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İşletmelerin büyüklüğü

ne olursa olsun, her düzeyde bulunan yöneticiler
(ustabaşılardan, fabrika müdürler i ve genel müdürler e kadar) belirli ne.denlerle birlikte çalıştığı kimseleri denetlem e durumundadır.
İş gören değerlemeleri,
'

- Birçok küçük işletmede olduğu gibi üst'lerin kimi zaman karşılıklı ola~
rak bir astın performa ns ve davranışı · hakkında bilgi alması ile tamamen İN
FORMA L biçimde veya
- Birçok büyük işletmede olduğu gibi üstlerin belirli zamanlar da değer
leme formları doldurmaları ile tamamen FORMA L biçimde gerçekleşebilir.
Bu değerlemeler:
1- İşgörenin işin gerekleri ni yerine getjrip getirmediğini kontrolde

2- İşgörene performansını arttırması yolunda öğüt verilmesinde

3- Terfi ve nakil konularında karar vermede .
4- İşgörenin eğitim ihtiyacını ve teşvik olanaklarını saptamad a
5- Ücret ve maaş belirleme leri için adil bir temel oluşturmada kullanılır.

Söz konusu işlevleri yöreni getirebilm ek için hangi değerleme türünün
daha isabetli olacağı konusund a bir soru yöneltilmesi halinde farklı görüşler
ortaya çıkabilir. Bir kısım, küçük işletmelerde üst'ün astlarını yakından tanı
ması

ile

gerçekleşen

düşünürken, diğer

netimi ile

informal ve bireysel değerlemenin daha isabetli olacağını
bir kısım büyük işletmelerde belirlenmiş bir değerleme yö-

astların standartlaştırılmış şekilde değerlemesinin

cağı şeklindeki

daha isabetli ola-

fikirlerini öne sürebilir.

• Ursula SCHUBER T, "Mitarbeiterbeurteilung", Manageme nt for aile Fühnıngskraefte
in
Wirtschan und Veıwaltung, Deutsvhe Verlags-Anstalt GmBH, Stuttgart, 1972, S. 78-8.5.
ızs

Aslında bu iki seçeneğin hiçbiri diğerinden daha doğru değildir. Her iki

türünün de yarar ve sakıncaları vardır. Sadece sözkonusu hareket
tarzının ve kullanılan karar kriterlerinin tam olarak bilinmesi halinde, duruma özgü olmak üzere hangi değerlemenin daha isabetli olacağı konus unda
değerleme

bir karara

varılabilir.

İnsanlar hakkında karar verilirken kolaylıkla birtakım önyargıların etki-

sinde kalınabilir. Uzun senelerden beri tanıdığımız bir insan hakkında daha
isabetli karar verebileceğimizi düşünmemiz bu önyargılardan biridir. Diğer
bir önyargı ise değerleme kategorilerin in yazılmış olduğu standartlaştırılmış
bir değerleme formunun değerlemeyi daha objektif hale getirdiğin in düşünül
mesidir. İnsanlar hakkında isabetli karar verme oldukça zordur. Bu yüzden
herkes değerlendirme yapmasını kolaylaştırıcı birtakım önyargılara sahiptir.
. Önyargılar tepeden İnme fikirler değildir, bilakis kişinin kendi yaşadığı veya
başkaları tarafından yaşanan tecrübelerde n edinilen fikirlerdir. Bu fikirler andurumlara ve tecrübelere uygulanmaları halinde önyargı haline
gelirler. Önyargılar yeni durumların daha iyi üstesinden gelmeye, değeri.eme
· yapabilmeye yardımcı olur ve özellikle değerlemesi güç durumiarda oluşturu
cak

alakasız

lurlar.
Özellikle insanların değerlendirilmesinde önyargılar kolaylıkla oluşur.
Bu yüzden insan ilişki lerinde belirli bir tecrübeye sahip kişilerin hemen hepsi;
deneyimli insan o ldukl arı, tanıdıklarını, arkadaş l arını, meslektaşlarını ve birlikte çalıştıkları kimseleri doğru olarak değerleyecekleri düşüncesindedir. Bu
kökleşmiş düşünce psikologlar tarafından birçok deneyle test edi lmiştir. Bunlara bir örnek

aşağıda

verilmektedi r.

- On deneyimli personel uzmanının oluşturduğu bir grup, birçok aday
arasından birini belirli bir işe yerleştirecektir. Adayların her b~ri, her uzmanla
bir mülakata t<1,bi tutul acak ve bundan sonra her uzm an tarafından bir sıra la
ma yapılacaktır. Sözkonusu işlemlerin tamamlanmasından sonra on personel
ait on sıralama karşılaştırılmış ve karşılaştırma sonucunda sıralama
ların birbirine uymadığı meydana çıkmıştır. Bir uzman tarafından en yeterli
olarak değerlenen aday, diğerleri tarafından, daha az yeterli hatta çok yetersiz olarak değerlenmiş veya tam aksi olmuştur.
uzmanına

Bu tip deneyler sadece tanınmayan adayların değerlemesinde değil, aynı
zamanda iyi tanınan kişilerin değerlemesinde de uygulanmıştır. Sonuçları ise
her zaman aynıdır: Aynı durumda, çeşitli kişiler aynı kişiyi farklı olarak değer236

!emişlerdir. Bu bazı değerlemelerin doğru olmadığı anlamına gelir. Daha çok
hemen bütün değerlemelerin kritik noktalarda hatalı olduğu kabul edilmelidir.

Hatalar ve eksiklikler ise ancak bunların hangi şartlar altında ortaya çık
ve türlerinin mümkün olduğunca bilinmesi halinde ortadan kaldırıla

tıklarının

bilir.
Bu yüzden ,;değerlemede hata kaynakları nelerdir? "ve" bu hatalar hangi şartlar altında ortaya çıkmaktadır'!" sorularının cevaplandırılması gerekmektedir.
DEGERLEMEDE HATA KAYNAKLARI:
Bir madde veya bir kişi hakkında karar verebilmek için o madde veya kişiye ait bilgilere sahip olmak gerekir. Bu bilgiler ise gözlem yoluyla elde edil-

mektedir.
Şimdi aşağıdaki

gözlem

durumlarını karşılaştıralım:

1- Bir astronom, gökcisminin belirli fiziki görünüşlerini gözlemlemekte. <lir. Bu gözleminde belirli aletler kullanan astronom her gözlemin yapıldığı zaman ve süresi gibi güvenilir gözlem kurallarına da riayet etmektedir. Bu arada şüphesiz ki dış koşullarda değişiklikler meydana gelir. Örneğin gözlem sonucu.nu etkileyecek atmosferik görünüşler gibi.
2- Bir psikolog üstlerin yönetim konusundaki tutumlarını incelemek
amacıyla bir işletmede anket yapmaktadır. Bu anket sırasında belirli kurallara göre hareket ederek bir ölçme aracı kullanmakta, her görüştüğü kişiye aynı soruları ybneltmekte ve dış koşulları sabit tutmaya çalışmaktadır.

Fakat örnek l'de ele olduğu gibi dış koşullar tamamen sabit kalmamakta ve gözlem soriuçları üzerinde etki ~österınekteclir. Burada örnekler arasın
da karşılaştırma yapılarak, ikinci örnekte hata olasılığının birinci örneğe göre
daha fazla olmasını doğuran bir farkın olup olmadığı düşünülmelidir. Örnek
2'de .gözlemlenenin bir. insan olduğu da hesaba katılmalıdır.
Bir gözlem veya yargı sürecinin hangi unsurlardan oluştuğu diğer sayfada şekille gösterilmişti~.
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Şekil-1:

1

Bir Gözlem Sürecinin

KOŞULLAR

Unsurları

Gözlem sürecinin her safhasında hata kaynakları ortaya çıkabilir. Örneğimizdeki astronomun rahatsız olduğunu, herhangi birşeyden dolayı kızgın olduğunu veya bir mucize gözlemlemeyi beklediğini düşünelim. Bu durumlar
gözlem sonuçları.nda hatalara neden olabilir ve gözleyenle ilgilidir.
Gözlemlenenle ilgili hataların da oluşması mümkündür. Çeşitli nedenlere bağlı olabilecek belirli fiziki olayların ortaya çıktığını düşünelim. Tam ve titiz bir gözleme rağmen olayların nedeni hakkında varılan yargı yanlış olabilir.
Diğer hata kaynakları ise gözlem rnetotları ve gözlem araçları ile ilgilidir. Örneğin teleskopun yapısındaki bir hatadan veya gözlemin yapıldığı zamanla gözlem süresinden doğan sistematik hatalar olabilir. Son olarak dış durum gibi sınırlayıcı koşullar (örneğimizde hava koşulları) gözlem sonuçlarını
saptırabilir. Doğal bilimlerdeki deneylerde bu tip hata olasılıkları daima çok

titiz bir şekilde gözlemlenir. Sonuçların sunulmasındaki hatalar, gözlem yöntemi ve hata kaynaklarının göz önünde bulundurulması ile ortadan kaldırılma
ya çalışılır. Kişilerin değerlendirmesinde de aynı hata kaynakları sözkonusudur. Bu hatalar gözlemlenenden , gözlemciden, metot türünden ve dış durumdan kaynaklanırlar. Fakat bunların dışında da bazı hata k~ynakları vardır.
Değerlenen

ma.dde değil insan olduğu için, değerleme süreci esnasında
karşılıklı bir etkileşim sözkonusudur.
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Şekil 2: İşgören Değerlemesinde Hata Kaynakları

DEGERLEMEYİ YAPAN KİŞİ İLE İLGİLİ HATALAR:
Değerlemeyi yapan kişiye ait hatalar ne şekilde meydana gelmektedir?

- A, akşam oğluna kızdığı için sabah uyandığında keyifsizdir. Büroya gittiğinde bir elemanın işini gerektiği gibi yapmadığını fark eder ve sinirlenir.

Bunun üzerine hatalı düşünebileceğini dikkate almaks ızın, elamanının güvenilmez ve akılsız. olduğunu düşünür.
- Müşteri hizmetleri servisi müdürü olan B, servise alınan yeni bir eleman hakkında dış görünümü yüzünden onun işe yaramaz gençlerden biri olduğunu düşünür.

- C, liberaldir ve bazen biraz hatalı davranmaktadır. Buna karşılık büyük bir oranda da inisiyatife ve fedakarlığa da sahi_ptir. Bir elemanını değerle
mesi gerektiğinde, çalışma tarzını titiz, yavaş, dar görüşlü olarak tanımlamış
tır. Aynı eleman diğer bir üst tarafından ise güvenilir, titiz ve sorumluluk sahibi olarak tanımlanmaktadır.
Üst'ün yargısını etkileyen faktörler nelerdir?
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Değerlemeyi yapan kişilerin şahsiyetinden kaynaklanan ve bireysel fak-

törler olarak tanımladığımız bu faktörler yargıda hatalara neden olur.
Bu sübjektif faktörler örneğin ruh durumu, duygular, arzular, ilgiler,
alışkanlıklar, ideolojiler, düşünceler, yetenekler ve benzeri gibidir.
Daha değişik bir ifadeyle, her kişi olayları şahsi bakış açısına göre değer
ler ve böylece ister istemez hatalar oluşur.
Yargıyı etkileyen bu bireysel faktörlerin dışında, yargı oluşmasını sağl a
yacak ve yan lış yargılara da neden olabilecek genel kalıplar da vardır. Hemen
hepimizin yaşamış olduğumuz gibi, okulumuzda sınıfın birincisi olan kişi aslın

da pek başarılı o lm adığı derslerden de iyi not almıştır. Buna karşın bazı derslerde başarısız olan öğrenci l er diğer derslerden hakettikleri notun altında değerlenmişlerdir. Bu etki, diğer insanları herhangi bir bakımdan değerlemenin
gerektiği

durumlarda hemen her zaman ortaya çıkmaktadır ve korelasyon etkisi, hale etkisi veya gö lge olarak tanımlar ve aşağıdaki gibi ifade edilir:

Bir kişinin sahip olduğu herhangi bir öze lli k ki, .bu zeka, güvenirlilik vb.
şeklinde olabi lir, o kişinin diğer öze lliklere sahip olduğu nun düşünülmesi eği
limini doğurur. Bu, doğal olarak tersi durum için de geçerlidir.
Burada kişi l erin bireysel bak ı ş açılarına ek olarak, bunu kolaylaştırıcı genel beşeri bir eği lim o lu şmaktadır. Böylece bir kişi çeşitli davranış biçimlerinin tek tek ele alınması ile değil, sahip o lduğu belirgin özelliklere göre değer
lenebilir.
DEGERLENEN KİŞİ İLE İLGİLİ HATALAR:
Değerlenen işgörenden

la

kaynaklanan hatalar aşağıd a bir örnek yardıınıy

açıklanmıştır.

Satın alma grup müdürü olarak yeni birinin atanması gerekmektedir.

Bu göreve getirilecek kişinin mümkün olduğunca mevcut satın alma elemanlarından biri olması istenmektedir. Sözkonusu görev için iki adaydan biri (A);

sessiz, sakin ve renksiz bir izlenim bırakmakta, diğeri ise (B), prezantabl olarak kabul edilmekte ve üstü tarafından kişilik sahibi olarak adlandırılmakta
dır. B, satın alma grup müdürü görevine getirilir. Fakat daha sonra performansı kendisinden beklenenleri yerine getirmek için yetersiz kalır. Diğer

aday ise, başka bir işletmede benzeri bir işe girer ve olağanüstü başarılı bir
grup müdürü olur.
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Bazılarını değerleme daha kolay olurken, bazılarının davranışları anlaşı
lamaz. Farklı kişilerin tutum, ifade ve verdikleri ~ış görüntü farklı biçimlerde
şekillenir. Bu şekillenme, kişilerin kendiliğinden sahip oldukları düşünce şek
li, yetişme tarzı, içinde bulundukları çevre v~ o anda kendisinden beklenenler
ile gerçekleşir. Bu yüzden titiz ve tarafsız bir gözlemci de, sözgelimi çekimserliği prezantasyon eksikliğine veya güvenilir çalışma şeklini şahsi güvenilirliğe
yorması halinde, kolaylıkla yanılgıya düşebilir.

Yanlış değerlemeler sadece değerlemeyi yapan kişiye ait hatalardan değil, aynı zamanda davranışını az veya çok belirli bir role u~duran, buna göre
şekillendiren değerlemesi yapılan işgörenin kendisinden de kaynaklanabilir.

Bu tür bir şekillendirme bilinçli veya bilinçsizce tüm mümkün dış etkilere reaksiyon olarak meydana gelebilir.
DIŞ

DURUM:

Kişinin içinde bulunduğu durum; davranışları, ruh hali, duyguları, ideolojileri ve düşünceleri üzerinde etki gösterir. Bu tip etkiler kısa süreli veya sü-

rekli olabilir. Sözgdimi bir grupta lider olarak sivrilen ve başkaları tarafından
bu rolü benin1senen kişi di ğer bir grupta yan eleman olabilir. Bir durumda
çok başarılı olan, bir diğerinde başarısız olabilir.
işletmenin tipi, ailevi durum, üst'ün kontrolü sırasında oluşan kısa süreli gerginlik veya alışılmadık beklentiler dış duruma girer.
Dış durum hem değerleme yapan üstü, hem ele değerlenen iş göreni et-

kilemektedir.
KARŞILIKLI ETKİLEŞİM:
Aynı durum her gözlem ve değerleme sürecinde iki taraf arasinda meydana gelen karşılıklı etki için de geçerlidir. Bunu bir örnek olayda görelim.

Şube müdürüne vekalet eder (A), yeni bir ürüne ait satışların kötü gitti-

gözlemler. Bunun üzerine şefi olan (B)'ye başvurur.
A : Bir şey daha : ARENS'in ürettiği şekerlemelerin ve çikolataların satışları çok kötü gidiyor. Sanırım bu konuda birşeyler yapmak zorundayız.

ğini

B : Fakat bu ürün ancak k,ı.sa bir süreden beri çeşitlerimiz arasında. Siz
yine karamsar davranıyorsunuz. C ile dünkü görüşmemde bana ilk birkaç zamandan sonra bu ürünün çok revaçta olacağını söyledi.
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A: Ama bu ............. .......... .
B : Bu biraz ileri görüşlülükle hemen farkedile bilecek birşey.
A : Ama reklam kampanyasına rağmen, hemen hiç satış olmaması birşeylerin yolunda gitmediğini gösteriyo r.
B : Peki, bu nereden

kaynaklanıyor?

A : Belki dağıtımda hata' yaptık .
B : Bilemiyo rum.
A: Size iki önerim var. Ya bu urünü çeşitlerimiz . arasından çıkaralım;
ya da tamamen farklı birşeyler yapalım. ARENS ürünlerin in geniş
dağıtımını yaparız. Özel dağıtım ve belki bir reklam ödülü. Bağım"
sız bir satış reyonu.
B : Bence uygun. Ama o zaman reklam panolarına ihtiyacımız olacak.
. Satışlarda artış olmazsa ürünü piyasadan kaldırırız, bunu unutmayın
A: Tamam.
B : Reklam
Bu

olayı

panolarını unutmayın!

analiz edersek;

Başlangıçta

- A'ya göre problem vardır. B'ye göre yoktur.
2. basamak ta - A çözüm önerileri getirirken , B yavaş, yavaş buna ılımlı
bakmaya baş l ar.
3. basamak ta - B önerileri kendi önerileri haline getirir ve tamamlar .
Sonuçta - B, A'ya kendisine (B'ye) ait önerileri uygulaması için talimat
verır .

Burada karşılıklı bir etkileşimle pozisyonlar değişmektedir. Konuşmanın
sonunda B'nin problemi n çözümü için nihai öneriyi A'nın değil de kendisinin
getirmiş olduğu sonucuna varması hiç de şaşırılacak bir durum değildir.
Bu tür karşılıklı yönetim ve organizasyon ve düzenleştirme süreçleri
ast-üst ilişkilerinde her zaman gerçekleşir. Bu esnada sık, sık üst ast hakkın
da, ast da üst hakkında yanlış bir izlenim edinir.
şimdiye kaqar, personel değerlemesine etki edf<n 4 faktörü inceledik
Şe
kil 3'te bu şematik olarak gösterilmiştir.
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Karşılıklı etkileŞimden kaynaklanan.___ __

hatalar
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- bireysel faktörler
- hale etkisi (gölge ·
veya ko relasyon etkisi)

- ifade ve davranışların
örnek alman kişiler
alışkanlıklar ve özel
durumlar nedeniyle
şeki ll endirilmes i

..
._____

.

'

Dış

durumdan kaynaklanan hatalar(sınırlayıcı koşullar)

Şekil - 3 : İşgören Değerlemesinde 4 Hata Kaynağı
Değerleme sürecinin beşinci bölümünü değerleme yönetimi ve değerle
me araçları oluşturur. Bu bölümün özel Önemi nereden kaynaklanmaktadır?
Bir taraftan kullanılan yöntem değerlemeyi ayrıca yanıltabilirken, diğer
taraftan uygun bir değerleme yöntemi, yargı sürecinin diğer bö lümlerinde oluşan hataları azaltabilir.

Bu kada~ çok hata kaynağının varl ığı ile, aslında bir dereceye kadar isabetli ve adil bir işgören değerlemesirtiı1 mümkün olmad ığı sonucuna varılabi
lir. Fakat öte yandan işgören değerlemelerine ihtiyaç duyulmaktadır. İşgören
değerlemeleri keyfi değil gerekli tedbirlerdir ve·sadece işgörenlerin clim inasyonuna değil, aynı zamanda işgörene öğüt vermeye de yararlar. Bu şartlar al-

tında, işgören · değerlemesi i'çin yanılgıları mümkün, olduğunca ortadan kaldı

racak yöntemlerin aranması gerekmektedir.
Değerlemenin daha iyi hale getirilmesi için kullanılacak yöntemlerde öncelikle belirlenmesi gereken noktalar;
- neyin değerlenmesi gerektiği,
- nasıl değerlenmesi gerektiği,
- kimin değerleme yapabileceği ve yapması gerektiği,
- değerlemelerin ne amaçla kullanılacağı ve ne amaçla kullanılamayacağı şeklindedir.
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