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Bursa B0yiikgehir Belediyesi Yetkinlik Bazh Perfornans Delerlendirme Yiinergesi

18 Haziran 1987 tarihinde gtkartlan 3391 saytlt yasa ile Bursa ili btiytlkgehir stattisune ahnmrgtrr. Kent
merkezi Ytldtrtm, Osmangazi ve Niltifer olarak tig merkez ilgeye ayrrlmrgtrr. 2005 yrhnda grkarrlan 5216 sayrh
Buyukgehir Belediye Yasast ile Btiyukgehir stntrlart genigletilerek Gemlik, Mudanya, Kestel ve Gtirsu ilgeleri
de merkez ilgeler arasrna kattlmt$; son olarak da 06.12.2012 tarihinde yayrmlanan 6360 sayrlr Kanun ile
Bursa Buytikgehir Belediyesi hizmet srnrrr 30.03.2014tarihi itibariyle it ttltitfi srnrrr olmugtur.

Qa$rn gerektirdi$igevreci yaklagrm ve akrllr gehircilik uygulamalarr ile ulagrmdan sanayiye, tarrmdan
turizme her alanda surdrirulebilir hizmetler sunarak, kadim gehir Bursa'yr de$erleri ile yagatmak igin yurritiilen
projelerde gorev alan galrganlarrn motivasyonlarrnr yukseltmek, yaprlan ig ve iglemlerde yetkinlikleri
geligtirmek ve dolaylt da olsa hitap edilen Bursa halkrna en iyi gekilde hizmet edebilmek igin Belediyemiz
misyon, vizyon, temel de$erler ve kalite politikasrna uygun ig ve gorev tanrmlan rgr$rnda, galrgma yetkinlikleri
birimimizce tespit edilmigtir.

Qaltganlartn mevcut durumlartntn tespit edilmesinden sonra, yetkinlige dayalr performanslarrnrn
olEulmesi ve performans degerlendirme sonuglartna gore bagarrlr olanlann odrillendirilmesi, kariyer
planlamalartnda frrsatlar tantnmasr ongorulmektedir. Performans degerlendirme sonuglarr driguk olan
personelin alaca$r e$itimlerin belirlenmesi, rotasyon gereklili$i gibi bilgilere yer verilerek gahganlarrn
kendilerini geligtirebilecekleri agamalar ifade edilmigtir.

Bursa Btiyiikgehir Belediyesi Yetkinlik Bazlr Performans Delerlendirme Yonergesinin amaglarrnrn
gergeklegtirilebilmesine katkt saglayacak de$erli yoneticilerimize ve trim galrganlarrmrza bagarrlar dileriz.

insan Kaynaklari sube Muduriu。 議
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l.GENEL HUKUMLER

Yetkinlik bazlr performans de$erlendirme yonergesi 657 Sayrlr Devlet Memurlarr Kanuna tabi memur ile
5393 Saytlt Belediye Kanunun 49. maddenin 3. ftkrasr gerelince sozlegmeli personel olarak qahganlann
bireysel performanslarrnr de$erlendirmek amacryla hazrrlanmrgtrr.

ig performanst, gahganrn belli bir donemde gergeklegtirdi$i igi, bir olayr veya durumu bagarma istegi ve
gticu olarak tanrmlanabilir. Performans de$erlendirme ise, galrganrn gergeklegtirdigi ige ait onceden
belirlenmig bazt kriterlere gore ya da "benzer dilerlerinin performanslarr" temelinde "olgme iglemini" igeren
bir suregtir. Bu suregte galtganlartn kigisel geligimlerine ve Belediyemizin kurumsal geligimine katkr
sa$layacagt hedeflendiginden yetkinlik bazlr bireysel performans sistemi bir amag degil aragtrr. Sonug olarak;
performans degerlendirmesi, bir disiplin aracr, galrganrn kigiligine yaprlan saldrrr ya da yargr aracr, ucret
pazar|Qr ve gahgandan saklanan bir srireg degildir.

1.1 KAPSAM VE YASAL DAYANAK

Yetkinlik Bazlr Performans DeQerlendirme Yonergesi Bursa Buyukgehir Belediyesinde gorevli"memur ve
sozlegmeli personel" gahganlarr kapsayacak gekilde hazrrlanmrgtrr.

10.12.2003 tarih ve 25326 saytlt Resmi Gazetede yayrmlanarak yururltige giren, performans tabanh btitge
uygulamast ve stratejik yonetim sistemi uygulamastnr zorunlu krlan 5018 sayrlr Kamu Mali Yonetimi ve
Kontrol Kanunu,5216 saytlt Btiyukgehir Belediye Kanunu,5393 sayrlr Belediye Kanunu,657 sayrlr Devlet
Memurlart Kanunun 122. maddesi ve 6111 sayrlr Kanun bu yonergenin yasal dayanaklarrdrr.

1.2 TANIMLAR

a) Qaltganlar: Bursa Btiytikgehir Belediyesi bunyesinde memur ve sozlegmeli personel olarak galrgan ttim
personel.

b) Degerleyiciler: Performans delerlendirme formunu doldurmaya yetkili birim yoneticileri (Tablo 1) ve
de$erlendirilecek 9al rganlar.

c) Performans DeSerlendirme Formu: Yetkinlik bazlr performans de$erlendirme yonergesinde yer alan
ve galtgantn performanstnt de$erlendirmede kullanrlacak kriterleri kapsayan ve sonug toplamr 100 tam
puan uzerinden degerlendirilecek formdur.

d) Performans Degerlendirme Listesi: Yirksek performansr olan gahganlarrn gosterildigi liste.(Tablo2)
e) Performans De$erlendirme Donemleri: : Yetkinlik bazh performans degerlendirme yrlda 1 defa (Ekim

ayr igerisinde) uygulanrr. Ancak ongoriilmeyen hususlarrn giderilmesi igin insan Kaynaklarr gube
Mtidtir[i g rinti n beli rleyece$ i bir tarihte de uygu lanabi lir.

1.3 PERFORMANS DEIiERLENDiRMEN|N AMACI VE KULLANTM ALANLARI

Performans degerlendirmenin amact ve kullanrm alanr;

1. Belediyemiz galtganlarrn performanslarrnr olgmek ve galrgan envanteri hazrrlamak,
2. Belediyemiz galtganlartntn gorev ve sorumluluklannr benimsemesine yardrmcr olmak,
3. Qallganlarrn kariyer planlamast ve terfilerinin belirlenebilmesine yardrmcr olmak,
4. Qahganlarrn egitim ihtiyaglarrnrn belirlenmesine yardrmcr olmak,
5. Yoneticilere geri bildirim saglamak,
6. Yuksek performansr olan gahganr odtillendirmek,
7. Kurum igi yonetici ile galtgan arasrndaki iletigimi iyilegtirmek ve gtiglendirmek,
8. Belediyemizin kurumsal geligimine katkr saglamak,
9. Kontrol edilemeyen drg faktorlere kargr hazrrlrkh olmak.

ρ・
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1.4 PERFORMANS DEGERLENDiRMENiN YARARLARI

1.4.1. PERFORMANS DE6ERLENDIRMENiN gALtgANLARA OLAN YARARLARI
1. Qahganlarrn yoneticileritarafrndan fark edilmesini, tanrnmasrnr ve ikili iletigimi sa$lar,
2. Qahganlarrn gerqeklegtirdigi ige ait sorumluk drizeyini arttrrtr,
3. Qahganlarrn ige ait eksik yonlerinin belirlenmesini saglar,
4. Qahganlarrn kariyer geligimine yardrmcr olur,
5. Qalrganlar arasrnda adalet kavramrnr olugturur,
6. Qaltganlarrn bireysel verimlili$in arttrrrlmasrnr sa!lar.

1.4.2. PERFORMANS DE6ERLENDiRMENiN YONETiCiLERE OLAN YARARLAR!
1. Birim igi yeni gorevlendirmede fikir verir,
2. Qahganlarr ile olan iligkilerinive iletigimini griglendirir,
3. Duguk performanslt galtganlartn tespit edilmesini sa$layarak nasrl yol izlenece$ini belirler,
4. Yrlksek performansh gahganlann tespit edilmesini sa!lar,
5. Birim igi terfilerde etkin personelin tespitini sa$lar,
6. Yoneticinin kendisini degerlendirmesini saQlar.

1.4.3. PERFORMANS DEGERLENDIRMENIN BELEDIYEMIZE OLAN YARARLARI
1. Belediyemizde griglu ve sa$hklr iletigimin kurulmasrnr sa$lar,
2. Bireysel geligim ile birlikte kurumsal geligimin arttrrrlmasrnr sa$lar,
3. Yonetim bilgi sistemine bir kaynak tegkil eder,
4. Kurum igi gorevlendirmede, terfi, odiillendirme vb. insan Kaynaklarr alanrndaki di$er kararlara da alt

yapr olugturur,
5. iyi yonetigim ilkelerinin kuruma kazandrrrlmasrnr sa!lar,
6. Belediyemizin misyon, vizyon, temel de!erler ve kalite politikasr hedeflerine ulagrlmasrna katkr saglar.

1 .5 PERFORMANS DEGERLENDIRMEDE KAR9ILA$ILABiLECEK MUHTEMEL SORUNLAR

1. Yoneticilerin objektif olmadrklarr duguncesi,
2. Dezavantajh galrganlarrn deQerlendirmesinde kargrlagrlabilecek sorunlar,
3. Performans de$erlendirmeye onyargrlr bakrlmasr,
4. Nesnel olgritlerin ozel sektore kryasla az olmasr,
5. Odril-ceza sisteminin kanunlar ile ktsrtlanmasr,

,・ ォ
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TABLO-2 : Performans Delerlendirme Listesi

MuduALi$u Performans Degerlendirme Listesi
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2. PERFORMANS DE6ERLEND|RME FORMLARININ DOLDURULMASI VE SURES|

2.1 PERFORMANS DEGERLEND|RME FORMLARTNTN DE6ERLEyiCiLERE AgtLMAS|

Performans delerlendirme sistemi her yrhn ekim ayr iQerisinde degerlendirilecek galrganlara ve delerleyici
birim amirlerine aqrlrr.

Herhangi bir sebeple ekim ayrnda delerlendirmesi yaprlmayan personel igin insan Kaynaklarr $ube
Mtidurli..igtiniln belirleyecegi bir tarihte de0erlendirme igin ilgililer bilgilendirilebilecek ve sistem agrlabilecektir.

2.1.1 qALI$ANIN KENDiNi DEGERLENDiRMESI VE SURESi

Performans delerlendirme sistemi her yrlrn ekim ayrnrn ilk haftasr ile ikinci haftasrnrn sonuna kadar
degerlendirilecek Qahganlara agrlrr. Bu sijre igerisinde gaIganlar kendilerini de0erlendirirler. Bu stire zarfrnda
mazeretsiz olarak de$erlendirmede bulunmayan qalrganlarrn sonuglan genel ortalamada en dUgtik puanlama
olarak dikkate alrnacaktrr.

2.I.2 DEGERLEYICELERIN 9ALI$ANI DEGERLENDIRMESI VE SURESI

Performans de$erlendirme sistemi her ytlrn ekim ayrnrn ilk haftasr ile tigrincU haftasrnrn sonuna kadar
birim yoneticilerine (1. amir ve 2. amir) birimde galrganlarr delerlendirmek i.izere agrlrr. Bu sUre igerisinde
birim galganlan de$erlendirilir. Birim amirlerinin gorevde olmadr0rdurumlarda ise vekaleten gorevli galtganlar
de!erlendirme islemi yaparlar. Ancak de!erlendirme iglemini birim galtsant yapacak ise kendisi igin
delerlendirme yapamaz. Bu durumda bir iist amirin delerlendirme notu esas kabul edilir.

2.2 PERFORMANS DEGERLENDiRMEDE NOT ARALIGININ BELIRLENMESi

Performans delerlendirme testi 5 ana boltimden olugur. Degerleyiciler, performans delerlendirme
formunu kullanarak, qal$anlann i9 Bilgisi ve Kalitesi'ni 6 soru ile, iletigim ve i9 Birligi yeterliliklerini 4 soru ile,
Giirev Bilinci ve ig Ahgkanlrklart'nt 5 soru ile, Disiplin ve Kurallara Uyma bagltOtnt 3 soru ve son olarak
Geligime Aqtkltk 2 soru ile deoerlendireceklerdir. Toplamda 100 tam puan tizerinden degerlendirilir.

Performans de0erlendirme siteminin hesaplanmasrnda;
- Qalrganlarrn kendisini degerlendirmesi %15,
- 1. Amirinin galtgant de$erlendirmesi %50
- 2. Amirin degerlendirmesi %35 geklinde ortalamayt etkiler.

Not: Degerleyici tablosunda 2. Amirin olmadr0r durumlarda ise puanlama sistemindeki 1. ve 2. Amirin
ortalamaya etkisi 1. Amirde toplantr.

Performans notu ve ortalamast hesaplantrken kesirler tam sayrya tamamlanrr. Bu durumda ortaya Qtkan
puanlar de0erlendirmeye tabi tutulurlar.

- 0-59 (D) Diizeyi arast puanlar (Yetersiz): ig gereklerini kargrlama ve beklenen drizeyde bagal
gosterme aqtstndan agrkga yetersizdir. igin normal gorevlerini nadiren, ara srra, beklenildiOi gibi yerine
getirir ya da gok az gorevi gereoi gibi yerine getirir.

- 50-75 (C) Diizeyi arast puanlar (Orta Derecede Yeterli): igin gereklerini yerine getirme ve beklenen
performanst gosterme aEtslndan ciddi yetersizlikleri vardrr. Normai gorevlerinin bir bolilmlnt] asgari
dtizeyde yerine getirir di0er gdrevlerini genellikle beklenildigi gibi yerine getirmez.

- 76-89 (B) Diizeyi arast puanlar (Baganlr Derecede Yeterli): igin normal gereklerini genellikle yerine
getirir. Ara stra bazt gorevlerini yerine getirmede zayrflrklar olabilir. Genel olarak, beklenen diizeyde,
vasat tistu bir performans gosterir.

- 90-100 (A) Diizeyi arast puanlar (Mtikemmel Derecede Yeterli): igin normal gereklerini her zaman
kargtlamantn ijzerinde genellikle birgok konuda beklenenin [.izerinde qok iyi performans gosterir.
Performans baklmrndan ornek gosterilecek diizeyde bagarrldrr.
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2.3 PERFORMANS DEGERLENDiRME FORMLARTNTN GE9ERSiZ SAYTLACAGI HALLER

- Garez veya ozel maksatla memur hakkrnda gergege aykrrr de[erlendirme yaptrgr anlagrlan birim
amirinin degerlendirmesi gegersiz sayrlarak memur hakkrnda varsa di$er birim amir veya amirlerinin
de$erlendirmesine gore, yoksa o de$erlendirme doneminde son ug yrlrn aritmetik ortalamasr esas
alnarak buna gore iglem yaprlrr. Gergege aykrrr olarak memur lehine yaprldr$r anlagrlan
de$erlendirmeler de gegersiz saytltr. Bu takdirde di$er de$erlendirmelere; bagka de$erlendirme
yaprlmamrgsa memurun son 3 yrla ait degerlendirme raporlarrnrn; hakkrnda daha az sayrda
delerlendirme raporu doldurulmug olanlartn mevcut de$erlendirme raporlartntn ortalamastna gore
iglem yaprlrr.

- De$erlendirmede 1. amir ile 2. amirin not ortalamalart arastndaki fark genel sonuqta 20 ve tistu ise
gegersiz sayrlacaktrr. Bu durumda 2. amirin notu esas kabul edilecektir.

2.4 PERFORMANS DEGERLENDIRME FORMLARININ DOLDURULAMAMASI HALi

- Qalrganrn ticretsiz izinde oldu$u donem 6 aydan fazla ise de$erlendirme yaprlmayacaktrr.
- Qalrganrn donem igerisinde 6 aydan fazla hastaltk izninde olmast halinde de$erlendirme

yaprlmayacaktrr.
- Qalrganrn 6 aydan tazla gorevlendirmede olmast halinde de$erlendirme yaptlmayacakttr.
- Qalrganrn biriminde en az 6 ay sure ile galrgmasr gerekmektedir. Qalrgma suresi son gorev yerinde bu

sureden az ise 6 aydan fazla gahgtr$r di$er birimin amirleri tarafrndan de$erlendirme yaprlacaktrr.
- Birimin yeni kurulmasr (6 aydan az)veya birim amirinin yenigorevlendirilmesi (1 aydan az) durumunda

de$erlendirme yaprlmayacaktrr.
- Aday memurlar hakkrnda de$erlendirme yaprlmayacaktrr. (Kendimevzuatlarrna gore de$erlendirmeye

tabi tutulmaktadrr.)
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3. PERFORMANS DEGERLENDiRME SONUqLARTNTN DEGERLENDiRiLMESi

3.1 PERFORMANS DEGERLENDiRME SONUqLAR|NtN KES|NLESMESi

Performans deoerlendirme i$leminin bitigini takip eden hafta (ekim ayrnrn son haftast) galtganrn kendi
sonuglarrnrn, genel ortalamasrnr onaylama agamasrdrr.

Onaylama iglemi sonrast bilgiler gereQi yaprlmak tizere insan Kaynaklarr $ube Mud0rliigti sisteminde
kayrt altrna alrnacaktrr.

3.1.1 PERFORMANS DE6ERLENDiRME SONUQLARTNTN DUZELT|LMESi

QaIganrn, performans sonuglannrn genel ortalamasrnr kabul etmemesi durumunda bagvurulabilecek
ilk yoldur.

Performans de!erlendirme iglemi s0recinde olugabilecek ongor0lemeyen sistematik hatalarrn
dirzeltilmesi soz konusu ise; delerlendirme igleminin bitigini takip eden hafta igerisinde (ekim ayrnrn son
haftasr) drizeltmelerin yaprlmasr gerekir. Diizeltme yaprlmrg puanlar Qahganrn da onayr ile kesinlegir.

3.,I.2 PERFORMANS DEGERLENDIRME SONU9LARINDA UZLA9ILAMAMA HALI

Qalrganrn itirazryla performans deoerlendirme sonuglan irzerinde birim amirlerinin bir diizeltme iglemi
yapmayaca!rnr diretmesi durumudur. Bu durum birim amirleri verdili performans deoerlendirme puantntn
geQerlilioini savunurken, Qah$anrn sonucu kabul etmemesidir. Birim amiri bu durumda soz konusu puanla
ilgili, sonug geligtirici iglemler igin insan Kaynaklafl gube Mildirrl0otine bilgi verilmelidir.

3.2 PERFORMANS DE6ERLENDIRME NOTLART DuquK OLAN qALr$ANrN DURUMU

Performans delerlendirme not arakor 0-59 (D) Diizeyi arasr puanlar (Yetersiz) olan gahganlarr ifade
etmektedir.

Bu puan arah$rnda olan gahganlarrn birim amirleri ile birlikte performans delerlendirme komisyonu
mligterek toplanarak ilgili gahganla ilgili karar alrrlar. Bu kararlar;

- Qalrganrn da bilgi ve istegi doQrultusunda yer deligikli!i,
- Qalrganrn eksik yonleri ile alakalr egitimlerin planlanmasr,
- Qalrganrn eksik yonlerinin geligimi igin yaprlabilecek diler motivasyon Qa|gmalannrn planlanmasr.

3.3 PERFORMANS DEGERLENDiRME NOTLART DuguK OLMAYAN QAL|gANtN DURUMU

Performans delerlendirme not arahQr 60-75 (C) D0zeyi arasr puanlar (Orta Derecede Yeterli) ve 76-
89 (B) Diizeyi arasr puanlar (Baganlr Derecede Yeterli) olan galrganlan ifade etmektedir.

Bu puan aralr0rnda olan qalrsanlar iqin;
- Oncelikle galrqanrn gi.rQlii yonleri goz onirne aLnarak gahgmalannrn devamristenir.
- Qahganrn eksik ydnleri ile alakah egitimlerin planlanmasr yaprlrr.
- Qalrganrn yiiksek not skalasrna ulagmasr igin gerekli motivasyon Qaltgmalan yaptltr.

3.4 PERFORMANS DEGERLENDIRME NOTLART YUKSEK OLAN gALrgANtN DURUMU

Performans deQerlendirme Not Aralr0r 90-100 (A) Dirzeyi arasr puanlar (Mtikemmel Derecede Yeterli)
olan Qahganlan ifade etmektedir.

Bu puan aralr$rnda olan galrganlar igin;

-Qahganlarrn gosterig olduklarr performanslarrndan dolayr [.ist amir taraf rndan tegekkiir edilir.
-Ust makamrn uygun gorece!i od[illendirme yaprlrr.
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4. DiGER HUKUMLER

4.1 PERFORMANS DEGERLENDiRME KOMISYONU

Performans de$erlendirme komisyonu en az 4 kigiden olugmaktadtr.
- Bagkan: insan Kaynaklarr ve EQitim Dairesi Bagkanlr$rnrn bagh oldugu Genel Sekreter Yardrmcrsr

Uye: insan Kaynaklarrve Egitim Dairesi Bagkanr,
- Uye: insan Kaynaklarr $ube MtidtlrU,
- Uye:Yetkinlik Bazlr Bireysel Performans Sorumlusu

intiyag duyulmasr durumunda yukartda belirtilen uyeler dtgtnda da konu ile ilgisi olan 0yeler komisyona
dahil edilebilecektir.

4.2 PERFORMANS DE6ERLENDiRME FORMLARININ MUHAFAZASI

- Yetkinlik bazlr bireysel performans de$erlendirme formu qalrganlarrn onceki sonuglarrnr gorebilmeleri
igin e-belediye sisteminde saklanacaktrr.

- Ttim galrganlarrn yetkinlik bazlr bireysel performans de$erlendirme formu sonuglan insan Kaynaklarr

$ube Mudur[i!tince e-belediye sistem inde saklanacaktt r.

- Performans de$erlendirme notlartnt muhafaza etmekle gorevli galtganlartn, gizlili$e riayet etmemeleri
ve edindikleri bilgileri riguncri kigilerle paylagmalart durumunda Devlet Memurlarr Disiplin Yonetmeli$i
hrikumleri uygulanacaktrr.

4.3 yETKiNLiK BAZL! PERFORMANS DE6ERLEN DIRME KRITERLER|NiN A9IKLANMASI

TABLO-3 : Yetkinlik Bazh Pertormans Degerlendirme Kriterlerinin Puanlanmasr

Nesnelerin belli bir ozelli$e sahip olup olmadr$tnt; sahip ise sahip olug derecesini gozleyip, gozlem
sonuglarrnrdaha gok sayrsalsembollerle ifade etmeye "olgme" denir. Performans De$erlendirme Kriterlerinin
(agagrda ayrrntrlr bir gekilde Tablo 4 'de) anlattlan kriterlerin 0-10 puan arasrnda degerlendirilip
puanlanmasrdrr.

TABLO-4 : Yetki nlik Bazh Pertormans Deflerlendirme Kriterlerinin Aynntrlt Aqklanmasr

l§ B:LGiSI VE KALITES1 0LcUTU(6 GOSTERGE)

7,16

Performans 1.Amir   2.Amir
De$erlendirme

Kriterleri
0 10

Srra
1.

2.

3.

4.

5.

6.

verilen gorevleri kanun, yonetmelik, genelge, talimat ve di$er mevzuata

ve hatasz bir bigimde

Ola$an iistri durumlarda bile strese kaprlmadan ve strese yol

ve yetkisi dahilinde inisiyatif kullanmaktan



GOREV eiLir.rcive i

DiSIPLIN VE KURALLARA UYMA

Genelge ve yonergelerle belirlenen kurum igi kurallara uyar.

GOSTERGE)

Sadece Degerlendirilecek Qahganlara Agtlacak Form

Performans de$erlendirme igleminin bitiminitakip eden hafta (Ekim aytntn son haftasr) galrgan
taraftndan doldurulacakttr. Bu ktstm birim amirleri tarafrndan gorulmeyecektir.

Gorevli oldu$unuz iginizden sa$ladrgrnrz i9 tatmini seviyesi Qok Yuksek
10

Nedeni:

Nedeni:



Sadece 1. Amir Tarafrndan Doldurulacak Form
Qaltgantn Yetkinlik Bazlt Performans De$erlendirme Formu doldurulma igleminin bitimi ile beraber

doldurulur. Ayrrca bu krsrm ealtsan tarafrndan qoru

TABLO-i : Performans Delerlendirme Yetkinlik Kriterleri Da!iltmr

4.4 YETKiNLiK BAZLI PERFORMANS DECERLENDiRME YONERGESiNiN UYGULANMASi

Bu yёnerge httkumleri ol.10.2022 tarihinden itibaren uygulan!「 .

PERFORMANS YEttERLiLiK OLcUM DAG:LIMI
r ig eileisi vE KAL|TES|

r llerigin,t vE i$BlRLl6i
OLQUTU

TGOREV BiLiNcivE lS
ALr$KANLtKLARt

I o|sipI-II.I VE KURALLARA
UYMA

r cELl$iME AQtKLtK

０
０
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TABLO-6 : Yetkinlik Bazh Pertormans Defierlendirme Formu

DEGERLENDIRME KRITERLER:

HER SORU iQiN O-t0 ARASI PUANLAMA YAPILACAKTIR KENDI 1.AMIR 2.AM|R

III
Gorevinin gerektirdigi bilgi ve beceriye sahip olup gorevlerini yerine getirirken bu
bilgive beceriyi yerinde ve etkin bir gekilde kullantr.
Kendisine verilen gorevleri kanun, yonetmelik, genelge, talimat ve diger mevzuata
uygun olarak zamanrnda tamamlar.
lglerini uygun yontemler kullanmak suretiyle zamantnda, ozenli ve hatastz bir
bigimde tamamlar.
Ola$an rlstu durumlarda bile strese kaptlmadan ve strese yol agmadan sagltkll
de$erlendirmeler yapar, karartm verir ve uygular.
Gereken durumlarda ve yetkisi dahilinde inisiyatif kullanmaktan gekinmez.

Bilimsel, nesnel, katrhmo ve sistematik gahgmalarla elde ettigi verileri kullanarak
makul ve pratik goziimlere ulagtr.
Gerek kigiler gerekse topluluk kargtslnda duygu, d090nce, gortig ve taleplerini
yanlrg anlamalara veya tereddiitlere yol agmayacak bigimde yqltn, akto, agtk,
anlagrhr, ilzgtivenli, olg0lti ve d0zgiin bir dille aktanr. : r1: ,

Gorevi geregi temas halinde bulundu$u kurum igindeki veya drgrndaki kigilerin
beklenti ve taleplerini zamantnda ve dogru bir gekilde yerine getirir.

Amirlerinive ig arkadaglartnt ortaya glkmast muhtemelsorunlart 6nlemeye y6nelik
olarak zamantnda ve agtk bir bigimde bilgilendirir

Qahgma arkadaglartyla bilgive deneyimlerini paylagrr; galtgma arkadaglarrntn bilgi
ve deneyimlerinden etkin bir bigimde faydalanrr; galrgma arkadaglarryla iligkilerini
agrk, igten, saygtlr, yaptct, onyargtstz ve olumlu bir duzeyde stirdtlrur.
Kurumsal vizyon ve misyonu benimser; kurum ve birim hedeflerinin
gergeklegtirilmesine katkt sa$lar.
Sorumlulugundaki iglerin onceliklerini do(ru belirleyerek zamant etkin ve verimli
bir gekilde kullantr.
Kurum kaynaklannr verimlive dikkatli bir bigimde kullantr.
Gorevini yerine getirirken muhataplartntn din, dil, trk, mezhep, cinsiyet, siyasi
dtigunce, felsefi goriig veya dr9 gorUnrig gibifarklrlrklartnr dikkate almakstntz; yag,

gelenek, orf veya engelli olma gibi farkhlrklarrnr ise dikkate alarak hareket eder.

Sorumlulugu attrndaki igleri gergeklegtirmek igin dtzenli ve sistematik bir galtgma
programlna sahiptir
Kurumun girig ve grktg saatlerine dikkat eder; mazeretsiz ve izinsiz olarak

devamsrzlrk yapmaz, gorev yerini terk etmez.

Gorevinin gerektirdigi etik davrantg ilkelerine uygun hareket eder.

Genelge ve yonergelerle belirlenen kurum igi kurallara uyar.

Yenilikleri ve geligmeleri dikkatle takip eder; meslek hayattm ilgilendiren her ttirl0
deligime uyum sa$layarak kendini daha ileri noktalara taglmaya galtgtr.

Hizmet igi egitim programlarrna katrlmak suretiyle kendini geligtirme konusunda
isteklidir
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TABLOLAR

TABLO -l Yetkinlik Bazlr Performans De$erlendirme Yonergesinde Kullanrlacak Olan Degerleyici ('l.Ve2.
Derece Yonetici) Tablosu

TABLO- 2 Performans De$erlendirme Listesi

TABLO- 3 Yetkinlik Bazlr Performans De$erlendirme Kriterlerinin Puanlanmast

TABLO- 4 Yetkinlik Bazh Performans De[erlendirme Kriterlerinin Ayrrntrlr Agrklanmasr

TABLO- 5 Performans De$erlendirme Yetkinlik Kriterleri Da$thmr

TABLO- 6 Yetkinlik Bazlr Performans DeSerlendirme Formu
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