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İnsanlar performans değerlendirmelerinden gerçekten de nefret ediyor. Corporate Executive Board (CEB) 

tarafından yapılan ve Fortune 1000 şirketlerini içeren bir ankete göre, çalışanların yüzde 66'sı kurumlarında 

aldıkları performans değerlendirmelerinden büyük ölçüde memnun değil. Daha da çarpıcı olanı ise, 

çalışanların yüzde 65'i performans değerlendirmelerinin işleriyle ilgisi bile olmadığına inanıyor. 

Bu, şirketlerin performans değerlendirmeleri için harcadığı kaynakların miktarı göz önüne alındığında talihsiz 

bir durum. CEB araştırmasına göre, performans değerlendirme teknolojisine yatırım yapan kuruluşların 

harcadığı parayı ve yöneticilerin çalışanlarını değerlendirmek için harcadığını zamanı hesaba kattığımızda, 

ortalama bir Amerikan kuruluşu çalışan başına yılda 3,000 dolar harcanıyor. Bu, ülke çapında, milyarlarca 

doların harcanması anlamına geliyor; çünkü Amerikan şirketlerinin yüzde 90'ından fazlası yılda en az bir kez 

performans değerlendirmeleri yapıyor. 

Peki bu değerlendirmeler için harcanan onca zamana ve paraya rağmen, çalışanlar neden değerlendirme 

şeklinden memnun değil? Şirketler neyi atlıyor? Bize göre bu soruların cevabı şu gerçekte yatıyor:  Amerikalı 

çalışanların yüzde 71'i değerlendirmelerin adaletsiz olduğunu düşünüyor. 

Adalet, çalışanların iş deneyimlerini geliştirmeleri için bir temel oluşturur. Çalışanların işlerinden memnun ve 

şirketlerine bağlı olmaları gibi sayısız fayda sağlar. Performans değerlendirmeleri açısından bakarsak, insanlar 

değerlendirmelerinin sonuçlarının ne kadar iyi performans gösterdikleri ile orantılı olduğuna inandıkları 

zaman, değerlendirmelerin adil olduğunu düşünebilirler. Fakat insanların adalet algılarını etkileyen çok daha 

fazla faktör vardır. Özellikle, çalışanlar, dahil edildikleri ve kendilerine saygı duyulduğunu hissettikleri 

değerlendirme süreçlerini daha adil olarak algılar. Değerlendirmeler doğru olduğunda ve etik ve ahlaki 

ilkelere göre yürütüldüğünde de insanlar bunu adil olarak değerlendirir. Çalışanlar değerlendirme süreçlerini 

adil olarak algıladıklarında, değerlendirme sonuçlarını kabul etme olasılıkları daha yüksektir, bu durumda 

değerlendirmelerde yer alan bilgileri sindirecek ve kendilerini buna göre motive edeceklerdir. 

Öyleyse, geride kalan soru şudur: Kurumların, performans değerlendirme sürecinde insanların hissettikleri 

adalet algısını artırmak için yapabileceği özel şeyler nelerdir? Yakın zaman önce Organizational Behavior and 

Human Decision Processe’te yayımlanmak üzere kabul edilen araştırmamız, performans 

değerlendirmelerinde adaletli olmayı sağlayan önemli güçlerden birinin, yöneticilerin çalışanlarının 

performanslarını değerlendirmek için kullandıkları referans noktaları olduğunu gösteriyor. 1.024 Amerikalı ve 

Hollandalı çalışandan toplanan verilere dayanan dört çalışmada, özellikle, iki farklı türdeki referans 

noktalarını karşılaştırdık. 

Referans noktalarından biri, odaktaki çalışanların kendi geçmiş performansları. Çalışanların mevcut 

performansları geçmiş performanslarıyla kıyaslandığında, yöneticiler çalışanların başarısını zamansal bir 

yörüngede değerlendirir, böylece çalışanların zaman içinde ne kadar ilerlemiş olduğu (veya ilerleyememiş 

olduğu) hakkında geribildirim sağlamış olurlar. Buna geçici karşılaştırma değerlendirmeleri de deriz. 

Diğer referans noktası, aynı dönemdeki diğer çalışanların performanslarıdır. Çalışanların performansı 

diğerlerinin performansı ile kıyaslandığında, yöneticiler çalışanların diğerlerine kıyasla ne kadar üstünlük 

gösterdiklerini (ya da göstermediklerini) değerlendirir. Bunlara sosyal karşılaştırma değerlendirmeleri diyoruz. 

 



Bulgularımız, çalışanların geçici karşılaştırma değerlendirmelerini sosyal karşılaştırma değerlendirmelerinden 

daha adil gördüklerini gösteriyor. Örneğin, çalışmalarımızdan birinde katılımcılar iki turlu bir görev üzerinde 

çalışıyorlardı. Görev, katılımcılardan İK ile ilgili tahminler yapmasını istiyordu. Görevlerini tamamladıktan 

sonra, iki farklı şekilde değerlendirildiler. İlkinde  yöneticileri, ikinci turdaki performanslarını birinci turdaki 

performanslarıyla karşılaştırarak değerlendirdi; yani geçici karşılaştırma değerlendirmeleri yaptı. İkincisinde 

yöneticileri, her iki turdaki performanslarını bir başka kişinin performansına göre değerlendirdi; yani sosyal 

karşılaştırma değerlendirmeleri yaptı. Ardından, değerlendirme sürecindeki adalet algılarını ölçtük. Geçici 

karşılaştırma değerlendirmeleri yapılan katılımcılar, sosyal karşılaştırma değerlendirmeleri yapılanlara göre 

anlamlı olarak daha yüksek düzeyde bir adalet algılamışlardı. Mevcut performansları kendi geçmiş 

performansları ile karşılaştırıldığında, katılımcılar değerlendirmelerin daha bireysel olduklarına inanıyordu 

çünkü yöneticilerin kendileri hakkındaki özel bilgileri de değerlendirmeye kattığını düşünüyorlardı. Böylece, 

değerlendirmelerin daha seçici ve doğru olduğunu ve daha saygılı bir şekilde muamele gördüklerini 

düşündüler. 

Bireysel olarak değerlendirilme deneyimi, sosyal karşılaştırma değerlendirmelerinde önemli ölçüde zayıftı. 

Performansı başka bir kişinin performansı ile karşılaştırılan çalışanlar, bu değerlendirmeleri yaparken 

yöneticilerin, performanslarının belirli detaylarını hesaba katmadığına inanıyorlardı. Bu yüzden, 

değerlendirmelerin daha az isabetli olduğunu düşündüler. Değerlendirmelerin daha az saygılı olduğunu 

düşünüyorlardı, çünkü kalabalıktaki herhangi bir yüz olarak muamele görüyorlardı. Esas önemli olanı ise, 

geçici ve sosyal karşılaştırma değerlendirmelerinde algılanan adaletin bu kadar olması değerlendirmelerin 

olumlu olup olmamasından bağımsızdı: Değerlendirmeler olumlu olduğunda bile, çalışanlar zamansal 

karşılaştırma değerlendirmelerini (“Siz önceki yaptığınızdan çok daha iyi yaptınız.”) sosyal karşılaştırma 

değerlendirmelere göre (“Diğer insanlardan daha iyi yaptınız.”) daha adil olarak algıladılar. 

Çalışanların performanslarını başkalarınınkiyle karşılaştıran performans değerlendirmeleri size biraz garip 

geliyorsa, bir örnek verelim. Jack Welch'in liderliğindeki General Electric, çalışanlarının performanslarını 

yukarıdan aşağıya doğru sıralayarak, en yüksek yüzde 20'ye ek ödüller verirken en düşük yüzde 10'luk kesimi 

ise işten çıkardı. Bu tür değerlendirmeler çalışanların dikkatini artırabilir ve işleri için daha fazla enerji 

ayırmalarına neden olabilir. Ancak, olumsuz yansımaları da olabilir. Çalışanlar- hem üstteki hem de alttaki- 

değerlendirme süreçlerini daha az adil olarak algılayabilirlerdi. Adalet ile ilgili geçmişte yapılan araştırmalar, 

bu tür sonuçların kurumlar için özellikle uzun vadede çok maliyetli olabileceğini düşündürüyor. 

Karşı bir örneği ise; çalışanların performanslarını geçici bir yörüngede değerlendirmesi ile ünlü Çin telekom 

devi Huawei'den verebiliriz. Şirketin felsefesi, çalışanların zaman içinde yeteneklerini geliştirdiğini görmektir. 

Sosyal karşılaştırmalar da kullansalar da Huawei'deki değerlendirmelerin ana odak noktası, her çalışanın 

büyümeyi ve gelişmeyi başardığı bir kültür inşa etmektir. Sosyal karşılaştırmalara daha az ve zaman içinde 

gelişmeye daha çok odaklanma, kurucu Ren Zhengfei tarafından açıkça ifade edildi: “Takımların iyi bir iş yapıp 

yapmadığını tek tek değerlendirmeyeceğim, çünkü hepiniz ilerliyorsunuz. Eğer diğerlerinden daha hızlı 

koşarsanız ve daha fazlasını başarırsanız, siz kahraman olursunuz. Ancak, yavaş koşarsanız, sizi düşük 

performans gösterenler olarak görmeyeceğim.” 

Araştırmamız, kurumların daha adil görünen performans değerlendirmelerini nasıl sağlayabileceğine dair 

rehberlik sağlar. Bu noktada yöneticiler, çalışanların bireysel kimlikleri olduğunu hatırlamalıdır. Çalışanlar, bu 

kimliklerin işyerinde fark edilmesini istiyor. Kurumlar, çalışanların diğerleri ile karşılaştırıldığında nasıl 

ilerlediğini vurgulayarak değil de onların kendi performanslarının zaman içinde nasıl ilerlediğini vurgulayarak, 

çalışanların asıl istedikleri şeyi yani bireyselleştirilmiş bir yaklaşımı sunabilirler. Böylece, küçümsenmeyle 

karşılaşmak yerine benimsenmesi çok daha olası olan adil değerlendirmeler yapma hedefine ulaşabilirler. 
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