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İNEGÖL BELEDİYESİ 

PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, İnegöl Belediyesi'nin YAUN dönüşüm hedefleri 
doğrultusunda gerçekleştirilecek olan insan kaynaklan yönetim sistemi uygulamalarına yönelik 
çalışmaların usul ve esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda iş analizi, 
insan kaynakları planlaması , personel temini ve seçimi, personel performansının ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi ile başarılı olanların ödüllendirilmesi, zayıf görülenlerin ise eğitim 
ihtiyacının giderilmesi ve geliştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İnegöl Belediyesi bünyesinde çalışan memur, sözleşme li 
personel, kadrolu işçi ve belediye şirketlerinde çalışan personeli kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayı lı 
Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- ( 1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Başkan: İnegöl Belediyesi Başkanını, 

b) Başkan Yardımcısı: İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılarını ve aynı yetkiye haiz ktımm üst 
yöneticilerini, 

c) Belediye: L1egöl Belediyesini, 

ç) Birinci değerlendirici: Değerlendirilen personelin üst yöneticisini, 

d) Değerlendirme komisyonu: Performans ölçme ve değerlendirme süreci ile ilgili yapılan 
itirazları değerlendirmek üzere her yıl kurum üst yöneticisi tarafmdan belirlenen ve beş (5) 
kişiden oluşan komisyonu, 

e) Diğer Personel: Memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi ve bekdiye şirketinde istihdam 
edilenleri, 
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f) Dijital ortam: Belediye genelinde kullanılan süreç bazlı kent yönetim bilgi sistemini, 

g) Dönemsel başarı ölçme ve değerlendirme : Birim hedefleri ve çalışan iş çıktılarının 

değerlendirilmesini, 

ğ) İcmal: Ölçme ve değerlendirme sonucunda elde edilen puanların aktarıldığı formu, 

h) İkinci değerlendirici : Birinci değerlendiricinin hiyerarşik olarak bir üst yöneticisini, 

ı) İş Çıktıları Dönemsel Başarı Ölçme ve Değerlendirme Formu: Personelin görev tanım 

formlarına uygun olarak değerlendirildiği formu, 

i) Müdür: Kurumumuz norm kadro ilke ve standartlarına göre oluşturulan ve kurumumuz 
organizasyon şemasında gösterilen birimlerin sevk ve idaresinden sommlu olan yöneticileri, 

j) Özel Hedefler Belirleme Formu: Stratejik planda yer almayan ancak birimin/kişinin yapması 

beklenen hedeflerin belirlendiği formu, 

k) Özel Hedefler Dönemsel Başarı Ölçme ve Değerlendirme Formu: Doğrudan stratejik plan 
hedeflerinde yer almayan ancak birimin/kişinin başarması gereken hedeflerine yönelik 
faaliyetlerin değerlendirildiği formu, 

1) Performans ölçme ve değerlendirme: İnegöl Belediyesi çalışanlarının kurum tarafından 
belirlenen yetkinliklere uygunluğu ve verilen hedefleri gerçekleştirme başarısını görmek için 
yapılan çalışmayı, 

m) Stratejik Plan Hedefleri Dönemsel Başarı Ölçme ve Değerlendirme Formu: Stratejik Plan 
ile yıllık bazda hazırlanan ve ilgili birimlere gönderilen hedeflerin değerlendirildiği formu, 

n) Stratejik Plan Hedefleri Gerçekleşme Durumu Formu: Stratej ik planda yer alan hedeflerin 

takibinin yapıldığı formu, 

o) Şef ve eş değerleri (Kontrolör, ustabaşı, sonımlu vb.): Bir birim içerisinde belirli 
bölüm/alanlarda görevlendirilmiş yetkili personeli, 

ö) Yetkinlik: Belirli bir iş, rol, organizasyon ya da kültürde üstün performansın ortaya çıkmasını 
sağlayan ayırt edici kişisel karakteristikleri, 

p) Yetkinlik Değerlendim1e Formu: Çalışanların yeteneklerine ve davranışlarına bağlı olarak 
başarısının ölçülmesi için kullanılan formu, 

r) Yetkinlik ölçme ve değerlendirme: Performans üzerinde etkili olan kişisel karakteristiklerin 
davranış göstergeleri ile analiz edilmesini, 

s) Yetkinlikler Sözlüğü: İnegöl Belediyesi vızyon ve misyonuna uygun olarak hazırlanan 
yetkinlikler sözlüğünü, 

ifade eder. 

2 



İKİNCİ KISIM 

Yetkinlik Ölçme ve Değerlendirme 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yetkinlik Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılacak Performans Ölçütleri 

Performans Ölçütleri 

MADDE 5- ( 1) İnegöl Belediyesi 'nde uygulanacak performans ölçme ve değerlendirme 
sisteminin birinci aşamasında kurumsal, fonksiyonel ve yönetsel verimliliği arttırmak amacıyla 
"Yetkinlik Ölçme ve Değerlendinne" ölçeği kullanılır. Bu ölçekte esas alınacak kriterler 

aşağıda belirtilmiştir. 

Belirtilen kriterlere ait detaylı bilgi Kurumun resmi web sitesinde bulunan "İnegöl Belediyesi 

Yetkinlikler Sözlüğünde" yer alır. 

a) Organizasyonel Bağlılık ve Aidiyet: Kendini kurumun bir parçası olarak gönne, kuruma 
sadakat duyarak kurumun çıkarlarını her şart altında ve sürekli ön planda tutma yetisi. 

b) Başarma Arzusu: İşlerinde başarılı olmayı ve mükemmele ulaşmayı şiddetle isteme, bunun 
için üstün bir çaba gösterme yetisi. 

c) Takım Çalışması ve İşbirliği: Kurumun tüm iç ve dış paydaşlarıyla uyum ve işbirliği 
içerisinde çalışabilme, içinde yer aldığı takımlarda uyumlu, aktif ve etkili bir rol oynama ve 
takım ruhu oluşmasına katkıda bulunma yetisi. 

ç) Kaynakların Verimli Kullanımı ve Tasarruf Bilinci: Kuruma ait her türlü bilgi, teknoloji, 
finans, doğal, insan ve diğer kaynaklan etkin ve verimli bir şekilde kullanma, kurumda her türlü 
israf ve verimsizliğin önüne geçmeye çabalama yetisi. 

d) Hizmet Odaklılık: Muhataplarına (iç-dış) kaliteli ve kusursuz hizmet vermeyi, onların ihtiyaç 
ve taleplerini karşılamayı ve sorunlarına çözüm üretmeyi önceliğine alma ve bu doğrultuda 
yoğun ve samimi bir çaba gösterme yetisi. 

e) Esneklik ve Şartlara Uyum Sağlama: Birbirinden farklı ve değişen çeşitli görevlere, 
durumlara ve şartlara uyum gösterebilme yetisi. 

~ Kişisel Tutarlılık, Şeffaflık ve Güvenilirlik: Şartlardan, zamandan ve mekandan bağımsız 
olarak tutarlı, dürüst, adaletli, etik ve güvenilir olma, faaliyetlerinde açık, şeffaf ve hesap 
verebilir durumda olma yetisi. 

g) Organizasyonel, Sosyal ve Çevresel Duyarlılık: İçinde yer aldığı organizasyonların (Kurum, 
kuruluş, şirket, dernek, vakıf, kulüp vb.) ve hizmet ettiği toplumların (yöre, kent, mahalle) ayırt 
edici ve kendisine has kültür, değerler ve benzeri yapısal özelliklerine saygı gösterme ve uyum 
sağlama, çevreye saygılı olma ve korumaya çalışma yetisi. 

ğ) Planlama ve Zaman Yönetimi: Bir hedefe ulaşırken işlerin sıralamasını ve zamanlamasını 
doğru ve gerçekçi bir şekilde belirleye uygulayabilme. zamanı etkin bir şekilde 
kullanabilme yetisi. 
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h) Sorumluluk Alma ve Özgüven: Sorumluluk üstlenme konusunda istekli olma, yaptığı işlerin 

ve sonuçlarının sorumluluğunu alma, başanlı olacağı inancını ve güvenini taşıma yetisi. 

ı) Olumsuz Koşullar Altında Çalışabilme: Olumsuz koşullar, çeşitli stres ve belirsizliklerin 

olduğu ortamlarda dahi moralini yüksek tutarak, işini başarıyla ve performansını düşürmeden 

yapabilme yetisi. 

O Bilgi Edinme, Sunma ve Paylaşma: Kurum ve yaptığı iş için gerekli ya da katkısı olabilecek 

verileri ve bilgileri doğru bir şekilde ve zamanında edinebilme, ilgili yerlere doğru zamanda, 

doğru fom1at ve içerikte iletebilme, kendini yazılı ve sözlü olarak rahatlıkla ifade edebilme, 

bilgi paylaşımına açık olma yetisi. 

J) Sürekli Gelişim, Kalite ve Düzen Anlayışı: Ürün, hizmet ve süreçlerde mükemmelliği ve sıfır 

hatayı hedefleme, bunları sürekli geliştirmeye çalışma ve bunlara ilişkin standartlar oluşturma, 

içinde bulunulan ortamın ve kullandığı veri ve bilgilerin düzenli ve tertipli olmasına özen 

gösterme yetisi. 

k) Değişime, Dönüşüme Açık Olma ve Yenilikçi Yaklaşım: İçinde bulunduğu kurumun ya da 

birimin başlattığı değişim ve dönüşüm süreçlerine uyum sağlayabilme ve bu yönde gereğini 

yapma, yeniliklere ve gelişmelere açık bir yaklaşım sergileme, inovatif olma yetisi. 

n Empati Yapabilme ve Farklı Görüşlere Açık Olma: Kendisini karşısındaki kişinin yerine 

koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakabilme, başkalarının görüşlerine saygı duyma ve açıkça 

ifade edilmesinden rahatsız olmama, kendisine yapılan eleştiri, katkı ve önerilere açık olma ve 

duygularını kontrol edebilme yetisi. 

m) Sonuç ve Süreç Odaklılık: Gerek iş sonuçlarının gerekse bu sonuçları ortaya çıkaran iş 

süreçlerinin (yol ve yöntemlerin) mükemmelliğini birlikte hedefleme ve her ikisinin de önemini 

kavrayarak bir diğerini ihmal etmeden birlikte dengeli bir şekilde uygulama yetisi. 

n) ikna ve Etkileme: Başkalarının desteğini almak üzere anlan etkileyebilme ve kendine 

inandırabilme yetisi. 

o) Ekibini Yönlendirme ve Durumsal Liderlik: Ekibini bir yandan "iş odaklı" bir yaklaşımla 

yönlendirme, denetleme ve takip etme, diğer yandan da "insan odaklı" bir yaklaşımla pozitif 

bir çalışma ortamı oluşturarak ekiptekilerin kendi istekleriyle ortak hedeflere yönelmesini 

sağlama ve "Durumsal Liderlik" yapabilme yetisi. 

ö) Analitik ve Kavramsal Düşünme: Bir bütünü ( durumu, olayı, konuyu ya da sorunu) alt 

parçalarına ayırarak neyi, nasıl etkilediklerini ve aralarındaki sebep-sonuç ilişkilerini 

görebilme, birbirinden bağımsız gibi görünen olaylar arasındaki bağlantıları fark edebilme ve 

bunlardan genel kurallar ve kavramlar çıkarabilme yetisi. 

p) Kişileri Geliştirme Delegasyon ve Kendini Yedekleme: Ekibindeki kişilerin bilgi, beceri ve 

yetkinliklerinin arttırılması için çaba sarf etme, kişilere yetki devretme, kendi pozisyonunun 

yedeklenebilmesini sağlama ve kariyer gelişimlerini destekleme yetisi . 

r) Stratejik Bakış: Bir vizyon ortaya koyup bu yönde hedefler belirleyebilme, olaylara geniş bir 

açıdan bakarak kapsamlı düşünebilme ütünü ve büyük resmi görebilme, kurum içindeki ve 
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dışındaki fırsat ve tehditlerin farkında olma, mevcut durum ve gelecek hakkında doğru ve 
gerçekçi çıkarımlarda bulunabilme, iç ve dış çevredeki gelişmeleri önceden öngörebilme ve 
zamanında harekete geçebilme, bu yönde organize olabilme yetisi. 

s) İnisiyatif Kullanma: Yetkilerini gerektiği gibi kullanma, görevinin gerektirdiği aksiyon ve 
kararları yetki sınırlan içinde kendiliğinden alma ve uygulama yetisi . 

ş) Kunımsal İlişkiler Geliştirme ve Çevre Oluşturma: Kurum içi ve kurum dışı kritik ve anahtar 
paydaşlarla (çalışanlar, yöneticiler, vatandaşlar, ktınım, kunıluş ve organizasyonlar gibi) etik 
kurallar ve mevzuat çerçevesinde kalarak iyi ilişkiler kurabilme ve sürdürebilme yetisidir. 

MADDE 6- ( 1) Yetkinlik ölçme ve değerlendirmede kullanılan performans ölçütleri, 
değerlendirilecek kişi bazında aşağıda yer alan Tablo- 1 'de verilmiştir. 

Tablo- 1: Yetkinliklerin Görev ve Unvanlara Göre Dağılımını Gösteren Matris 

Yetkinliklerin Görev ve Unvanlara Göre Dağılımını Gösteren Matris 

Başkan 
Şef ve 

Diğer 
Yetkinlikler Eş 

Yard. Müdür Personel 
Değeri 

Organizasyonel Bağlılık ve Aidiyet X X X X 

Başarma Arzusu X X X 
1 

X 

Takım Çalışması ve İşbirliği X X X X 

Kaynakların Verimli Kullanımı ve Tasarruf Bilinci X X X X 

Hizmet Odaklılık X X X X 
Esneklik ve Şartlara Uyum Sağlama X X X X 
Kişisel Tutarlılık, Şeffaflık ve Güvenilirlik X X X X 

Organizasyonel Sosyal ve Çevresel Duyarlılık X X X X 
Planlama ve Zaman Yönetimi X X X X 

Sonımluluk Alma ve Özgüven X X X X 
Olumsuz Koşullar Altında Çalışabilme X X X X 
Bilgi Edinme, Sunma ve Paylaşma X X X X 
Sürekli Gelişim , Kalite ve Düzen Anlayışı, X X X X 
Değişime, Dönüşüme Açık Olma ve Yenilikçi Yaklaşım X X X X 
Empati Yapabilme ve Farklı Görüşlere Açık Olma X X X X 
Sonuç ve Süreç Odaklılık X X X X 

İkna ve Etkileme X X X 

Ekibini Yönlendinne ve Durumsal Liderlik X X X 

Analitik ve Kavramsal Düşünme X X 

Kişileri Geliştirme Delegasyon ve Kendini Yedekleme X X 

Stratejik Bakış X X 

İnisiyatif Kullanma X X 

Kurumsal İlişkiler Geliştirme ve Çevre Oluşturma X 

Değerlendirilecek Yetkinlik Sayısı 23 22 18 16 



İKİNCİ BÖLÜM 

Yetkinlik Ölçme Ve Değerlendirme Aşamaları 

Hazırlık Süreci 

MADDE 7- ( 1) Yetkinlik Ölçme ve Değerlendirme sistemine ait hazırlık süreci aşağıdaki gibi 

gerçekleşir. 

a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; yetkinlik ölçme ve değerlendirmenin süresini ve 

esaslarını bildiren Başkanlık Oluru ile süreci başlatır. 

b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ilgili birimlerle koordineli olarak değerlendimıe 

fom1larını gözden geçirir ve gerekli güncellemeleri yapar. 

c) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından güncellenen formlar Tablo-2' de 

belirlenen değerlendiricilere gönderilir. 

Değerlendirme Süreci 

MADDE 8- ( 1) Yetkinlik Ölçme ve Değerlendirme süreci aşağıdaki şekilde uygulanır. 

a) Değerlendirilecek kişi , diğer personel ise birinci değerlendiricisi müdür ve ikinci 

değerlendiricisi başkan yardımcısı, şef ve eş değeri ise birinci değerlendiricisi müdür ve ikinci 

değerlendiricisi başkan yardımcısı, müdür ise birinci değerlendiricisi başkan yardımcısı ve 

ikinci değerlendiricisi başkan, başkan yardımcısı ise değerlendiricisi başkandır. Kullanılacak 

formlar Tablo- 2' de belirtildiği gibidir. 

Tablo- 2: Yetkinlik Ölçme ve Değerlendirme Matrisi 

Yetkinlik Ölçme ve Değerlendirme Matrisi 

Değerlendirici Birinci ikinci Kullanılacak 

Değerlendiren Değerlendirici Değerlendirici Form 

Başkan Yardımcısı Başkan - Ek-1 

Müdür Başkan Yardımcısı Başkan Ek-1 

Şef ve Eş Değeri Müdür Başkan Yardımcısı Ek-1 

Diğer Personel Müdür Başkan Yardımcısı Ek-1 

b) Birinci değerlendirici ye gelen ölçme ve değerlendirme formları , on ( 1 O) gün içerisinde 
"Ortak Hükümler" bölümündeki Tablo- 4 ' te yer alan puan değerleri esas alınarak doldurulur 
ve dijital ortamda ikinci değerlendiriciye iletilir. 

c) İkinci değerlendirici ye gelen ölçme ve değerlendirme fomıları, on ( l O) gün içerisinde 
"Ortak Hükümler" bölümündeki Tablo- 4 ' te yer alan puan değerleri esas alınarak doldunılur 
ve dijital ortama kaydedilir. 
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d) Sistem tarafından değerlendirme sonuçları icmal tablosuna aktarılır. Her bir yetkinlik eşit 

puan ağırlığına sahiptir. icmal tablosuna aktarılan bilgiler üzerinden, her yetkinlik için birinci 

ve ikinci değerlendirme notlarının ortalamaları alınır ve tüm yetkinlik ortalamalarının genel 

ortalaması alınarak puanlama yapılır. 

e) Değerlendirme formları ve icmal sayfaları İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğüne gelir ve 

kontrolü gerçekleştirilir. Değerlendirme formlarında tutarsızlık tespit edilirse 

değerlendiricilerle görüşülerek gerekli düzeltmeler yapılır ve tutarsızlık olmadığı takdirde 

analiz sürecine geçilir. 

MADDE 9- ( 1) Personel Yetkinlikleri Ölçme ve Değerlendirme, yılda bir defa olmak üzere o 

yıla ait çalışma sürecini değerlendirmek amacıyla aynı yılın Aralık ayında gerçekleştirilir. 

MADDE 10-(1) Yetkinlikleri ölçme ve değerlendirme ekte (Ek-1) yer alan forma göre yapılır. 

Analiz Süreci 

MADDE 11- (1) İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğü analiz sürecini aşağıdaki gibi yürütür. 

a) Personel Yetkinlik Ölçme ve Değerlendirme sonuçlan, "Ortak Hükümler" bölümündeki 

Tablo- 4'te yer alan seviye gruplandırmasına göre analiz edilir. 

b) Değerlendirilen personelin performans analizi hakkında gelişim/değişim raporu hazırlanır. 

c) İlgili personelin hazırlanan gelişim/değişim raporu; Müdür ve Başkan Yardımcıları ile 

paylaşılır. 

d) Yetkinlik ölçme ve değerlendirme sonuçları dijital ortamda arşivlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Dönemsel Başarı Ölçme ve Değerlendirme 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Dönemsel Başarı Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılacak Performans Ölçütleri 

Performans Ölçütleri 

MADDE 12- ( 1) Performans ölçme ve değerlendirmenin ikinci aşamasında kurumsal verimlilik 

ve kaliteyi arttırmak amacıyla "Dönemsel Başarı Ölçme ve Değerlendirme" sistemi kullanılır. 

Bu sistem aşağıda belirtildiği gibi üç fazdan meydana gelir. 

a) Stratejik Plan Hedefleri Bazında Değerlendirme: İlgili birimlerle koordineli olarak 

hazırlanan stratejik plan hedef kartları doğrultusunda yapılan değerlendirmedir. Stratejik plan 

hedefleri dönemsel başarı ölçme ve değerlendirmede esas alınacak kriterler aşağıdaki gibidir. 

1) Performans Göstergelerini Gerçekleştirme Başarısı: Stratejik planda belirlenen hedefleri 
gerçekleştirme başarısını, 
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2) Planlama/ Zamanlama Uygunluğu: Stratejik planda belirlenen planlama/zamanlama birim 

çıktılarının takibinin yapıldığı parametreyi, 

3) Verimlilik (Üretilen Değer/ Maliyet- Kaynak Kullanımı): Stratejik plan hedeflerinden 

beklenen kazanç çıktılarının takibinin yapıldığı parametreyi, 

4) Zamanında Geri Bildirim/Raporlama: Stratejik plan hedeflerine ait raporlamanın ve/veya 

geri bildirimin yapılmasının takibinin yapıldığı parametreyi, 

5) Çaba/ Motivasyon: Stratejik plan hedeflerinin gerçekleştirilmesinde değerlendirilen kişinin 
ne oranda çaba sarf edip, motivasyona sahip olduğunun takibinin yapıldığı parametreyi ifade 
eder. 

b) Özel Hedefler Bazında Değerlendirme: Doğrudan stratejik plan hedeflerinde yer almayan 

kişinin ya da birimin başarması gereken, dönem başı veya dönem içerisinde güncellenmiş 

hedefler için yapılan değerlendirmedir. Özel hedefler dönemsel başarı ölçme ve 
değerlendirmede esas alınacak kriterler aşağıdaki gibidir. 

1) Hedefi Gerçekleştirme Başarısı: Özel hedefin beklenen çıktılarının ne oranda 
gerçekleştiğinin takibinin yapıldığı parametreyi, 

2) Planlama/ Zamanlama Uygunluğu: Özel hedef için belirlenen planlama/zamanlama birimi 
takibinin yapıldığı parametreyi, 

3) Verimlilik (Üretilen Değer/ Maliyet- Kaynak Kullanımı): Özel hedeften beklenen kazanç 
çıktılarının takibinin yapıldığı parametreyi, 

4) Zamanında Geri Bildirim/ Raporlama: Özel hedefe ait raporlamanın ve/veya geri bildirimin 

yapılması hedefinin takibinin yapıldığı parametreyi, 

5) Çaba/ Motivasyon: Projenin gerçekleştirilmesinde değerlendirilen kişinin ne oranda çaba 
sarf edip motivasyona sahip olduğunun takibinin yapıldığt parametreyi ifade eder. 

c) İş Çıktıları Bazında Değerlendirme: Kişinin "Görev ve Sorumluluk Tanımları" formunda yer 
alan "Temel Görev ve Sorumluluklar" ile "Görevin Tanımı" başlıkları altındaki görev, 
sorumluluk ve faaliyetler için yapılan değerlendirmedir. İş çıktıları dönemsel değerlendirmede 
esas alınacak kriterler aşağıdaki gibidir. Belirtilen Görev ve Sorumluluk tanımları detaylarına 
ihtiyaç duyulması halinde müdürlüklerin arşivlerinden ulaşılır. 

l) İş Çıktılarını Beklentileri Karşılayacak Kalite ve Normlarda Hatasız Olarak Gerçekleştimıe 
Başarısı : Personel tarafından yapılan işin kalitesinin değerlendirildiği kriteri, 

2) İş Çıktılarını Beklentileri Karşılayacak Zaman ve Sürelerde Gerçekleştirme Başarısı : 
Personel tarafından yapılan işin beklenen zamanda tamamlanma süresinin değerlendirildiği 

kriteri, 

3) İş Çıktılarını Verimli, Maliyet Duyarlı ve İsraftan Uzak Bir Şekilde Gerçekleştirme Başarıs ı: 
Personel tarafından yapılan işin en az maliyetle yapılıp yapılmadığının değerlendirildiği kriteri 
ifade eder. 

8 



İKİNCİ BÖLÜM 

Dönemsel Başarı Ölçme ve Değerlendirme Aşamaları 

Hazırlık Süreci 

MADDE 13- ( 1) Dönemsel başarı ölçme ve değerlendirme sistemine ait hazırlık süreci 
aşağıdaki gibidir. 

a) insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, dönemsel başarı ölçme ve değerlendirmenin süresini 
ve esaslarını bildiren Başkanlık Oluru ile süreci başlatır. 

b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ilgili birimlerle koordineli olarak değerlendirme 
formlarını (özel hedef formları ve iş çıktıları formları) gözden geçirir ve gerekli güncellemeleri 
yapar. 

c) Strateji Geliştirme Müdürlüğü, en geç Aralık ayının yirmisine kadar stratejik hedef kartlarını 
günceller ve hedeflerin gerçekleşme oranlarını yazarak İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğüne gönderir. 

d) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü güncellenen formları Tablo- 3' te belirlenen 
değerlendiricilere gönderir. 

MADDE 14- ( l) Dönemsel Başarı Ölçme ve Değerlendirme, yılda bir defa olmak üzere geçmiş 
yıla ait çalışma sürecini değerlendirmek amacıyla Ocak ayında gerçekleştirilir. 

MADDE 15- (1) Dönemsel başarı ölçme ve değerlendirme ekte (Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-
6, Ek-7) yer alan formlara göre yapılır. 

Değerlendirme Süreci 

MADDE 16-(1) Dönemsel Başarı Ölçme ve Değerlendirme süreci aşağıdaki şekilde uygulanır. 

a) Dönemsel Başarı Ölçme ve Değerlendirme süreci üç fazdan oluşur. 
- Birinci faz: Stratejik Plan Hedefleri, 
- İkinci faz: Özel Hedefler, 
- Üçüncü faz: İş Çıktıları Ölçme ve Değerlendirmedir. 

b) Değerlendirilecek kişi diğer personel ise iş çıktıları, özel hedefleri bazında birinci 
değerlendiricisi Müdür, ikinci değerlendiricisi Başkan Yardımcısı; Şef veya eş değeri ise iş 
çıktıları, özel hedefleri bazında birinci değerlendiricisi Müdür, ikinci değerlendiricisi Başkan 
Yardımcısı; Müdür ise stratejik plan hedefleri, özel hedefler bazında birinci değerlendiricisi 
Başkan Yardımcısı ve ikinci değerlendiricisi Başkan; Başkan Yardımcısı ise stratejik plan 
hedefleri, özel hedefler bazında değerlendiricisi Başkandır. Değerlendirmede kullanılacak 
formlara ait bilgi Tablo- 3 'te verilir. 
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Tablo- 3: Dönemsel Başarı Ölçme ve Değerlendirme Matrisi 

Dönemsel Başarı Ölçme Ve Değerlendirme Matrisi 

Değerlendirilen 
Dönemsel Başarı Ölçme 1. 2. Kullanılacak 

Ve Değerlendirme Fazları Değerlendirici Değerlendirici Form 

Stratejik Plan Hedefleri Başkan - Ek-2, Ek-3, Ek-4 
Başkan Yard. 

Özel Hedefler Başkan - Ek-2, Ek-5 

Müdür 
Stratejik Plan Hedefleri Başkan Yard. Başkan Ek-2, Ek-3, Ek-4 

Özel Hedefler Başkan Yard. Başkan Ek-2, Ek-5 

Şef veya İş Çıktıları Müdür Başkan Y ard. Ek-2, Ek-7 

Eş Değeri Özel Hedefler (Opsiyonel) Müdür Başkan Y ard. Ek-2, Ek-5 

İş Çıktıları Müdür Başkan Y ard. Ek-2, Ek-7 
Diğer Personel 

Özel Hedefler (Opsiyonel) Müdür Başkan Yard. Ek-2, Ek-5 

c) Birinci değerlendirici ye gelen ölçme ve değerlendirme formları, on beş ( 15) gün içerisinde 

"Ortak Hükümler" bölümündeki Tablo- 4' te yer alan puan değerleri esas alınarak doldurulur 

ve dijital ortamda ikinci değerlendiriciye iletilir. 

ç) İkinci değerlendiriciye gelen ölçme ve değerlendirme formları, on beş ( 15) gün içerisinde 
"Ortak Hükümler" bölümündeki Tablo- 4' te yer alan puan değerleri esas alınarak doldurulur 

ve dijital ortama kaydedilir. 

d) Sistem tarafından değerlendirme sonuçları icmal tablosuna aktarılır. Her bir hedef eşit puan 

ağırlığına sahiptir. İcmal tablosuna aktarılan bilgiler; dönemsel başarı hedefleri için birinci ve 

ikinci değerlendirme notlarının ortalamaları alınır ve dönemsel başarı hedef ortalamalarının 

genel ortalaması alınarak puanlama gerçekleşir. 

e) Değerlendirme formları ve icmal sayfaları İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğü birimine 

gelir ve kontrolü gerçekleştirilir. Değerlendirme formlarında tutarsızlık tespit edilirse 

değerlendiricilerle görüşülerek gerekli düzeltmeler yapılır ve tutarsızlık olmadığı takdirde 

analiz sürecine geçilir. 

Analiz Süreci 

MADDE 17- {l) İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğü analiz sürecini aşağıdaki gibi yürütür. 

a) Dönemsel Başarı Ölçme ve Değerlendirme sonuçlan, "Ortak Hükümler" bölümündeki 

Tablo- 4'te yer alan seviye gruplandırma tablosuna göre analiz edilir. 

b) Değerlendirilen personelin performans analizi hakkında gelişim/değişim raporu hazırlanır. 

c) İlgili personelin hazırlanan gelişim/değişim raporu; Müdür ve Başkan Yardımcıları ile 
paylaşılır. 

ç) Dönemsel başarı ölçme ve değerlendirme sonuçlan dijital ortamda arşivlenir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Ortak ve Çeşitli Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Ortak Hükümler 

Performans Değerlendirme Seviyeleri 

MADDE 18- (1) Yetkinliklerin ölçme ve değerlendirilmesi ile dönemsel başarı ölçme ve 
değerlendirme sonucunda icmal tabloları elde edilir. İcmal tablolarında oluşan veriler Tablo-
4 'e göre analiz edilir. Her bir puanın açıklaması aşağıdaki gibidir. 

Tablo- 4: Seviye gruplandırma tablosu 

PUAN AÇIKLAMA % 'LİK ARALIK 
1 ZAYIF %0-%40 
2 ORTA %41 -%60 
3 İYİ %61-%85 
4 ÇOK İYİ %86-%100 

a) Bir ( l) Puan Zayıf (%0 - %40): İşin gereklerini karşılama ve beklenen düzeyde başarı 
gösterme açısından performansı %0 ile %40 arasındadır. 

b) İki (2) Puan Orta (%41 - %60): İşin gereklerini karşılama ve beklenen düzeyde başarı 
gösterme açısından performansı %41 ile %60 arasındadır. 

c) Üç (3) Puan İyi (%61 - %85 Puan): İşin gereklerini karşılama ve beklenen düzeyde başarı 
gösterme açısından performansı %6 l ile %85 arasındadır. 

ç) Dört (4) Puan Çok İyi (%86 - %100 Puan): İşin gereklerini karşılama ve beklenen düzeyde 
başarı gösterme açısından performansı %86 ile % l 00 arasındadır. 

Ölçme ve Değerlendirme Sonucunda Yapılacak İşlemler 

MADDE 19- ( l) İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğü, analiz sonuçlarından elde edilen puan 
seviyelerine göre aşağıdaki işlemleri uygular. 

a) Yetkinlik ölçme ve değerlendirme ile dönemsel başarı ölçme ve değerlendirme sonuçlarının 
"zayıf' olması durumunda, ilgili personelin çalıştığı birim ile gerekli koordinasyon sağlanarak 
personel üzerinde kurum hedefleri konusunda gerekli bilinç oluşturulur ve personel eksik 
yönlerinin tamamlanması için gerekli eğitim faaliyetlerine tabi tutulur. 

b) Yetkinlik ölçme ve değerlendirme ile dönemsel başarı ölçme ve değerlendirme sonuçlarının 
"orta" olması durumunda ilgili personelin çalıştığı birim ile gerekli koordinasyon sağlanarak 
personelin kendisinden beklenilen faydayı kısmen sağladığı, ancak verimliliğinin daha da 
artırılması gerektiği yönünde geri bildirim yapılır ve iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli 
kişisel gelişim, mesleki ve teknik anlamda eğitim faaliyetlerine tabi tutulur. 
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c) Yetkinlik ölçme ve değerlendim1e ile dönemsel başarı ölçme ve değerlendirme sonuçlarının 

'' iyi" olması dunımunda ilgili personelin kurum için kendisinden beklenen faydayı sağladığı 

yönünde geri bildirim yapılır. Ancak performansını daha da artırması için gerekli motivasyon 

sağlamak amacıyla amirleri tarafından iyi niyet ve teşekkür dilekleriyle taltif edilir. 

ç) Yetkinlik ölçme ve değerlendirme ile dönemsel başarı ölçme ve değerlendirme sonuçlarının 

"çok iyi" olması durumunda kurum için ideal personel profiline ulaşılmış olmakla birlikte 

personeli bu seviyede tutmak amacıyla amirler tarafından uygun görülen bir ödülle 

ödüllendirilerek motivasyonu sürekli canlı tutulmaya çalışılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Özel Hedeflerin Belirlenmesi 

MADDE 20- ( l) Özel Hedefler, birim/kişinin stratejik plan hedefleri dışında ilgili yöneticisi 

tarafından belirlenen ve gerçekleştirilmesi beklenen hedeflerdir. 

MADDE 21- (1) Dönemsel başarı ölçme ve değerlendirme sürecinde gelecek yıla ait "Özel 

Hedef Belirleme Formu" (Ek- 6) ilgili birim tarafından doldurnlup birim yöneticisine 

onaylatılır. Onaylanan özel hedef formları Strateji Geliştirme Müdürlüğüne teslim edilir, 

burada sisteme kaydedilir ve dönemsel haşan özel hedefleri olarak insan Kaynaklan ve Eğitim 

Müdürlüğüne teslim edilir. 

MADDE 22- ( l) İlgili yıl içerisinde özel hedeflere yeni maddeler eklenmesi gerektiği 

durumunda, "Özel Hedef Belirleme Formu" (Ek- 6) doldurularak ilgili birim yöneticisine 

onaylatılır, onaylanan özel hedef formları Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderilir. Burada 

sisteme kaydedilen dönemsel başarı özel hedef formları İnsan Kaynaklan ve Eğitim 

Müdürlüğüne iletilir. 

MADDE 23- ( 1) Birim ya da kişinin ilgili yıla ait stratejik plan hedefleri ve özel hedefleri 

toplamı en az üç adet olmak zorundadır. 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sorumluluğu 

MADDE 24- (1) insan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğü, performans ölçme ve değerlendirme 

sürecine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi ile günün gerektirdiği çağdaş yönetim ve 

değerlendirme teknikleri doğrultusunda performans yönetim sisteminin izlenmesi ve 

geliştirilmesi ile sorumludur. Yetki ve sorumluluğu gereği gizlilik esaslarına riayet ederek 

süreçle ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütür. 

Değerlendiricilerin Görev ve Sorumlulukları 

MADDE 25- ( l) Değerlendiricilerin görev ve sorumlulukları aşağıdak i gibidir. 

a) Personelin yetkinlik ve iş başarısını tespit etmek amacıyla belirlenen performans ölçütlerine 

göre personelini verilen süre içerisinde değerlendirir. 
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b) Performans ölçme ve değerlendirme neticesinde ilgili personel için oluşan gelişim raporları 

ile ilgili belirli aralıklarla geri bildirimde bulunur. 

c) Personelin makul, haklı ve belgeye dayalı mazeretlerini dikkate alır. 

ç) Yapılan değerlendirme ve analiz sonunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile 

koordineli olarak personelin perfonnans durumuna göre iyileştinne, geliştinne ve ödüllendirme 

anlamında süreçleri hazırlar ve uygular. 

d) Perfonnans ölçme ve değerlendinne formlarının gizliliğine riayet ederek içeriklerini 

personelin kendisi dışında hiç kimseye açıklamaz. 

e) Değerlendimıe yaparken adaletli ve objektif davranır. 

Çalışanların Görev ve Sorumlulukları 

MADDE 26- ( 1) Çalışanların görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir. 

a) Değerlendiricilerinin kendisi hakkında yaptığı eleştiri, paylaşım ve önerileri dikkate alır. 

b) Geri bildirim sırasında yapılan değerlendirmeye ilişkin görüşlerini açıkça belirtir. 

c) Hazırlanan iyileştirme ve geliştirme programlarına riayet eder. 

ç) Sürekli kendisini iyileştirme ve geliştirme üzerine odaklar. 

d) İnsan Kaynaklan Yönetim Sistemi doğrultusunda yapılan bu değerlendirmelerin; kurumsal 

kalite ve verimliliğinin arttırılması, aynı zamanda kendisinin de kariyer gelişimlerine katkı 

sağlamak amaçlı olduğu bilincinde olur. 

Performans Ölçme ve Değerlendirme Notlarının Muhafazası 

MADDE 27- (1) Performans değerlendirme puanları belediye genelinde kullanılan dijital 

ortamda arşivlenir. Çalışanların performansları ile ilgili her türlü yazışma, evrak ve belgelerin 

sevkinde, performans ölçme ve değerlendirme formlarının muhafazasında gizlilik esastır. 

Performans ölçme ve değerlendirme notlarını muhafaza etmekle görevli çalışanların, gizliliğe 

riayet etmeleri ve edindikleri bilgileri açıklamamaları esastır. 

Personelin İşten Ayrılması veya Yer Değişikliği Halinde Performans Ölçme ve 

Değerlendirilmesi 

MADDE 28- (1) Personelin görev yeri değişmesi halinde, personelin performans ölçme ve 

değerlendirilmesini yeni birimindeki değerlendirici yapar. 

MADDE 29- (1) Değerlendiricinin performans ölçme ve değerlendirme süreci başlamadan 

görevden ayrılması halinde, yerine gelen değerlendirici tarafından performans ölçme ve 

değerlendirme yapılır. 

MADDE 30- (1) Kendisine stratejik plan ve özel hedef formlarıyla proje ve faaliyet hedefi 

verilen personel yıl içerisinde birim değişikliği yapıldığı takdirde geldiği birim ile yeni 

biriminde gerçekleştirdiği performans göstergeleri ile değerlendirilir. 
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.. . 

MADDE 31- (1) Personelin atama/ kıdem/ terfi sonucunda pozisyonunda değişiklik olması 

halinde, personel yeni görev unvanı ile değerlendirilir. 

Ölçme ve Değerlendirmeye Yapılacak İtirazların Değerlendirilmesi 

MADDE 32- (1) Personel, performans ölçme ve değerlendirme sonucunun kendisine tebliğ 

edildiği tarihten itibaren yedi (7) iş günü içinde başarı puanına ilişkin olarak İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Müdürlüğüne, itirazına dayanak teşkil eden hususları da belirtmek suretiyle yazılı 

şekilde itiraz edebilir. İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğü itirazı değerlendirerek gerek 

göm1esi halinde Değerlendirme Komisyonuna havale eder. 

MADDE 33- (1) Personelin performans ölçme ve değerlendirme sonucuna itiraz etmesi 

durumunda, Başkan tarafından bir yıl için belirlenen bir ( 1) Komisyon Başkanı ve dört ( 4) 

üyeden oluşan beş (5) kişilik değerlendirme komisyonu durumu değerlendirir. Komisyon 

kendisine yapılan itirazları on beş (15) gün içerisinde sonuçlandırır ve raporunu hazırlayarak 

ilgililere bildirir. Komisyon raporu tavsiye niteliğindedir. 

Yürürlük 

MADDE 34- (l) Hazırlanan işbu Yönetmelik İnegöl Belediye Meclisi'nin kabulü ve yayımı 

tarihi ile yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 35- (l) Bu Yönetmelik hükümlerini İnegöl Belediye Başkanı yürütür. 

İşbu Yönetmelik İnegöl Belediye Meclisi 'nin 03/11/202 l tarih ve 96 sayılı karan ile imza altına 
alınmıştır. 

1--'prı 
Alper TABAN 

Meclis Başkanı Meclis Katibi 
Selim Emre AYDIN 

Meclis Katibi 
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Ek-1: Yetkinlikleri ölçme ve değerlendirme formu ve icmal tablosu 

YETKiNLiKLERi ÖLÇME ve DE~ERLENDIRME iCMAL TABLOSU 
DE~ERLENDIRILEN KİŞİ . 

Adı-So)tadı: Birimi: Unvanı: 1 Sicil No: 

Değerlendiriciler 1. Değerlendirici 2. Değerlendirici 

Adı-Soyadı 

Unvanı 

Değerlendirme Tarihi 

imza 
. 

YETKiNLiK DEĞERLENDiRME SONUÇ TABLOSU 
,, 

1. Değerlendirici 2. Değerlendirici l ORTALAMA 

Yetkinlik Değerlendirme l 

YETKiNLiKLERi ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME FORMU 

DEĞERLENDİRiLEN KİŞİ DE~ERLENDİRME 

'i:i 'i:i 
·;:: ·;:: 

nı 

DİĞER 
:s :s E 

DEĞERLENDİRİLEN YETKiNLiKLER 
BAŞKAN ŞEF VE C C nı 

MÜDÜR • QI • QI ;; 
EŞ DEĞERİ PERSONEL 

••➔_ N_ 
YARD. ... ... 

~ QI ,: >CIO o 
QI QI 
o o 

1 Organizasyonel Bağlılık Ve Aidiyet x X X' X 

2 Başarma Arzusu X X X X 

3 Takım Çalışması Ve İşb i rliği iX ;'. X · X X 

Kaynakların Verimli Kullanımı Ve Tasarruf 
.. 

4 lX X : X X 
Bilinci 

5 Hizmet Odaklılık X; . )Ç X X 

6 Esneklik Ve Şartlara Uyum Sağlama X ., . X X X 

7 Kişisel Tutarlılık, Şeffaflık Ve Güvenilirlik x; . X X X 

Organizasyonel Sosyal Ve Çevresel ' 8 
Duyarlılık 

ı X ·' , X .x X 

9 Planlama Ve Zaman Yönetimi X X X X 

10 Sorumluluk Alma Ve Özgüven X X X X 

11 Olumsuz Koşullar Altında Çalışabilme ,x X X X 

12 Bilgi Edinme, Sunma Ve Paylaşma X X X X 

13 Sürekli Gelişim, Kalite Ve Düzen Anlayışı, X , ' X X X 

14 
Değişime, Dönüşüme Açık Olma Ve Yenilikçi 

X X X X 
Yaklaşım 

ıs 
Em pati Yapabilme Ve Farklı Görüşlere Açık 

ı x X X X 
Olma 

16 Sonuç Ve Süreç Odaklılık X X X X 
17 İkna Ve Etkileme X ı X X 

18 Ekibini Yönlendirme Ve Durumsal Liderlik k X , X 

19 Analitik Ve Kavramsal Düşünme X ~ X 

Kişileri Geliştirme Delegasyon Ve Kendini ' ' 20 
Yedekleme 

X X 

21 Stratejik Bakış X X 

22 İ nisiyatif Kullanma ı x X ı 

23 
Kurumsal İl işkiler Geliştirme Ve Çevre 

X 
Oluşturma 

ORTALAMA 
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Ek2 o·· - : onemse l b aşarı o çme ve eger en ınne ıcma ta osu d - l d ' 1 bl 
DÖNEMSEL BAŞARI ÖLÇME ve DE~ERLENDIRME iCMAL TABLOSU 

DE~ERLENDİRILEN KiŞi 
l 

Adı-So~adı: Birimi: Unvanı: Sicil No: 

Değerlendiriciler .. 1. Değerlendirici 2. Değerlendirici 

Adı-Soyadı 

Unvanı 

Değerlendirme Tarihi 
İmza 

BAŞARI DE~ERLENDfRME SONUÇ TABLOSU 

1. Değerlendirici 2. Değerlendirici ORTALAMA 

STRATEJİK PLAN HEDEFLERi 

ÖZEL HEDEFLER 

İŞ ÇIKTILARI - j) -
ORTALAMA 

ıı 

·• ' .. 
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Ek 3 Str t .. k 1 h d fl . d .. ' . 1 b d - 1 d. fi 
1 

STRATEJİK PLAN HEDEFLERİ j 1 

DÖNEMSEL BAŞARI ÖLÇME ve DEĞERLENDİRM~ -fORMU 

STRATEJİK PLAN 
HEDEFLERİ 

(Hedef ve Performans Göstergelerinin 
Detayları Ekte Sunulmuştur) Yılı 

Sonunda Yıhndıı 
Varılın Yapılın 
Deler Kısmı 

'ü ·;: 
=a 
C 
QI 
;: 
QI 

':,il 
o 

·c ;-
·~ ~ 
Gi ;: 

1111 rıı ... "" 
QI rıı 
t; a:ı 
,o QI 

c, E 
U') ·= C .,. 
rıı "" E .!! 
... .:,ı 
0 QI 

't: ~ 
QI QI 
ı:ı. C, 

...... 
E 
·;: 
:§ 
iii rıı 

·- E aj ..!!! 
C, o 
ra 0. 
'0 rıı 
C ı:ı: 

c 
rıı 

E 
ra 

N 

(*) Engelleyici /Kolaylaştırıcı Faktörler, Gerekçeler ve Yapılan Revizyonları Dikkate Alarak Değerlendiriniz 

1 

2 

rıı 

E 
ra 
iii 
~ o 

ı-----+----------+---+----+--o:--+-t. ---+------r--~-~ 

2 

Ort. 

1 

2 

Ort. 

1 

2 

Ort. 

1 

2 

Ort. 

1 

2 

Ort. 

1 

. 
STRATEJİK PLAN HEDEFLERİ 2 • 

DE~ERLENDIRME ORTALAMASI ı------.-+--'t---+---:--+--+---
ort. 
" 

ı-
17 



Ek-4 S : trateJ ı p an e e en gerçe . "k 1 b d fl . ki eştınne d fı urumu onnu 

STRATEJİK PLAN HEDEFLERİ GERÇEKLEŞME DURUMU FORMU 

Hedef: 

BEKLENEN GERÇEKLEŞEN 
GERÇEKLEŞME 

ORANI" 

.... ... , .... .... . ... .... 
PERFORMANS Hedefe Yılı Yılında Yılı Yılında Yılı Yılındı ENGELLEYiCi /KOLAYLAŞTIRICI 

Etkisi Sonunda Yapı lacak Sonunda Yapılan Sonunda Yapılan FAKTÖRLER, GEREKÇELER VE 
GÖSTERGELERi (%1 Varılacak Kısmı Varılan Kısmı Varılan Kısmı REVIZVONLAR 

Deler Dejer Deler 

HEDEF GERÇEKLEŞME ORANI AĞIRLIKLI ORTALAMASI 0,0% 0,0% 

Hedefin Hedefe ilişkin Hedefin .... Yılı Sonuna Hedefe i lişkin ENGELLEYiCi /KOLAYLAŞTIRICI 
Stratejik Plan Dönemi •••• Yılı Kadar Gerçekleşen Toplam ••.• Yılında FAKTÖRLER, GEREKÇELER VE 

Toplam M aliyet Tahmini Bütçesi (TL) Maliyeti (TL) Gerçekleşen REViZYONLAR 
(TL) Maliyet (TL) 

MALiYET GERÇEKLEŞME ORANI% 0,0% 0,0% 

18 



. -Ek 5· Özel hedefler dönemsel başar ölç e de~ e lend · rme formu 

BİRİM ÖZEL HEDEFLERİ 
·I 

DÖNEMSEL BAŞARI ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME: FORMU 
Ozel He~efler; 

Do0rudan Stratejik Plan hedeflerinde yer-almayan ancak birimin/kişinin baıarması gereken; 
Proje ve faaliyetler / süreç ve sonuç geliştirme çalışmaları / sorumlu olunan gösterge ve 
faktörlere ilişkin varılması ya da geliştirilmesi istenen df!6erler / Kurumun Stratejik Plan 

hedeflerini destekleyen ya da Stratejik Planda itblrliğl yapılması öngörülen b~şka _birim ya da 
klsilerln faaliyetlerine yönelik hedefler olabilir. ., -QI ~ e ·;: ·o E - nı ::ı -=c QI C ·;: ı.:, - nı DE~ERLENDIRME ~ -~ i! nı E ,cıo .ıı: .. nı nı E E 

o nı :s = ı=; - > E ... BAŞARI TARİHiNDEıct. C QI "" .. E .!!! .a -ı::ı ·- .!!! nı "' nı 
QI -ı::ı .! nı nı C C e ı5 :aı: C ._ ._ .ı:,. ı: ;; BİRİM ÖZEL HEDEFLERİ GÖSTERGELERİ DURUMU/ -;: QI .ıı: "" - nı ::ı - ·- o 

; E ~ ·- .ıı: C ::s! 0. 111 ·- t: QI ::c QI nı t 4İ ~ u, ö AÇIKLAMALAR >CIO u, a:ı nı ·- nı o .. a:: ~ ::, E acı ıı: ~ QI QI > .?- > 
0 ı.:, ;; nı nı 

!'. ~ :ıı: 
N 

Engelleyici /Kolaylaştırıcı Faktörler, Gerekçeler ve Yapılan Revizyonları Dikkate Alarak Değerlendiriniz 
1 

1 2 

Ort. 

1 
2 2 

Ort. 

1 

3 2 

Ort. 

1 

4 2 

Ort. 

1 

5 2 

Ort. 

1 

6 2 

Ort. 

1 

7 2 

Ort. 
' 1 :J 

" 
ORTALAMA 2 j t 

,-;: - _,_ Ort. L 
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Ek-6: Birim özel hedefleri belirleme formu 
• • 1 1 

GELECEK DONEM , , : 
BİRİM ÖZEL HEDEFLERİ BELİRLEME FOR~:u , 

Özel Hedefler; 
Doörudan Stratejik Plan hedeflerinde yer almayan ancak birimin/kişinin başa.-ması gereken; 

Proje ve faaliyetler / süreç ve sonuç geliştirme çalışmaları / sorumlu olunan gösterge ve 
faktörlere ilişkin varılması ya da geliştirilmesi istenen değerler / Kurumun Stratejik Plan 

hedeflerini destekleyen ya da Stratejik Planda işbirliği yapılması öngörülen başka birim ya da 
ki ilerin faali etlerine önellk hedefler olabilir. 

--QI .:ıt. e 'i: 

DEĞERLENDİRME 
'ü E -- nı ::ı -- '.= c QI C 

BİRİM 
'i: .. nı E ,ıw ... 

"' -- nı 0 nı :s ~ -~ ~ .:ıt. nı .!!! nı E E -- > E 
ÖZEL BAŞARI TARİHİNDEKİ C QI "" .. E .!!! .:! = > :i "C ·- .!!! nı "' nı QI "C .!! nı nı C C: E ı5 ~ C ._ ._ .Q nı 

rİİ GÖSTERGELERİ DURUMU/ .::: QI .:ıt. "" - nı :ı - ·- 0 nı 
> 

HEDEFLERİ C E cııı ·- .:ıt. C :!,! CL -~ t: QI :ı: QI nı t 4İ ~ nı ·- nı 
u, 0 AÇIKLAMALAR ,ııo u, CD .!!! nı > E CD a:: ~ 

o QI ... Q. N ;:ı >~> QI Q 

"' nı nı nı 

~~ 
N 

Engelleyici /Kolaylaştırıcı Faktörler Gerek eler ve Ya ılan Reviz onları Dikkate Alarak Değerlendiriniz 

---... ~1
1
];fflmtth . . !~ - ,~~ifJ! fi' 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ORTALAMA 

, lf!l''i, . •in · -p: t' u ıAlı!-1 U' . . ıı; , __ ,.____ _ ıl~.i '_ t: lf 
:fIJlltliUllııtC!IIII . J_ft ti lı 
rı:ı·· iuuaırnr.ım1111m1f tr u; 
lTJ:Jf ~· fr.ı:nnıITTT11·11r;-F~'". l'I nı :1 :t. J:.tı.d :,J':flı t.ıııı..tı : .!,). (J ll' 
'I '-f~··;-H'I 1 · ·rı: l!~nfll '~'I ~.:' 1; -_ ' 1 fi' 1 .. ! . ·~ ,•1: . t ~ t• ı u I t.' : tı I j ,ı , ·> , . • .,,._ , 1 a _!J_ -• 1. -• S, 1 

rı ı·;~ Jlffljif!)[l;ll !Jil7• r!l! lJJ1ıJi1Hf. r,I ı: tmt • utınılrniırllı li aı 
·ı·ını· ı· ı ·t'M!'.f!IT!ıı ı~ı· f1P' [\ 11' .1. J llJ! ,,,üİLU JJ ,: '.I • .' 1 ' 

rınuıı:ıını ·n•ıı:,ıı n ~ıınrı ı Fl r:•rı u . J:ül,lllU !·,:w2: ı J, 12 J ı.: ı t.!1 · '. --;ıurıın-rn:rırnuımn -;1 G: u !} 
· -ı ·, •llHUtE[Yll] I 1Jı.1LiR: 

'" , . i llfflllHlll]l' .fötHUt 
, -- ı 1111Hlallrnll1dEJül 

iti . ırrıı~•lrlll{lj~~l1·~!\1~11 i! ~; . 1.L-l!illı.! ı,.~.llldll . . tf. "'-· .fi U 
' . • ·· . . l.ii:G;Illl.filllJll 'Uti l1'.~1 

:r. 1 ~--flitUnf. 111 . ·mnrEI: -~ ' rr: ı ınıııtli 1,ı •;,rıtP.'11' •• ·- - .,_ - . 1.h, , ,l,j,,, : • • ~ - ı.; __ rn __ ,.. __ ;;.__ı, · - -q , w H!Jf'M, ı~ııv.tr '~ ~ı ım SVi' ı-ı· n, m . . ~ı. lıllllJıt. ,:: rıt L .. ı _,,; .. , :.,a Hı 

·tr . . . .. ·. lr[ 1111,ıııl~!il~t' wıı: H tfiTIJl; \ ~ :u :Ğ fü >.it., L _ _ _ L = _ j3[ ııl 1,tt.t:ın /ı!ll u i_:· n rr 
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Ek-7: İş çıktıları dönemsel başarı ölçme ve değerlendirme formu 

• 1 

iŞ ÇIKTILARI !• 

DÖNEMSEL BAŞAR! ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME! FORMU 
iş Çıktıları; 

Kişinin "Görev ve Sorumluluk Tanımları" Formunda yer alan "Temel Görev ve Sorumluluklar" ile 
"Görevin Tanımı" başlıkları altındaki Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri kapsamaktadır. 

İŞ ÇIKTILARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERf 

1 
İş Çıktılarını Beklentileri Karşılayacak Kalite ve Normlarda, Hatasız olarak Gerçekleştirme 
Başarısı 

2 İş Çıktılarını Beklentileri Karşılayacak Zaman ve Sürelerde Gerçekleştirme Başarısı 

3 İş Çıktılarını Verimli, Maliyet Duyarlı ve İsraftan Uzak Bir Şekilde Gerçekleştirme Başarısı 

·u 
·;: 
!ij 
C 
aı 

.::: 
aı 

>GO 
aı 

Q 

1 

2 

Ort. 

1 

2 

Ort. 

1 

2 

Ort. 

1 

aı 

E .. 
=ii 
C 
aı 

.::: 
aı 

>GO 
aı 

Q 

2 ORTALAMAı---+---ı 
Ort. 
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