK yönetiminin bir çok alanı için veri sağlaması gibi birçok  konuda 

yararlılık göstermesi nedeniyle benimsenmiştir.  

Çalışanların kendilerini geliştirmeleri ve eksikliklerini gidermeleri ve çalışanlara 

geribildirim sağlamak amacıyla açık değerlendirme yaklaşımı tercih edilmiştir (Argon 



 83 

2000, Bingöl 2006). Açık değerlendirme yani çalışanlar ile yüzyüze görüşülerek 

performans değerlendirmenin yapılması; değerlendirilene, çalışmasının yöneticisi 

tarafından ne şekilde görüldüğü ve nasıl değerlendirildiğini açıklamak, daha başarılı ve 

daha yararlı olması için neler yapması gerektiği konusunda bilgi vermesi açısından 

oldukça önemlidir.   

Performans değerlendirme kriterlerinin oluşturulmasında literatürle (Uyargil 

2008-a, Mathison 2005, Armstrong 2000) uyumlu bir şekilde her pozisyondaki çalışanı 

temsil eden ve çalışma gruplarıyla katılımcı bir yaklaşımla mesleki yetkinliklere karar 

verilmiş, dil ve içerik geçerliliği açısından uzman görüşünden yararlanılmıştır. 

Performans değerlendirme sistemi uygulandıktan sonraki aşamada hemşirelerin 

kriterlerin uygunluğuyla ilgili ölçülen memnuniyet düzeyleri de, kriterlerin 

uygunluğunu desteklemiştir. 

Oluşturulan performans değerlendirme sisteminde, kurumun örgüt yapısı dikkate 

alınarak hiyerarşik yapıya uygun bir değerlendirici sıralaması yapılmıştır. Belirlenen 

değerlendiriciler, literatürlede (Yılmaz ve Ünsar 2007, Yüksel 1999, Uyargil 2008-a)   

uyumlu olup alt kademe yöneticiler birinci derecede, üst kademedekiler (hastane 

başhemşiresi, genel müdür) ikinci veya üçüncü değerlendirici konumuna 

getirilmişlerdir. 

Değerlendirme zamanı olarak, literatürde sıklıkla vurgulanan ve ortalama bir 

süreyi oluşturan altı aylık dilimlerle performans değerlendirmenin yapılması 

kararlaştırılmıştır. 

Hemşirelerin yetkinliğe dayalı performans değerlendirme sistemine yönelik 

memnuniyetleriyle ilgili bulgular incelendiğinde (Tablo 4-9); hemşirelerin % 99,5’inin 

yöneticileri ile performans değerlendirme görüşmesi yaptığı, % 97,6’sının tüm 

değerlendirme kriterlerini görüştüğü belirtilmiştir. Baykal’ın (1994) yaptığı çalışmada 

astlarıyla performans değerlendirme görüşmesi yapan yöneticilerin oranı oldukça düşük 

(%11,2) bulunmuştur. Bu durum, aradan geçen yaklaşık 15 yıllık süreçte, performans 

değerlendirme sisteminin başarısı ve amaca ulaşması açısından oldukça önemli olan 

performans değerlendirme görüşmelerinin yapılması yönünden olumlu bir gelişmenin 

olduğu şeklinde değerlendirilebilir. 

Yapılan çalışmada (Tablo 4-9) hemşireler, temel yetkinliklerin (%96,6) ve 

mesleki yetkinliklerin (%94,4) büyük çoğunlukla kendilerine uygun olduğunu 
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belirtmişlerdir. Polat ve Kılınç’ın (1997) yaptığı çalışmada ise değerleyiciler, kullanılan 

kriterlerin performans olarak istedikleri davranışları % 54,28 oranında göstermediğini 

ifade etmişlerdir. Literatür ele alındığında (Swansburg 1999, Uyargil 2008-a, Mathison 

2005, Armstrong 2000) değerlendirme kriterlerinin, çalışanın iş tanımlarıyla uyumlu ve 

hem değerlendiren hem de değerlenen açısından açık, anlaşılır kısacası geçerli ve 

güvenilir kriterler olması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Hemşirelerin %19’u (Tablo 4-9), performans değerlendirme uygulamasından 

önce yapılan eğitimlerin yeterli olmadığını söylemektedir. Bu bulguya göre, İK birimi 

tarafından yapılan eğitimlerin yeterli olmadığı, hemşire yöneticiler veya eğitimciler 

tarafından da daha ayrıntılı eğitimlerin verilmesi gerekliliği belirtilebilir. Ayrıca bu 

eğitimlerin süreklilik göstermesi, sistemle ilgili tüm değişiklikleri içermesi de 

gereklidir. 

Yapılan çalışmada (Tablo 4-9), hemşirelerin % 79,5’ı performans puanının, 

gerçek performansını yansıttığını belirtirken, Baykal’ın (1994) yaptığı çalışmada 

yönetici hemşirelerin çok azının (%10,1) bu görüşte olduğu görülmektedir. Hemşireler, 

yukarıda yetkinlik tanımlarını yüksek sayılabilecek oranlarla uygun buldukları halde, bu 

yetkinlik tanımlarının sonucunda ortaya çıkan performans puanını aynı oranlarda, 

gerçek performans puanı olarak görmemektedirler. 

Hemşirelerin % 84,8’i (Tablo 4-9), performans değerlendirmeyi kişisel ve 

mesleki gelişim için bir araç olarak gördüğünü ifade ederken, Polat ve Kılınç’ın 

çalışmasında, hemşirelerin büyük çoğunluğunun (%96) performans değerlendirmenin 

kendilerine faydası olabileceğini belirtmişlerdir. Buradan hareketle hemşirelerin 

çoğunluğunun, performans değerlendirme sistemine olumlu baktıkları, kendi gelişim ve 

ilerleme için önemli bir süreç/adım olarak gördükleri söylenebilir.  

Yapılan çalışmada (Tablo 4-9), hemşirelerin büyük çoğunluğu (%96,1), 

yöneticisinin performans değerlendirme görüşmesi sırasında iletişim tarzından ve 

davranışlarından memnun kaldığını belirtmektedir. Bu sonuç, literatürlede uyumlu olup, 

performans değerlendirme görüşmelerinin iyi planlanıp, yürütüldüğü durumlarda 

değerlendiren ve değerlendirilenin olumlu şekilde ayrıldıklarını göstermektedir. 

Hemşirelerin % 24,8’i (Tablo 4-9), performans değerlendirmelerinin 

sonuçlarının etkin şekilde kullanılacağına inanmamaktadır. Bu yüksek oran, 

hemşirelerin güven probleminin esas olarak performans değerlendirme sisteminin 
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kendisi ile ilgili olmadığını, hemşirelerin performans değerlendirme süreci sonucunda 

elde edilecek verilerin etkin bir şekilde kullanılacağına inanmadıklarını göstermektedir. 

Daha önce hemşirelerin, performans değerlendirmenin bireysel ve kurumsal gelişime 

olan etkisi ile ilgili verilen olumsuz cevap oranlarında da, sorgulananın esas olarak 

performans değerlendirme kavramı ve süreci değil, bu sürecin çıktılarılarının bireysel ve 

kurumsal gelişimi sağlayacak şekilde kullanılmaması olduğunu söyleyebiliriz. Polat ve 

Kılınç’ın (1997) çalışmasında da performans değerlendirme sonuçlarına hemşirelik 

hizmetleri yöneticilerinin ancak % 27,7’sinin tamamen güvendiği ve çoğunluğunun 

güvenmediği sonucu ortaya çıkmıştır. Bu durum, performans değerlendirme sisteminin 

ne kadar iyi tasarlansada  zaman zaman yeniden ele alınarak düzeltilmesi ve özellikle 

performans değerlendirme sonuçlarının çalışan yararına kullanılması için çalışmalar 

yapılarak güven ortamının yaratılması gerekliliğini göstermektedir. 

Yapılan çalışmada (Tablo 4-9), hemşirelerin büyük çoğunluğunu ( % 97,6), 

yöneticilerinin kendilerini değerlendirirken objektif olduğunu düşünmekteyken, 

Baykal’ın (1994) çalışmasında hemşireler, çalıştıkları kurumlarda yapılan performans 

değerlendirmelerin tarafsız ve adil yapılmadığı konusunda büyük çoğunlukla (% 49,0) 

birleşmektedirler. Polat ve Kılınç’ın (1997) çalışmasında da hemşirelerin % 69’u; 

performans değerlendirmenin adil yapılacağına inanmamaları, değerlendirme 

sonucunun gerçek başarılarını yansıtamayacağı, performansının doğru olarak 

ölçülemeyeceği gibi nedenlerden dolayı performanslarının değerlendirilmesine sıcak 

bakmadıkları belirtilmiştir. Bu bulgular, çalışanın sisteme güveninin sağlanması için 

dikkatle ele alınarak gerekli önlemlerin geliştirilmesini vurgulamaktadır. 

Hemşirelerin büyük çoğunluğunun (% 94,1), performans değerlendirme 

görüşmesinden yöneticileri ile anlaşmaya vararak ayrıldıkları ifade etmesi daha önce 

belirtilen sisteme güvensizlikle ilgili bulgularla uyumlu olmamakla birlikte, özel 

hastanelerdeki yönetim anlayışları dikkate alındığında iş güvencesi açısından 

olumsuzluk yaşanmaması düşüncesiyle böyle bir sonucun elde edildiği belirtilebilir. 
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hemşirelik hizmetleri personelinin performans değerlendirme konusundaki 

görüş ve beklentilerini belirleyerek, özel bir hastane grubunda görevli hemşireler için 

performans değerlendirme sistemini oluşturmak amacıyla yapılan araştırmada aşağıda 

belirtilen sonuçlar elde edilmiştir. 

Hemşirelerin kişisel durum değişkenleri ile ilgili sonuçlar ele alındığında; 

hemşirelerin çoğunluğunun 23-27 yaş grubunda (% 36), sağlık meslek lisesi mezunu 

(% 59.8), mesleki deneyimleri 1-5 yıl (%42.5), kurumdaki deneyimlerinin ise 1 yıl ve 

altında (%76.6) ve hasta bakımını üstlenmiş yatak başı hemşireleri (% 78.6) olduğu 

kısaca hemşire pozisyonunda (%83.2) çalıştıkları saptanmıştır (Tablo 4-1). 

Hemşirelerin performans değerlendirme ile ilgili görüş ve beklentileri ele 

alındığında; hemşirelerin büyük çoğunluğunun performans  değerlendirmenin tanımını 

yapmayarak boş bıraktıkları (% 30,3)   ve ikinci sıklıkla  eksik tanımladıkları (% 28,5), 

performans değerlendirme konusunda  eğitim almadıkları (% 86), eğitim almayı 

istedikleri (% 71), değerlendirmeyle ilgili her türlü kararlara katılmak ve görüş 

bildirmek istedikleri (% 54.7), performans değerlendirme sonuçlarına itiraz haklarının 

olması gerektiğini (% 93.5)  ifade ettikleri, itiraz etme birimi olarak Hemşirelik 

Hizmetleri Müdürlüğü’nü (% 46.7)  belirttikleri, yönetici hemşirelerin performansını 

değerlendirmek istedikleri (% 73.4), kendi performanslarının  değerlendirilmesi 

düşüncesinden rahatsız olmadıkları (% 83.6), performans değerlendirmelerin altı ayda 

bir yapılmasını istedikleri (% 59.9), performans değerlendirme sonuçlarının ücretleme 

(% 91.1) ve hizmetin kalitesini ve organizasyonun verimliliğini arttırma (% 61.2) 

amacıyla kullanılmasını istedikleri, performanslarının birim sorumlu hemşiresi 

tarafından değerlendirilmesini (%90.2) istedikleri, değerlendirme kriteri olarak 

hemşirelerin kişisel nitelik ve yeteneklerinin ( % 85.5 ) dikkate alınmasını 

savundukları, farklı birimlerde çalışan hemşirelik hizmetleri personeli için farklı 

kriterlerle değerlendirme yapılmasını istedikleri (% 86) ve performans değerlendirme 

sonuçlarının Hemşirelik Hizmetleri Müdürü (% 57.5) tarafından değerlendirilmesi 

görüşünü destekledikleri belirlenmiştir (Tablo 4-2, Tablo 4-3, Tablo 4-4, Tablo 4-

5,Tablo 4-6, Tablo 4-7,Tablo 4-8). 
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Hemşirelik hizmetleri personelinin performansının değerlendirilmesiyle ilgili 

model oluşturma sürecinde; performans değerlendirme yöntemi olarak; yetkinliğe 

dayalı performans değerlendirme sisteminin kullanılmasına ve belirlenen performans 

değerlendirme sisteminin, açık değerlendirme yöntemiyle yani çalışanlarla yüz-yüze 

görüşülerek (performans değerlendirme görüşmeleri yapılarak) uygulanmasına karar 

verilmiş, yetkinliğe dayalı performans değerlendirme sisteminde kullanılmak üzere, 

temel yetkinlikler, mesleki yetkinlikler ve yönetsel yetkinliklerin belirlenmesi 

çalışmaları yürütülmüş, performans değerlendirme formları oluşturulmuş, hemşirelere 

performans değerlendirme konusunda eğitim verilmiş, tüm hemşireler için birinci 

derece değerlendirici olarak, en yakın üstü konumunda olan birim  sorumlu hemşiresi, 

ikinci derece değerlendirici olarak, hemşirelik hizmetleri müdürü  belirlenmiş, alt ( 

birim sorumlu hemşiresi) ve orta düzey (süpervizör hemşire, eğitim hemşiresi, 

enfeksiyon kontrol hemşiresi, hemş.hizm. müdür yard. gibi)  yönetici hemşirelerin 

birinci derece değerlendiricisi olarak hemşirelik hizmetleri müdürü ve ikinci derece 

değerlendiricisi olarak hastane genel müdürü saptanmış, hemşirelik hizmetleri 

personeli için geliştirilen yetkinliğe  dayalı performans değerlendirme sisteminin 6 

aylık zaman dilimleri içerisinde (Ocak ve Haziran) yılda iki kez uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Oluşturulan performans değerlendirme sisteminin uygulanma süreci ele 

alındığında; oluşturulan değerlendirme formları hem çalışanlar hem de en yakın üstleri 

tarafından öncelikle doldurulmuş, daha sonra yönetici ve çalışan önceden belirlenen 

günlerde bir araya gelerek son değerlendirmeye karar vermek üzere  performans 

değerlendirme görüşmeleri yapmış ve bu görüşmeler için her çalışana yaklaşık bir saat  

ayrılmış ve görüşme sonunda çalışanın yazılı onayı alınarak ortak değerlendirme 

formu doldurulmuş ve doldurulan bu form ikinci derece değerlendirici tarafından 

onaylandıktan sonra, kurumun İK birimi tarafından son ağırlıklı puanlaması yapılarak, 

her çalışanın kendi kişisel dosyasında daha  sonra kullanılmak üzere saklanmıştır. 

Performans değerlendirme sisteminin uygulanma süreci tüm hastane genelinde 

yaklaşık bir ay içinde tamamlanmıştır. 

   Uygulanan yetkinliğe dayalı performans değerlendirme sistemine yönelik 

hemşirelerin memnuniyetleri ele alındığında; hemşirelerin büyük çoğunluğunun 

yöneticileri ile performans değerlendirme görüşmesi yaptıkları (% 99,5), tüm 
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değerlendirme kriterlerini görüştükleri (%97,5), değerlendirme formunda yer alan 

temel yetkinliklerin (%96,5) ve mesleki yetkinliklerin (% 94,6) kendilerine uygun 

olduğunu, yöneticilerinin kendilerini değerlendirirken objektif olduklarını (% 97,6), 

yöneticilerinin değerlendirme görüşmesi esnasındaki davranışlarından memnun 

kaldıklarını (%96), performans değerlendirme görüşmelerinden yöneticileri ile 

anlaşmaya vararak ayrıldıklarını (% 94,1), performans değerlendirmeyi kişisel ve 

mesleki gelişimi için bir araç olarak gördüklerini (% 84,8), performans puanının, 

çalışanın gerçek performansını yansıttığını (% 79,5), % 86,8’si performans 

değerlendirmeyi, kurum için faydalı bulurken, %13,1’i kurum için faydalı olmadığını, 

% 75,1’i performans değerlendirmelerin sonuçlarının etkin şekilde kullanılacağına 

inandıklarını belirtirken, % 24,9’unun inanmadığını ve % 19’u, performans 

değerlendirme uygulamasından önce yapılan eğitimlerin yeterli olmadığını belirtmiştir 

(Tablo 4-9). 

     Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; 

− Performans değerlendirme sistemi oluşturulurken, kurumun yönetim anlayışı, 

hizmet kalitesi ve felsefesi, çalışanların niteliği ve niceliği gibi kriterler 

dikkate alınarak kuruma özgü çalışmaların yürütülmesi, 

− Hemşirelerin uygulanan performans değerlendirme sistemine yönelik 

memnuniyetleri ile ilgili bulgular ele alındığında, yetkinliğe dayalı performans 

değerlendirme sisteminin hemşirelik için uygun bir yöntem olduğu, 

− Geliştirilecek olan performans değerlendirme sistemlerinin açık olması ve 

performans değerlendirme görüşmelerinin mutlaka yapılması gerektiği, 

− Performans değerlendirme sisteminin uygulanmasına yönelik eğitimlerin hem 

çalışan hem de yöneticilere ortak  verilmesi, yöneticilere özel performans 

değerlendirme görüşmelerine yönelik eğitimlerin verilmesi ve verilen 

eğitimlerin  etkinliğin değerlendirilmesi, 

− Tüm çalışanların uygulanan performans değerlendirme sistemiyle ilgili 

değerlendirme dönemleri sonrası düzenli olarak memnuniyetlerinin ölçülmesi 

ve ayrıca performans değerlendirme sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi,  

− Bu konuda daha sonra yapılacak çalışmalarda, değişik performans 

değerlendirme sistemleri kullanılarak, sonuçlarının hemşirelik hizmetlerine 

uygunluğunun değerlendirilmesi ve böylece hemşirelik hizmetleri yönetimi 
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için performans değerlendirme sistemlerinin etkinliğinin test edilmesi 

önerilebilir. 
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FORMLAR 

EK I: Bilgilendirilmiş Onam Formu 

 

BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 

 

Türkiye'de hemşirelik hizmetleri personelinin performans düzeylerinin 

belirlenmesi ve bu konuya yönelik  yapılan çalışmalar araştırılmış, çalışmaların son 10 

yıl içinde artış gösterdiği görülmekle birlikte  yetersiz kaldığı belirlenmiştir. Bu çalışma 

hemşirelik hizmetleri personelinin performans değerlendirme konusundaki görüş ve 

beklentileri belirleyerek, özel bir hastane grubunda görevli hemşireler için performans 

değerlendirme sistemini oluşturmak amacıyla planlanmıştır. Bu amaçla size bir anket 

formu verilecektir. Bu formu sizden eksiksiz olarak doldurmanız istenmektedir. 

Çalışmaya katılmak isterseniz, isim belirtmeniz gerekmeyecektir. Anket 

bilgileriniz bilimsel tez çalışması için kullanılacak ve araştırmacı ve danışmanı dışında 

hiç kimse bu bilgilere ulaşamayacaktır. Ancak tez raporu ve teze ilişkin bilimsel 

makale/ kongre sunusu yazılacaktır. Anket için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.  

Bu çalışmaya katılıp katılmama konusunda tamamen özgürsünüz. Çalışmaya 

katılmak istemezseniz veya herhangi bir aşamasında çalışmadan ayrılmak isterseniz 

anketi herhangi bir noktada sonlandırabilirsiniz. 

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olduğunda aşağıdaki numaradan 

araştırmacıya ulaşabilirsiniz.  

Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. 

 

Hayriye (TAKICI) DEMİR 

İstanbul Üniversitesi  

Florence Nightingale Hemşirelik Y.O. 

Hemşirelikte Yönetim A.B.D. Yüksek Lisans Öğrencisi 

0537 600 18 84 
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EK II: Katılımcı Onay Formu 

 

 

KATILIMCI ONAY FORMU 

 

 

 

Medical Park Sağlık Grubu Bahçelievler Medical Park Hastanesi/Fatih Medical 

Park Hastanesi’nde yapılan “HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE PERFORMANS 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE BİR MODEL ÖNERİSİ” 

konulu çalışma ile ilgili bilgiyi okudum ve anladım. Araştırmacı tarafından çalışma 

bana sözlü olarak anlatıldı. Kendi isteğimle bu çalışmaya katılmayı ve çalışmanın 

sonuçlarının yayınlanmasını kabul ediyorum.  

 

 

     

 

                                                                                                     Adınız-Soyadınız 

 

                                                                                                     İmza 
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EK III: Hemşirelerin Performans Değerlendirme İle İlgili Görüş ve Beklentilerini 

Belirlemeye Yönelik Soru Formu 

Bu araştırma, hemşirelerin, performans değerlendirme hakkındaki görüş ve 

beklentilerini belirleyerek, kurum genelinde uygulanacak performans değerlendirme 

çalışmalarına veri sağlamak amacıyla planlanmıştır. Bu kurumda görev yapan bir 

hemşire olarak, performans değerlendirme sisteminden beklentileriniz doğrultusunda 

lütfen aşağıdaki soruları eksiksiz yanıtlayınız.Araştırmamıza zaman ayırdığınız ve katkı 

sağladığınız için çok teşekkür ederim. 

 

Hayriye (TAKICI) DEMİR 

İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 

Hemşirelikte Yönetim ABD Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

 

1. Çalıştığınız kurum: (    ) MPSG Bahçelievler Şubesi      (    ) MPSG Fatih Şubesi 
 

2. Yaşınız: …… 
 

3. Eğitim düzeyiniz: 
 

            (  ) Sağlık Meslek Lisesi       (  ) Önlisans       (  ) Lisans         (  ) Lisans Üstü 

 

4. Meslekteki toplam çalışma ay/yılınız: ……………… ay/yıl 
Kurumda toplam çalışma ay/yılınız: ………………..ay/yıl 

 

5. Çalıştığınız birim: ……………………………… 
 

6. Hangi pozisyonda çalışıyorsunuz: 
 

      (  ) Servis hemşiresi           (  )Sorumlu hemşire           (  )Yoğun bakım hemşiresi 

      (  ) Süpervizör  hemşire     (  )Hemşirelik hizmetleri müdür yardımcısı  

      (  ) Hemşirelik hizmetleri müdürü       (  )Diğer: ………………………………. 

 

7. Kaç ay/yıldır bu pozisyonda çalışıyorsunuz: ……………………..ay/yıl 
 

8. Performans değerlendirmeyi nasıl tanımlarsınız? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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9. Performansınızın değerlendirilmesi düşüncesi sizi rahatsız ediyor mu? 
 

a) Evet                   b) Bazen                   c) Hayır 

 

10. Kurumunuzda, farklı birimlerde çalışan hemşirelerin değerlendirilmesinde farklı  
            kriterler kullanılmalı mıdır?  

 

a) Hayır, tüm hemşirelik hizmetleri personeli ayni kriterler  ile değerlendirilmelidir. 
b) Evet, farklı birimlerde çalışan hemşirelik hizmetleri personeli için farklı 

kriterler kullanılmalıdır. 
c) İnsan kaynakları biriminin yapacağı değerlendirme yeterlidir, ayrıca 

hemşireler için kriter koymaya gerek yoktur. 
d) Personelin değerlendirmesine gerek yoktur. 
e) Diğer………………………………………………………………………….. 

 

11. Sizce, hemşirelerin performansı ne kadar sıklıkla değerlendirilmelidir? 
 

a) Yılda bir kez  
b) Altı ayda bir 
c) Oryantasyon sürecinin bitiminde 
d) Diğer………………………………………………………………………….. 

 

12. Sizce, performans değerlendirme sonuçları hangi amaçlar için kullanılmalıdır? 
 

a) Denetim 
b) İşten çıkarma 
c) Terfi 
d) Ödüllendirme ve özendirme 
e) Eğitim gereksinimini saptama 
f) Hizmetin kalitesini ve organizasyonun verimliliğini arttırma 
g) Diğer………………………………………………………………………….. 

 

13. Sizce, hemşirelik hizmetleri personelinin performansını kimler  
            değerlendirmelidir?(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

  

a) Hemşirelik hizmetleri müdürü 
b) Birim sorumlu hemşiresi 
c) Birlikte çalıştığı hemşireler /meslektaşı 
d) İnsan kaynakları uzmanı 
e) Hekim ve diğer sağlık çalışanları 
f) Diğer………………………………………………………………………….. 

 

14. Sizce, hemşirelerin performansları değerlendirilirken değerlendirmeye hangi  
            kriterler alınmalıdır? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

 

a) Hemşirelerin iş tanımında belirtilen görevlerini ne kadar gerçekleştirdiği. 
b) Kurum tarafından belirlenen amaçlara ulaşma derecesi 
c) Hemşirelerin kişisel nitelik ve yetenekleri (zekası, analiz yeteneği, 



 104 

girişimciliği, uyum yeteneği, çalışkanlığı, dakikliği, düzenliliği, iletişim becerisi 
vb.) 
d) Hemşirelerin mesleğiyle ilgili bilgi ve becerileri 
e) Diğer………………………………………………………………………….. 

 

15. Performansınız değerlendirilirken, kararlara ve değerlendirmeye ne ölçüde  
            katılmak istersiniz? 

 

a) Değerlendirmeler tamamen gizlice yapılsın, düşüncem alınmasın 
b) Yalnız gerektiğinde( sorun veya kararsızlık durumunda)  düşüncem alınsın 
c) Karar verilmeden önce düşüncem alınsın 
d) Değerlendirmeyle ilgili her türlü kararlara katılmam ve görüş bildirmem 
istensin 
e) Diğer………………………………………………………………………….. 

 

16. Sizce, performans değerlendirme sonuçlarının gizlilik derecesi ne olmalıdır? 
 

a) Sonuçlar tamamen gizli tutulmalıdır 
b) Değerlendirme sonuçları  her durumda asta duyurulmalıdır 
c) Değerlendirme sonuçları olumlu ise asta duyurulmalıdır 
d) Değerlendirme sonuçları olumsuz ise asta duyurulmalıdır 
e) Diğer………………………………………………………………………….. 

 

17. Sizce, hemşirelerin değerlendirme sonuçlarına itiraz hakları olmalı mıdır? 
 

       a)  Evet                               b)  Hayır 

 

18. Yanıtınız “Evet” ise, hangi departmana itiraz  etmeyi düşünürsünüz? 
 

a) Hemşirelik hizmetleri direktörlüğü 
b) Hemşirelik hizmetleri müdürlüğü 
c) İnsan kaynakları birimi 
d) Eğitim ve performans değerlendirme komitesi 
e) Kalite birimi 
f) Birim sorum hemşiresi 
g) Diğer……………………………………………………………………… 

 

19. Sizce, performans değerlendirmenin sonuçları kim tarafından  
            değerlendirilmelidir? 

a) Hemşirelik hizmetleri direktörü 
b) Hemşirelik hizmetleri müdürü 
c) Birim sorumlu hemşiresi  
d) İnsan kaynakları müdürü 
e) Hastane genel müdürü 
f) Diğer……………………………………………………………………… 

 

20. Sizce, performans değerlendirme sonuçları ücretlemeye yansıtılmalı mıdır? 
 

            a) Evet                    b) Hayır 
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21. Performans değerlendirme konusunda herhangi bir  eğitim programına katıldınız  
            mı? Katıldıysanız programı lütfen açıklayınız. 

            

      a) Evet                    b) Hayır 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

22. Yanıtınız “Hayır” ise, bu konuda eğitim almak ister misiniz? 
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 

         

23. Üstlerinizin performansını değerlendirmek ister misiniz ? 
 

      a) Evet                    b)Hayır 

 

24. Yanıtınız  “Evet” ise, yaptığınız değerlendirmelerin sonuçlarının nerede  
             kullanılmasını istersiniz? Lütfen açıklayınız. 
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

25. Kurumunuzda oluşturulacak performans değerlendirme sistemiyle ilgili,    
            eklemek istediğiniz görüş ve önerileriniz varsa lütfen açıklayınız? 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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EK IV: Yetkinliğe Dayalı Performans Değerlendirme Sisteminin Uygulanmasıyla 

İlgili Hemşire Memnuniyetlerini Belirlemeye Yönelik Soru Formu 

Bu araştırma, uygulanmış olan yetkinliğe dayalı performans değerlendirme 

sistemiyle ilgili geri bildirim sağlamak amacıyla, hemşirelerin memnuniyetlerini 

belirlemek üzere planlanmıştır. Çalışmaya katıldığınız ve soru formunu dikkatle, 

eksiksiz doldurduğunuz için teşekkür ederim. 

Hayriye (TAKICI) DEMİR  

İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 

Hemşirelikte Yönetim ABD Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

1. Yöneticiniz ile performans değerlendirme görüşmesi gerçekleştirdiniz mi ? 

a) Evet                             b) Hayır 

2. Performans değerlendirme sırasında yöneticiniz ile formda yer alan tüm bölümler 

hakkında görüştünüz mü ? 

a) Evet                             b) Hayır 

3. Performans değerlendirme formunda yer alan temel yetkinliklerin sizin için uygun 

olduğunu düşünüyor musunuz ? 

a) Evet                             b) Hayır 

4. Performans değerlendirme formunda yer alan mesleki yetkinliklerin sizin için uygun 

olduğunu düşünüyor musunuz ? 

a) Evet                             b) Hayır 

5. Performans değerlendirme çalışmasından önce konuyla ilgili yapılan bilgilendirme 

ve eğitimler yeterli miydi ? 

a) Evet                             b) Hayır 

 

6. Performans puanınızın gerçek performansınızı yansıttığını düşünüyor musunuz ? 

a) Evet                             b) Hayır 
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7. Performans değerlendirme çalışmasını kişisel ve mesleki gelişiminiz için bir araç 

olarak görüyor musunuz ? 

a) Evet                             b) Hayır 

8. Performans değerlendirme çalışmasının kurumunuz için faydalı olacağını düşünüyor 

musunuz ? 

a) Evet                             b) Hayır 

9. Yöneticinizin performans değerlendirme görüşmesindeki iletişim tarzından ve 

davranışlarından memnun kaldınız mı ? 

a) Evet                             b) Hayır 

10. Performans değerlendirme çalışmasının sonuçlarının etkin şekilde kullanılacağına 

inanıyor musunuz ? 

a) Evet                             b) Hayır 

11. Yöneticiniz sizi değerlendirirken objektif miydi ? 

a) Evet                             b) Hayır 

12. Performans görüşmesinden yöneticiniz ile anlaşmaya vararak mı ayrıldınız ? 

a) Evet                             b) Hayır 
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EK V: Hemşirelik Hizmetleri Müdürünün Mesleki Yetkinlikleri 

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜNÜN MESLEKİ 
YETKİNLİKLERİ 
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İŞ SÜREÇLERİNİ TAKİP ETME VE İYİLEŞTİRME 

          

1. Kalite indikatör verilerine dayanarak hizmet kalitesini 
iyileştirmek. 

          

2. Hemşirelik hizmetlerinde hizmet kalitesi düşük alanları 
belirleyerek, hizmetin iyileştirilmesi için girişimlerde bulunmak. 

          

3. Hasta kabulü ve bakım gereksinimlerinin standartlar 
doğrultusunda karşılanmasını sağlamak. 

          

4. Hemşirelik hizmetlerinin hasta hakları ve etik kurallar 
çerçevesinde verilmesini sağlamak. 

          

5. Hemşirelik bakımını geliştirmek için yeni uygulamalar ve 
öneriler getirmek. 

          

6. Hasta güvenliği programı doğrultusunda elde edilen verileri 
değerlendirerek, gerekli iyileştirmeleri planlamak. 

          

7. Astları  ile düzenli toplantılar yaparak, hemşirelik hizmetlerinin 
geliştirilmesine yönelik projeler/çalışmalar yapmak. 

          

8. Hemşirelik hizmetlerini ilgilendiren sorunları, bilimsel 
yöntemler doğrultusunda çözmek. 

          

9. Karar verme süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım sergilemek. 

          

10. Kurumda yatay ve dikey iletişim kurallarına uygun davranmak. 

          

11. Hemşirelik hizmetleri ekibinin yatay ve dikey iletişim 
kurallarına uygun davranmasını sağlamak. 
 

          

12. Hemşirelik hizmetleri yönetimi prosedür ve talimatları 
doğrultusunda astlarının denetimini yapmak. 
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HEMŞİRELİK HİZMETLERİ EKİBİNİN YÖNETİMİNİ 
SAĞLAMA 

          

1. Etkin, göreve uygun eleman seçimi yapmak, İnsan Kaynakları 
Birimi ile işbirliği içinde eleman eksikliğini tamamlamak. 

          

2. Hemşirelik hizmetleri ekibini tanıyıp etkin motivasyon 
yöntemlerini uygulayarak, motivasyonlarını sağlamak. 

          

3.  Yönetici hemşirelerin çalışan motivasyonu konusunda  
bilinçlenmesini sağlamak. 

          

4. Hemşire devir hızını azaltmak için gerekli etkinliklerde 
bulunmak. 

          

5. Sorumlu hemşire ile beraber çalışanların yetkinlikleri 
doğrultusunda performanslarını değerlendirmek. 

          

6. Diğer hemşire yöneticilerle görüşerek hemşirelik hizmetleri 
ekibinin kariyer planlamasını yapmak. 

          

7. Hemşirelik hizmetleri ekibinin yetkinliklerini geliştirmek 
amacıyla eğitim programlarının yürütülmesini sağlamak. 

          

8. Hemşirelik hizmetleri ekibini tanıyıp, ekibin olumlu yönlerini 
ortaya çıkartarak etkin yönlendirmeler yapmak 

          

9. Kurumsal hedeflere ulaşabilmek için ekibi örgütleyerek 
yönlendirmek. 

          

HASTA MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMA 

          

1. Olası hasta şikayetlerini fark ederek gerekli önlemleri almak. 

          

2. Hemşirelik hizmetleri ile ilgili hasta şikayetlerini azaltarak 
memnuniyeti arttıracak uygulamalarda bulunmak. 

          

3. Hasta bakım kalitesini sürekli izleyerek gerekli iyileştirmeleri 
yapmak. 

          

KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASINI 
SAĞLAMA 

          

1.Vardiyalarda çalışan hemşireleri ve hastaları (hasta sayısı,bağımlılık 
düzeyleri, bakım gereksinimleri) izleyerek, hasta bakım gereksinimlerini 
karşılayabilecek sayıda ve nitelikte hemşire bulundurmak. 

          

2. Hemşirelik hizmetleri ekibinin gereksiz fazla mesai yapmasını 
önlemek. 
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3. Sarf malzeme ve ilaç yönetimini etkin şekilde yapabilmek için 
sistem iyileştirme ve geliştirme önerileri getirmek. 

          

4. Zamanı etkin ve verimli kullanmak, günlük/ haftalık/ aylık/ yıllık 
iş planlarını düzenli olarak yapmak ve plana uygun davranmak. 

          

HEMŞİRELİK EKİBİ İÇİN ROL MODEL OLABİLME 

          

1. Hemşirelik hizmetleri personelinde ekip ruhu yaratmak ve 
birbirlerini destekleyecek, sinerji yaratacak şekilde çalışmalarını 
sağlamak. 

          

2. Tüm kurumsal işleyişleri/süreçleri bilme ve hemşirelik 
ekiplerinin buna uygun şekilde davranmasını sağlamak. 

          

3. Hemşirelik hizmetleri ekibine her açıdan (fiziksel, davranışsal ve 
işlevsel) örnek olmak/ rol model olmak. 

          

4. Kurum içi ve dışı davranışlarda kurumunu ve hemşirelik 
hizmetleri ekibini sahiplendiğini göstermek. 

          

5. Hemşirelik hizmetleri ekibi için olumlu/saygın bir çalışma 
ortamı yaratmak (çalışma saatleri, riskler, çatışma, taciz vb.) 

          

6. Kişilerarası ilişkilerde hemşirelik hizmetleri ekibine örnek olmak 
ve saygınlık uyandırmak. 

          

7. Hemşirelik hizmetleri tepe yöneticisi olarak hastanenin politika, 
kural ve yasal düzenlemelerine uymak. 

          

8. Hemşirelik hizmetleri ekibinin hastanenin politika, kural ve yasal 
düzenlemelerine uymalarını sağlamak.  

          

9. Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik  bilimsel 
çalışmalar yapılmasını sağlamak. 

          

10. Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel 
çalışmaları izleyerek araştırma sonuçlarının uygulanmasını 
sağlamak.           

11. Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinde kurum içi ve dışı 
düzenlemeler için işbirliği ve gerekli iletişimi sağlamak. 
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EK VI: Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısının Mesleki Yetkinlikleri 

 

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜR YARDIMCISININ 
MESLEKİ YETKİNLİKLERİ 

5 
(M

ük
em

m
el

) 

4 
(B

ek
le

ne
n

in
 Ü

st
ü

n
d

e)
 

3 
(B

ek
le

n
en

 S
ev

iy
e)

 

2 
(B

ek
le

ne
n

e 
Y

ak
ın

/G
el

iş
m

es
i 

G
er

ek
en

) 

1 
(Y

et
er

li
 D

eğ
il)

 

İŞ SÜREÇLERİNİ TAKİP ETME VE İYİLEŞTİRME           

1. Kalite indikatörlerinin doğru şekilde toplanmasını sağlamak.           

2. Hemşirelik hizmetlerini iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına 
aktif olarak katılmak.           

3. Hasta ziyaretleri yaparak, verilen hemşirelik hizmetini 
değerlendirmek. 

          

4. Hemşirelik hizmetlerinin hasta hakları ve etik kurallar 
çerçevesinde verilmesini sağlamak. 

          

5. Hasta güvenliği programı doğrultusunda, hasta güvenliği 
süreçlerini takip etmek.           

6. Hemşirelik hizmetleri ekipleriyle düzenli toplantılar yaparak, 
ekibi bilgilendirmek ve toplantı tutanaklarını bir üst yöneticisine 
raporlamak. 

          

7. Kurumda yatay ve dikey iletişim kurallarına uygun davranmak.           

8. Hemşirelik hizmetleri ekibinin yatay ve dikey iletişim kurallarına 
uygun davranmasını sağlamak.           

9. Hemşirelik hizmetleri yönetimi prosedür ve talimatları 
doğrultusunda astlarının denetimini yapmak. 

          

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ EKİBİNİN YÖNETİMİNİ 
SAĞLAMA 
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1. Astlarını tanıyarak onlara uygun motivasyon yöntemleriyle 
motivasyonlarını sağlamak. 

          

2.  Yönetici hemşirelerin çalışan motivasyonu konusunda 
bilinçlenmesini sağlamak. 

          

3. Sorumlu hemşire ile beraber çalışanların  yetkinlikleri 
doğrultusunda kariyer planlamaları yapmak ve üst yöneticisine 
bilgi vermek. 

          

4. Çalışanların yetkinliklerini geliştirmek amacıyla eğitim 
programları için öneriler getirmek. 

          

5. Hemşirelik hizmetleri ekibini tanıyıp, ekibin olumlu yönlerini 
ortaya çıkartarak etkin yönlendirmeler yapmak 

          

HASTA MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMA           

1. Hasta ziyaretleri yaparak, sunulan hemşirelik hizmetiyle ilgili 
veri sağlamak. 

          

2. Şikayet konusu olabilecek sorunları önceden tahmin ederek, 
gerekli önlemleri almak. 

          

3. Hasta memnuniyetini arttırmaya yönelik öneriler sunmak.           

4. Hasta bakım kalitesini iyileştirmeye yönelik veriler toplamak ve 
öneriler geliştirmek. 

          

KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASINI 
SAĞLAMA 

          

1.Vardiyalarda çalışan hemşireleri ve hastaları (hasta sayısı,bağımlılık 
düzeyleri, bakım gereksinimleri) izleyerek, hasta bakım gereksinimlerini 
karşılayabilecek sayıda ve nitelikte hemşire bulundurmak. 

          

2. Hemşirelik hizmetleri personelinin fazla mesailerini takip 
ederek, gereksiz fazla mesai yapılmasını önlemek 

          

3. Sarf malzeme ve ilaç yönetimini etkin şekilde yapabilmek için 
sistem iyileştirme ve geliştirme önerileri getirmek. 
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4. Zamanı etkin ve verimli kullanmak, günlük, haftalık ve aylık iş 
planlarını düzenli olarak yapmak ve plana uygun davranmak. 

          

HEMŞİRELİK EKİBİ İÇİN ROL MODEL OLABİLME           

1. Hemşirelik hizmetleri personelinde ekip ruhu yaratmak ve 
birbirlerini destekleyecek, sinerji yaratacak şekilde çalışmalarını 
sağlamak. 

          

2. Tüm kurumsal işleyişleri/süreçleri bilme ve hemşirelik 
ekiplerinin buna uygun şekilde davranmasını sağlamak. 

          

3. Hemşirelik hizmetleri ekibine her açıdan (fiziksel, davranışsal ve 
işlevsel) örnek olmak/ rol model olmak. 

          

4. Kurum içi ve dışı davranışlarda kurumunu ve hemşirelik 
hizmetleri ekibini sahiplendiğini göstermek. 

          

5. Kişilerarası ilişkilerde hemşirelik hizmetleri ekibine örnek olmak 
ve saygınlık uyandırmak. 

          

6. Hemşirelik hizmetleri  yöneticisi olarak hastanenin politika, 
kural ve yasal düzenlemelerine uymak. 

          

7. Hemşirelik hizmetleri ekibinin hastanenin politika, kural ve yasal 
düzenlemelerine uymalarını sağlamak.  

          

8. Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi için bilimsel çalışmaları 
izlemek, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmalara katılmak ve 
araştırma sonuçlarının uygulanmasını sağlamak. 

          

9. Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinde kurum içi ve dışı 
düzenlemeler için işbirliği ve gerekli iletişimi sağlamak. 
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EK VII: Sorumlu Hemşirenin Mesleki Yetkinlikleri 

 

 

SORUMLU HEMŞİRENİN MESLEKİ YETKİNLİKLERİ 
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İŞ SÜREÇLERİNİ TAKİP ETME VE  İYİLEŞTİRME           

1. Kalite indikatör verilerinin doğru şekilde toplanmasını sağlamak, 
verileri zamanında ilgili birimlere ulaştırmak, indikatör sonuçlarını 
takip etmek ve gerekli iyileştirmelerin yapılması için öneriler 
sunmak. 

          

2. Kalite iyileştirme süreçlerini doğru uygulayarak hizmet kalitesini 
arttırmak. 

          

3. Hasta kabulü ve bakım gereksinimlerinin standartlar 
doğrultusunda karşılanmasını sağlamak, hasta ziyaretleri yaparak 
verilen hemşirelik hizmetini değerlendirmek. 

          

4.Hemşirelik hizmetleri  yönetimi prosedür ve talimatları 
doğrultusunda astlarının denetimini yapmak. 

          

5. Birimindeki hizmetlerin hasta hakları ve etik ilkeler çerçevesinde 
verilmesini sağlamak. 

          

6. Astları ile düzenli toplantılar yaparak, ekibine gerekli olan 
bilgileri vermek ve toplantı tutanaklarını bir üst yöneticisine 
raporlamak. 

          

7. Kurumda yatay ve dikey iletişim kurallarına uygun davranmak.           

8. Astlarının yatay ve dikey iletişim kurallarına uygun 
davranmasını sağlamak. 
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HEMŞİRELİK HİZMETLERİ EKİBİNİN YÖNETİMİNİ 
SAĞLAMA 

          

1. Astlarını tanıyarak, beklentilerine yönelik  motivasyonlarını 
sağlamak. 

          

2. Astların yetkinliklerini geliştirmek amacıyla gelişim planları 
hazırlamak ve yol göstermek. 

          

3.  Astlarının özlük haklarını bilmek ve buna uygun davranış 
sergilemek. 

          

4. Astlarının yetkinlikleri doğrultusunda performanslarını 
değerlendirmek ve üst yöneticisine bilgi vermek. 

          

5. Astlarının eğitim gereksinimlerini saptamak, gerekli eğitimleri 
almasını sağlamak. 

          

HASTA MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMA           

1. Hasta ziyaretleri yapmak.           

2. Olası hasta şikayetlerini farkederek, gerekli önlemleri almak.           

3. Hasta memnuniyetini arttırmaya yönelik öneriler sunmak.           

4. Hasta bakım kalitesini sürekli izleyerek gerekli iyileştirmeler için 
öneriler getirmek. 

          

KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASINI 
SAĞLAMA 

          

1. Astlarının fazla mesailerini takip etmek, gereksiz fazla mesai 
yapılmamasını sağlamak, fazla mesaileri izin olarak vermeye özen 
göstermek. 
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2. Kullanılan tıbbi cihazların arızalanmaması için gerekli eğitimleri 
ve denetimleri yapmak. 

          

3. Sarf malzeme ve ilaç yönetimini etkin şekilde yapabilmek.           

4. Zamanı etkin ve verimli kullanmak, günlük, haftalık ve aylık iş 
planlarını düzenli olarak yapmak ve plana uygun davranmak. 

          

HEMŞİRELİK EKİBİ İÇİN ROL MODEL OLABİLME           

1. Ekibini tanıma, yönlendirme ve ekibin olumlu yönlerini ortaya 
çıkartarak sinerji yaratabilmek. 

          

2. Astlarının performansını sürekli değerlendirmek ve 
geribildirimde bulunmak. 

          

3. Hemşirelik hizmetleri ekibine her açıdan (fiziksel, davranışsal ve 
işlevsel) örnek olmak/ rol model olmak. 

          

4. Tüm kurumsal işleyişleri/süreçleri bilme ve astlarının buna 
uygun şekilde davranmasını sağlamak. 

          

5. Hemşirelik hizmetleri  yöneticisi olarak hastanenin politika, 
kural ve yasal düzenlemelerine uymak. 

          

6. Astlarının hastanenin politika, kural ve yasal düzenlemelerine 
uymalarını sağlamak.  

          

7. Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi için bilimsel çalışmaları 
izlemek, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmalara katılmak ve 
araştırma sonuçlarının uygulanmasını sağlamak. 

          

8. Birimindeki hizmetlerin yürütülmesinde kurum içi düzenlemeler 
için işbirliği ve gerekli iletişimi sağlamak. 
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EK VIII: Servis Hemşiresinin Mesleki Yetkinlikleri 

SERVİS HEMŞİRESİNİN MESLEKİ YETKİNLİKLERİ 
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HASTALARIN BAKIMINI SAĞLAYABİLME           

1. Hastayı bir bütün olarak ele almak, gerçek ve olası sorunlar 
açısından sürekli değerlendirmek, değişiklikler konusunda hekim ve 
diğer sağlık ekibi üyeleri ile iletişime geçmek. 

          

2. Hastanın tanılamasını (fiziksel, psikolojik vb.) yapmak.            

3. Hastanın hemodinamik parametrelerini  takip etmek.           

4. Hasta tanılama verileri doğrultusunda hastaya özgü hemşirelik 
tanısını belirlemek, tanıya uygun bakımı planlamak, uygulamak ve 
değerlendirmek. 

          

5. Hastanın bağımlılık düzeyini belirlemek ve bu bağımlılık 
düzeyine uygun bakımı sağlamak. 

          

6. Hastanın günlük hijyenik gereksinimlerine uygun bakım vermek.           

7. Hemşirelik uygulamaları öncesi ve sonrası hastayı 
bilgilendirmek. 

          

8. Hastayı enfeksiyon açısından sürekli değerlendirmek, girişimsel 
işlemlerin bakım ve enfeksiyon kontrollerini yapmak. 

          

9. Hasta ve hasta yakınlarını duygusal yönden değerlendirip, 
gereken desteği vermek ya da verilmesini sağlamak. 

          

10. Hastaya yapılacak girişimsel işlemlerde gerekli hazırlığı yapmak 
ve hekimi asiste etmek. 

          

11. Nöbet değişimlerinde hastaları talimata uygun şekilde teslim 
etmek. 

          

12. Ölüm halinde prosedürler doğrultusunda uygun davranışı 
sergilemek. 

          

BİRİM İÇİ İŞLEYİŞE UYGUN DAVRANABİLME           

1. Hasta kabul ve taburculuk süreçlerini bilmek ve uygun davranışı 
sergilemek. 
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2. Birim içi işleyişi bilmek ve uygun davranışı sergilemek.           

3. Birim kalite indikatörlerini bilmek, verileri eksiksiz toplamak ve 
kaydetmek. 

          

4. Birimi ile ilgili formları bilmek, doğru, zamanında ve eksiksiz 
doldurmak/doldurulmasını sağlamak. 

          

5. Acil arabası malzeme ve ekipmanlarını tanımak ve düzenli 
aralıklarla kontrollerini yapmak. 

          

6. Birimindeki narkotik ve psikotrop ilaçları bilmek ve düzenli 
aralıklarla takibini yapmak. 

          

7. Nöbet değişimlerinde servis teslimini talimata uygun yapmak.           

8. Oryantasyon sürecinde yeni işe başlayan elemanlara rehberlik 
etmede rol almak. 

          

HASTA GÜVENLİĞİ PROGRAMINI BİLME VE 
UYGULAYABİLME 

          

1. Acil durum kodlarını bilmek ve gerektiğinde uygun davranışı 
sergilemek. 

          

2. Beklenmeyen olayları bilmek (yanlış ilaç uygulaması, hastanın 
düşmesi vb.) ve gerektiğinde bildirimde bulunmak. 

          

3. İlaçları 8 doğru kuralına göre uygulamak ve güvenli ilaç 
uygulanmasını sağlamak. 

          

4. Radyolojik tetkik ve çekim gibi işlemler öncesi hastayı uygun 
şekilde hazırlamak, işlem sonrası gerekli takibi yapmak.           

5. Kan transfüzyon uygulamalarını bilmek ve gerektiğinde doğru 
şekilde uygulanmasını sağlamak. 

          

6. Tedavisine karar verilen hastaların tedavilerini hekim istemine 
uygun olarak planlamak, uygulamak ve etkilerini takip etmek. 

          

7. Hasta bilgilerinin gizliliğini sağlamak.           

8. Hasta için uygun ekipman ve malzemeyi bulundurmak ve 
gerektiğinde kullanmak 

          

9. Hasta ve ailesinin eğitim gereksinimlerine uygun eğitimleri 
vermek/verilmesini sağlamak. 

          

10. Hastanın, hastane içi ve dışı transferlerinde prosedürlere uygun 
davranmak. 
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ENFEKSİYON KONTROL STANDARTLARINI BİLME VE 
UYGULAYABİLME 

          

1. El yıkama ve eldiven kullanma talimatı doğrultusunda hareket 
etmek. 

          

2. Tıbbi ve cerrahi asepsi kurallarını bilmek ve uygulamak.           

3. İzolasyon konusunda bilgi sahibi olmak.           

4. Hastane atıklarının kontrolü konusunda bilgi sahibi olmak.           

5. Delici-kesici alet yaralanmalarında izlenecek süreçleri bilmek ve 
uygulamak.           

6. Kullandığı cihaz ve malzemelerin sterilizasyonu ve 
dezenfeksiyonu konusunda bilgi sahibi olmak. 

          

KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMINI SAĞLAYABİLME           

1. Birimindeki cihazları kullanım kılavuzu ve talimatına uygun 
kullanmak. 

          

2. İnsan gücünün etkin şekilde çalışmasını sağlamak.           

3. İlaç- malzeme-ekipman istem süreçlerini bilmek ve gerektiğinde 
istem yapılmasını sağlamak. 

          

4. Kullanılan malzeme ve ilaçları eksiksiz kaydetmek.           

5. Yeni cihaz, malzeme ve teknolojik gelişmeler konusunda yapılan 
eğitimlere katılmak. 

          

TIBBİ KAYITLARI TUTABİLME VE KAYITLARA 
ULAŞABİLME 

          

1. Tıbbi kayıtları zamanında, doğru, düzenli  ve eksiksiz tutmak.           

2.  Hastane otomasyon programını kullanarak tıbbi kayıtlara 
ulaşabilmek 

          

3. Yasal süreç gerektiren tıbbi kayıtları zamanında, doğru ve 
eksiksiz bildirmek. 
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EK IX: Yoğun Bakım Hemşiresinin Mesleki Yetkinlikleri 

YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİNİN MESLEKİ 
YETKİNLİKLERİ 

5 
(M

ük
em

m
el

) 

4 
(B

ek
le

n
en

in
 

Ü
st

ü
nd

e)
 

3 
(B

ek
le

n
en

 
Se

vi
ye

) 

2 
(B

ek
le

n
en

e 
Y

ak
ın

/G
el

iş
m

es
i 

G
er

ek
en

) 

1 
(Y

et
er

li
 D

eğ
il

) 

HASTALARIN BAKIMINI SAĞLAYABİLME           

1. Hastayı bir bütün olarak ele almak, gerçek ve olası sorunlar açısından 
sürekli değerlendirmek, değişiklikler konusunda hekim ve diğer sağlık 
ekibi üyeleri ile iletişime geçmek. 

          

2. Hastanın tanılamasını (fiziksel, psikolojik vb.) yapmak.            

3. Hastanın hemodinamik parametrelerini  takip etmek.           

4. Hasta tanılama verileri doğrultusunda hastaya özgü hemşirelik 
tanısını belirlemek, tanıya uygun bakımı planlamak, uygulamak ve 
değerlendirmek. 

          

5. Hastanın bağımlılık düzeyini belirlemek ve bu bağımlılık 
düzeyine uygun bakımı sağlamak. 

          

6. Hastanın günlük hijyenik gereksinimlerine uygun bakım vermek           

7. Hemşirelik uygulamaları öncesi ve sonrası hastayı 
bilgilendirmek 

          

8. Hastayı enfeksiyon açısından sürekli değerlendirmek, girişimsel 
işlemlerin bakım ve enfeksiyon kontrollerini yapmak. 

          

9. Hasta ve hasta yakınlarını duygusal yönden değerlendirip, 
gereken desteği vermek ya da verilmesini sağlamak. 

          

10. Hastaya yapılacak girişimsel işlemlerde gerekli hazırlığı 
yapmak ve hekime asiste etmek. 

          

11. Nöbet değişimlerinde hastaları talimata uygun şekilde teslim 
etmek.           

12. Monitörizasyonu eksiksiz ve doğru olarak yapmak.           

13. Ventilatöre bağlı hastanın bakım ve takibini tam ve doğru 
olarak yapmak. 

          

14. Ölüm halinde prosedürler doğrultusunda uygun davranışı 
sergilemek. 
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BİRİM İÇİ İŞLEYİŞE UYGUN DAVRANABİLME           

1. Hasta kabul ve taburculuk süreçlerini bilmek ve uygun davranışı 
sergilemek.           

2. Birim içi işleyişi bilmek ve uygun davranışı sergilemek.           

3. Birim kalite indikatörlerini bilmek, verileri eksiksiz toplamak ve 
kaydetmek. 

          

4. Birimi ile ilgili formları bilmek, doğru, zamanında ve eksiksiz 
doldurmak/doldurulmasını sağlamak. 

          

5. Acil arabası malzeme ve ekipmanlarını tanımak ve düzenli 
aralıklarla kontrollerini yapmak. 

          

6. Birimindeki narkotik ve psikotrop ilaçları bilmek ve düzenli 
aralıklarla takibini yapmak. 

          

7. Yoğun bakım ilaç uygulama protokollerini tam olarak bilmek ve 
uygulamak. 

          

8. Nöbet değişimlerinde yoğun bakım teslimini talimata uygun 
yapmak. 

          

9. Oryantasyon sürecinde yeni işe başlayan elemanlara rehberlik 
etmede rol almak. 

          

HASTA GÜVENLİĞİ PROGRAMINI BİLME VE 
UYGULAYABİLME 

          

1. Acil durum kodlarını bilmek ve gerektiğinde uygun davranışı 
sergilemek. 

          

2. Beklenmeyen olayları bilmek (yanlış ilaç uygulaması, hastanın 
düşmesi vb.) ve gerektiğinde bildirimde bulunmak. 

          

3. İlaçları 8 doğru kuralına göre uygulamak ve güvenli ilaç 
uygulanmasını sağlamak.           

4. Radyolojik tetkik ve çekim gibi işlemler öncesi hastayı uygun 
şekilde hazırlamak, işlem sonrası gerekli takibi yapmak. 

          

5. Kan transfüzyon uygulamalarını bilmek ve gerektiğinde doğru 
şekilde uygulanmasını sağlamak. 

          

6. Tedavisine karar verilen hastaların tedavilerini hekim istemine 
uygun olarak planlamak, uygulamak ve etkilerini takip etmek. 

          

7. Hasta bilgilerinin gizliliğini sağlamak.           

8. Hasta için uygun ekipman ve malzemeyi bulundurmak ve 
gerektiğinde kullanmak 
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9. Hasta ve ailesinin eğitim gereksinimlerine uygun eğitimleri 
vermek/verilmesini sağlamak. 

          

10. Hastanın hastane içi ve dışı transferlerinde prosedürlere uygun 
davranmak           

ENFEKSİYON KONTROL STANDARTLARINI BİLME VE 
UYGULAYABİLME 

          

1. El yıkama ve eldiven kullanma talimatı doğrultusunda hareket 
etmek. 

          

2. Tıbbi ve cerrahi asepsi kurallarını bilmek ve uygulamak.           

3. İzolasyon konusunda bilgi sahibi olmak.           

4. Hastane atıklarının kontrolü konusunda bilgi sahibi olmak.           

5. Delici-kesici alet yaralanmalarında izlenecek süreçleri bilmek ve 
uygulamak. 

          

6. Kullandığı cihaz ve malzemelerin sterilizasyonu ve 
dezenfeksiyonu konusunda bilgi sahibi olmak. 

          

KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMINI SAĞLAYABİLME           

1. Birimindeki cihazları kullanım kılavuzu ve talimatına uygun 
kullanmak. 

          

2. İnsan gücünün etkin şekilde çalışmasını sağlamak.           

3. İlaç- malzeme-ekipman istem süreçlerini bilmek ve gerektiğinde 
istem yapılmasını sağlamak. 

          

4. Kullanılan malzeme ve ilaçları eksiksiz kaydetmek.           

5. Yeni cihaz, malzeme ve teknolojik gelişmeler konusunda yapılan 
eğitimlere katılmak. 

          

TIBBİ KAYITLARI TUTABİLME VE ULAŞABİLME           

1. Tıbbi kayıtları zamanında, doğru, düzenli  ve eksiksiz tutmak.           

2.  Hastane otomasyon programını kullanarak tıbbi kayıtlara 
ulaşabilmek 

          

3. Yasal süreç gerektiren tıbbi kayıtları zamanında, doğru ve 
eksiksiz bildirmek. 
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EK X: Diyabet Eğitim Hemşiresinin Mesleki Yetkinlikleri 

 

 

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRESİNİN MESLEKİ 
YETKİNLİKLERİ 
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AYAKTAN VEYA YATARAK TEDAVİ GÖREN 
DİYABETLİLERİN EĞİTİMLERİNİ PLANLAYABİLME VE 
UYGULAYABİLME 

          

1. Diyabet eğitimi konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak.           

2. Diyabetli hastaya eğitim verecek uygun ortamı hazırlamak.           

3. Diyabetli hasta ve ailesi ile etkin iletişim kurmak.           

4. Hastadan, diyabet ve diğer sağlık ekibi üyelerinden aldığı 
verilere ve hastanın gereksinimlerine göre eğitimi planlamak. 

          

5.  Diyabet eğitiminin kaydı için uygun formları hazırlamak ve 
gerektiğinde kullanmak. 

          

6. Diyabet eğitimlerinde kullanılmak üzere eğitim broşürleri ve 
kitapçıkları hazırlamak. 

          

7. Uygulamalı eğitimde kullanacağı tüm materyallerin kullanımını 
bilmek (glukometreler, insülin kalemleri v.b.) 

          

8. Hastaya ve ailesine/yakınlarına diyabet eğitimini uygun 
yöntemlerle sunmak. 

          

9. Hasta ve ailesine verdiği eğitimi değerlendirmek.           

10. Eğer gerekli ise hastaya taburculuk aşamasında eğitim tekrarı 
yapmak. 

          

11.Diyabetli hastanın eğitim gereksinimini aralıklı olarak 
değerlendirmek ve eğitimin sürekliliğini sağlamak. 
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GRUP DİYABETLİ HASTA EĞİTİMLERİ 
PLANLAYABİLME VE UYGULAYABİLME 

          

1. Grup hasta eğitimlerinde verilecek eğitimin içeriğini 
planlayabilmek. 

          

2. Grup hasta eğitimlerinde eğitim verecek diğer ekip üyeleri ile 
işbirliği yapabilmek. 

          

3. Grup eğitiminde gereksinim duyabileceği ekipman planlamasını 
yapabilmek. 

          

4. Grup eğitiminde eğitim vereceği konuyu hazırlamak ve sunmak.           

HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ PLANLAYABİLME, 
UYGULAYABİLME VE DANIŞMANLIK YAPMA 

          

1. Diyabetli hasta bakımının  kalitesini arttırmak amacıyla 
hemşirelere oryantasyon ve hizmet içi eğitimler planlamak ve 
uygulamak. 

          

2. Diyabetle ilgili gelişmeler ve diğer uygulamalar hakkında 
çalışanları bilgilendirmek. 

          

3. Çalışanlara diyabetle ilgili her konuda danışmanlık yapmak.           

4. Birimlerde diyabetle ilgili kullanılan malzeme, ilaç ve formların 
etkin kullanımını kontrol etmek. 

          

5. Diyabetle ilgili form, talimat ve prosedürleri hazırlamak.           

DİĞER ROLLER           

1. Diyabetli hastayı farklı bakım gereksinimlerine göre uygun 
birimlere sevk etmek. 

          

2. Diyabet ve diyabet hemşireliği ile ilgili araştırmalar planlamak, 
uygulamak, sunmak veya planlanmış çalışmalarda rol almak. 

          

3. Diyabet ile  ilgili literatür ve teknolojik gelişmeleri izlemek.           

4. Diyabetli hastaya sosyal hakları konusunda danışmanlık yapmak 
ve yönlendirmek. 
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EK XI: Ameliyathane Hemşiresinin Mesleki Yetkinlikleri 

AMELİYATHANE HEMŞİRESİNİN MESLEKİ 
YETKİNLİKLERİ 
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BİRİM İÇİ İŞLEYİŞE UYGUN DAVRANABİLME           

1. Birim içi işleyişi bilmek ve uygun davranışı sergilemek.           

2. Birim kalite indikatörlerini bilmek, verileri eksiksiz toplamak ve 
kaydetmek. 

          

3. Birimi ile ilgili formları bilmek, doğru, zamanında ve eksiksiz 
doldurmak/doldurulmasını sağlamak.           

4. Ameliyat odası hazırlığı ve temizliğini bilmek.           

5. Ameliyat öncesi hasta hazırlığını bilmek ve uygulamak.           

6. Ameliyat sırasında uygulanacak hasta pozisyonlarını bilmek ve 
uygun pozisyonun verilmesini sağlamak. 

          

7. Ameliyat bölgesi cilt hazırlığını bilmek ve uygulamak.           

8. Spanç ve kompres sayım talimatını bilmek ve uygulamak.           

9. Ameliyat sırasında gaz, batın ve alet sayımını doğrulamak.           

10. Ameliyat öncesi ve sonrasında  tüm alet, spanç ve malzeme 
sayımını eksiksiz yapmak. 

          

11. Sterilizasyon birimine malzeme gönderme ve sterilizasyon 
biriminden malzeme kabulünü bilmek ve uygulamak. 

          

12. Patolojik ve mikrobiyolojik örnek takibini (örn; frozen işlemi 
yapılacak ise) bilmek ve uygun davranışı sergilemek. 
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13. Ölüm halinde prosedürler doğrultusunda uygun davranışı 
sergilemek. 

          

14. Nöbet değişimlerinde ameliyathane teslimini talimata uygun 
yapmak. 

          

15. Oryantasyon sürecinde yeni işe başlayan elemanlara rehberlik 
etmede rol almak. 

          

HASTA GÜVENLİĞİ PROGRAMINI BİLME VE 
UYGULAYABİLME 

          

1. Acil durum kodlarını bilmek ve gerektiğinde uygun davranışı 
sergilemek. 

          

2. Beklenmeyen olayları bilmek (yanlış taraf cerrahisi, hastanın 
düşmesi vb.) ve gerektiğinde bildirimde bulunmak. 

          

3. İlaçları 8 doğru kuralına göre uygulamak ve güvenli ilaç 
uygulanmasını sağlamak. 

          

4. Radyolojik tetkik ve çekimler öncesi uygun hazırlığı yapmak ve 
çalışanların güvenliğini (önlük giyme vb.) sağlamak. 

          

7. Hasta bilgilerinin gizliliğini sağlamak.           

8. Hasta için uygun ekipman ve malzemeyi bulundurmak ve 
gerektiğinde kullanmak 

          

9. Doğru taraf cerrahisini (sağ/sol veya alt/üst) bilmek ve 
uygulamak.           

10. Time out (doğrulama molası) prosedürünü bilmek,uygulamak 
ve uygulanmasını sağlamak.  

          

11. Hasta taşıma ve kaldırmayı doğru yapabilmek.           

12. Ölüm halinde prosedürler doğrultusunda uygun davranışı 
sergilemek. 

          

ENFEKSİYON KONTROL STANDARTLARINI BİLME VE 
UYGULAYABİLME 

          

1. El yıkama ve eldiven kullanma talimatı doğrultusunda hareket 
etmek.           
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2. Tıbbi ve cerrahi asepsi kurallarını bilmek ve uygulamak.           

3. İzolasyon konusunda bilgi sahibi olmak.           

4. Hastane atıklarının kontrolü konusunda bilgi sahibi olmak.           

5. Delici-kesici alet yaralanmalarında izlenecek süreçleri bilmek ve 
uygulamak. 

          

6. Kullandığı cihaz ve malzemelerin sterilizasyonu ve 
dezenfeksiyonu konusunda bilgi sahibi olmak. 

          

KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMINI SAĞLAYABİLME           

1. Birimindeki cihazları kullanım kılavuzu ve talimatına uygun 
kullanmak. 

          

2. İnsan gücünün etkin şekilde çalışmasını sağlamak.           

3. İlaç- malzeme-ekipman istem süreçlerini bilmek ve gerektiğinde 
istem yapılmasını sağlamak. 

          

4. Kullanılan malzemeleri eksiksiz kaydetmek.           

5. Yeni cihaz, malzeme ve teknolojik gelişmeler konusunda yapılan 
eğitimlere katılmak.           

TIBBİ KAYITLARI TUTABİLME VE ULAŞABİLME           

1. Tıbbi kayıtları zamanında, doğru, düzenli ve eksiksiz tutmak.           

2.  Hastane otomasyon programını kullanarak tıbbi kayıtlara 
ulaşabilmek 

          

3. Yasal süreç gerektiren tıbbi kayıtları zamanında, doğru ve 
eksiksiz bildirmek. 
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EK XII: Yenidoğan Hemşiresinin Mesleki Yetkinlikleri 

 

YENİDOĞAN HEMŞİRESİNİN MESLEKİ 
YETKİNLİKLERİ 
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HASTALARIN BAKIMINI SAĞLAYABİLME           

1. Yenidoğanı bir bütün olarak ele almak, gerçek ve olası sorunlar 
açısından sürekli değerlendirmek, değişiklikler konusunda hekim 
ve diğer sağlık ekibi üyeleri ile iletişime geçmek. 

          

2. Yenidoğanın tanılamasını (fiziksel vb.) yapmak.            

3. Yenidoğanın günlük hijyenik gereksinimlerine uygun bakım 
vermek 

          

4. Yenidoğan tanılama verileri doğrultusunda yenidoğana özgü 
hemşirelik tanısını belirlemek, tanıya uygun bakımı planlamak, 
uygulamak ve değerlendirmek. 

          

5. Yenidoğan beslenmesi konusunda bilgi sahibi olmak ve uygun 
davranışı sergilemek. 

          

6. Anne sütü teşvik ve eğitimi konusunda bilgi sahibi olmak ve 
anneye gereksinimi olan eğitimi vermek. 

          

7. Yenidoğanı ailesi ile bir bütün olarak ele alıp, bebek bakımı 
konusunda aile bireylerine eğitim vermek. 

          

8. Hemşirelik uygulamaları öncesi ve sonrası yenidoğanın ailesini 
bilgilendirmek. 

          

10. Yenidoğanın annesini duygusal yönden değerlendirip, gereken 
desteği vermek ya da verilmesini sağlamak. 

          

11. Nöbet değişimlerinde yenidoğan teslim talimatını bilmek ve 
talimata uygun davranmak. 

          

12. Yenidoğanın normal doğum ya da sezeryandan karşılanma 
süreçlerini bilmek ve uygun davranışı sergilemek. 

          

13. Yenidoğanın taburculuk kriterlerini bilmek ve taburculuk 
sırasında (anne eğitimi vb.) uygun davranışı sergilemek. 
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BİRİM İÇİ İŞLEYİŞE UYGUN DAVRANABİLME           

1. Birim içi işleyişi bilmek ve uygun davranışı sergilemek.           

2. Birim kalite indikatörlerini bilmek, verileri eksiksiz toplamak ve 
kaydetmek. 

          

3. Birimi ile ilgili formları bilmek, doğru, zamanında ve eksiksiz 
doldurmak/doldurulmasını sağlamak. 

          

4. Acil çantası malzeme ve ekipmanlarını tanımak, düzenli 
aralıklarla kontrollerini yapmak. 

          

5. Bebek bakım protokollerini tam olarak bilmek ve uygulamak.           

6. Nöbet değişimlerinde bebek bakım odası teslim talimatını bilmek 
ve talimata uygun davranmak. 

          

7. Oryantasyon sürecinde yeni işe başlayan elemanlara rehberlik 
etmede rol almak. 

          

HASTA GÜVENLİĞİ PROGRAMINI BİLME VE 
UYGULAYABİLME 

          

1. Acil durum kodlarını bilmek ve gerektiğinde uygun davranışı 
sergilemek. 

          

2. Beklenmeyen olayları bilmek (yanlış ilaç uygulaması, hastanın 
düşmesi vb.) ve gerektiğinde bildirimde bulunmak. 

          

3. İlaçları 8 doğru kuralına göre uygulamak ve güvenli ilaç 
uygulanmasını sağlamak. 

          

4. Tedavisine karar verilen yenidoğanın tedavilerini hekim istemine 
uygun olarak planlamak, uygulamak ve etkilerini takip etmek. 

          

7. Yenidoğan ve ailesinin bilgilerinin gizliliğini sağlamak.           

8. Yenidoğan için uygun ekipman ve malzemeyi bulundurmak ve 
gerektiğinde kullanmak. 

          

9. Yenidoğanı anne ve baba dışında kimseye teslim etmemek.           

10. Yenidoğanın, hastane içi ve dışı transferlerinde prosedürlere 
uygun davranmak. 
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ENFEKSİYON KONTROL STANDARTLARINI BİLME VE 
UYGULAYABİLME 

          

1. El yıkama ve eldiven kullanma talimatı doğrultusunda hareket 
etmek.           

2. Tıbbi ve cerrahi asepsi kurallarını bilmek ve uygulamak.           

3. İzolasyon konusunda bilgi sahibi olmak.           

4. Hastane atıklarının kontrolü konusunda bilgi sahibi olmak.           

5. Delici-kesici alet yaralanmalarında izlenecek süreçleri bilmek ve 
uygulamak. 

          

6. Kullandığı cihaz ve malzemelerin sterilizasyonu ve 
dezenfeksiyonu konusunda bilgi sahibi olmak. 

          

KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMINI SAĞLAYABİLME           

1. Birimindeki cihazları kullanım kılavuzu ve talimatına uygun 
kullanmak. 

          

2. İnsan gücünün etkin şekilde çalışmasını sağlamak.           

3. İlaç- malzeme-ekipman istem süreçlerini bilmek ve gerektiğinde 
istem yapılmasını sağlamak. 

          

4. Kullanılan malzeme ve ilaçları eksiksiz kaydetmek.           

5. Yeni cihaz, malzeme ve teknolojik gelişmeler konusunda yapılan 
eğitimlere katılmak. 

          

TIBBİ KAYITLARI TUTABİLME VE KAYITLARA 
ULAŞABİLME 

          

1. Tıbbi kayıtları zamanında, doğru, düzenli ve eksiksiz tutmak.           

2.  Hastane otomasyon programını kullanarak tıbbi kayıtlara 
ulaşabilmek 

          

3. Yasal süreç gerektiren tıbbi kayıtları zamanında, doğru ve 
eksiksiz bildirmek. 
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EK XIII: Uzman Görüşü Alınan Kişilerin Listesi 

 

• Prof.Dr. Cavide UYARGİL 

• Yard.Doç.Dr.Yasemin Ergün 

• Yard.Doç.Dr. Sevil İnal 

• Yard.Doç.Dr. Şeyda Özcan 

• Yard.Doç.Dr. Merdiye Şendir 

• Yard.Doç.Dr.Gülçin Bozkurt 

• Yard.Doç.Dr. Nurten Kaya 

• Yard.Doç.Dr. Serap Balcı 

• Yard.Doç.Dr. Ayfer Özbaş 

• Yard.Doç.Dr.İkbal Çavdar 

• Yard.Doç.Dr. Nuray Akyüz 

• Dr.Gülhan Coşansu 

• Öğretim Görevlisi Neriman Zengin 

• Araştırma Görevlisi Medine Koç 

• Tevhide Arıcı 

• Uzman Hemşire Nilgün Göktepe 

• Uzman Hemşire Azime Uslu 

• Uzman Hemşire Havva İsmail 

• Uzman Hemşire Betül Sönmez 

• Uzman Hemşire Hülya Şahin 

• Nurhan Çetin 

• Maria Bakalapulos 

• Hikmet Tümer 

• Aysun Öneyman 
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ETİK KURUL KARARI 
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı  Hayriye Soyadı  (TAKICI) DEMİR 

Doğ.Yeri  Ödemiş/İzmir Doğ.Tar.  10. 01. 1979 

Uyruğu  T.C. TC Kim No 43015516364 

Email hayriyetakici@gmail.com Tel 05376001884 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   

Yük.Lis.   

Lisans İ. Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu 2000 

Lise  Ödemiş Lisesi 1996 

İş Deneyimi  

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. 
Hemşirelik Hizmetleri Müdür 
Yardımcısı 

Medical Park Sağlık Grubu/ 
Bahçelievler Hastanesi 

2008- 

2. Eğitim Hemşiresi 
Medical Park Sağlık Grubu/ 
Yönetim Merkezi 

2007-2008 

3. Eğitim Hemşiresi 
Medical Park Sağlık Grubu/ 
Fatih Hastanesi 

2005-2007 

4. Eğitim Hemşiresi Göztepe Şafak Hastanesi 2003-2005 

5. Eğitim Hemşiresi 
Medical Park Sağlık Grubu/ 
Fatih Hastanesi 

2002-2003 

6. 
Kalp Damar Cerrahisi Yoğun 
Bakım Hemşiresi 

Özel 29 Mayıs Hastanesi 2000-2002 

 

Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* 

Konuşma* Yazma* 
KPDS/ÜDS 

Puanı 
(Diğer) 

                  Puanı 

İngilizce İyi İyi İyi  55  

 

 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puanı  53.185 55.570 57.955 
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Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Word, Power Point, Excell Çok iyi 

SPSS Orta 

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

Sertifikalar 

− Koç Üniversitesi-SANERC- Resüsitasyon Derneği İleri Yaşam Desteği Kursu 
Başarı Belgesi-2008 

− Koç Üniversitesi-SANERC-Fiziksel Tanılama Kursu Başarı Belgesi-2007 

− Presenta Eğitim&Danışmanlık-Eğitimcinin Eğitimi-2007 

− Koç Üniversitesi-SANERC-Temel EKG Kursu Başarı Belgesi-2006 

− Koç Üniversitesi-SANERC-Kardio Pulmoner Resüsitasyon Kursu Başarı 
Belgesi-2006 

− Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği-İnfeksiyon Kontrol 
Hemşireliği Eğitim Programı-2006 

− Değer Eğitim ve Danışmanlık-Motivasyon ve Davranış Eğitimi-2005. 

− İ. Ü. Hasan Ali Yücel Eğitim Bilimleri Fakültesi-Sınıf Öğretmenliği Sertifika 
Programı-2000 

Katıldığı Kongre ve Seminerler 

− II. Uluslararası Katılımlı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği 
Kongresi, 2008, Antalya. 

− Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 2006, Ankara. 

− İstanbul Tıbbi Atık Sempozyumu, 2006, İstanbul. 

− Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulaması: Çocuklarda Acı ve Üzüntünün 
Önlenmesine Yönelik Hemşirelik Sempozyumu, 2005, İstanbul. 

− Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 2005, İzmir. 

− ANIOS Hijyen Günleri “Dezenfeksiyon Eğitimi”, 2004, İstanbul. 

− Çatışma Yönetimi Konferansı, Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi, 2003, 
İstanbul. 

− “Etkili Prezentasyon Nasıl Sağlanır?” Konferansı, Vehbi Koç Vakfı Amerikan 
Hastanesi, 2003, İstanbul. 
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− “Hastanelerde Çeşitli Sterlizasyon İşlemlerinin Kontrolü” Semineri, Gündem 
A.Ş., 2003, İstanbul. 

− Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, 2003, Bursa. 

 

Özel İlgi Alanları (Hobileri):  

Müzik dinlemek, kitap okumak, yürüyüş vb. 

 




