PERFORMANS DE⁄ERLEND‹RMES‹

De¤er Biçme Kontrol Listesi
Bu kontrol listesini, bir de¤erlendirme görüﬂmesi yürüttükten sonra
gelecek görüﬂmeleri ilerletmek için kullan›n.
Soru
1. Aç›k bir hava oluﬂturdunuz mu?
2. Siz ve çal›ﬂan›n›z görüﬂmeye amaç ve
iﬂleyiﬂine dair ortak bir anlay›ﬂla
baﬂlad›n›z m›?
3. Çal›ﬂan›n›z ve siz haz›rl›kl› m›yd›n›z?
4. Çal›ﬂan›n söylediklerini dikkatli bir
ﬂekilde dinlediniz mi?
5. Aç›k ve belli geribildirimler
sa¤lad›n›z m›?
6. Çal›ﬂan hakk›nda, ona gelecekte
koçluk yapman›za yard›mc› olacak yeni
herhangi bir ﬂey ö¤rendiniz mi?
7. Kendi hakk›n›zda yeni herhangi
bir ﬂey ö¤rendiniz mi?
8. Görüﬂme, çal›ﬂan›n geliﬂim plan›
hakk›nda ortak bir anlaﬂma ile son
buldu mu?
9. Görüﬂme, çal›ﬂan› motive etti mi?
10. Çal›ﬂan yan›n›zdan, de¤erlendirmenizle
ilgili aç›k bir anlay›ﬂla ayr›ld› m›?
11. Çal›ﬂan, performans› ilerletmek için
gelecekte ne yapmas› gerekti¤ini
biliyor mu?
12. Bir sonraki de¤erlendirme görüﬂmesinde
neyi de¤iﬂtirece¤inizi biliyor musunuz?

Evet

Hay›r

Yorumlar
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Bireysel Geliﬂim Plan›
Bu formu, kiﬂinin becerileri, iﬂ ç›karlar› ve iﬂ de¤erleri ile büyüme f›rsatlar›n› eﬂleﬂtirerek
çal›ﬂan›n profesyonel yeteneklerini güçlendirmeye yard›mc› olmak için kullan›n.
Geliﬂmeye Yönelik Hedefler

Baﬂar› Ölçütleri / Beklenen Sonuçlar

1.
2.
3.

Kullan›lacak Yöntemler
Görev Baﬂ›nda Ö¤renme
Çal›ﬂan, beceriler oluﬂturmak ve geliﬂime yönelik hedeflerini elde etmek için hangi meydan okuyucu görevler
üzerinde çal›ﬂmal›? Her maddenin yan›na hedef say›s›n› da yaz›n.

Hedef #

Görev Türü

Zaman Aral›¤›

E¤itim / Ö¤renim
Arzu edilen becerileri geliﬂtirmek ve çal›ﬂan›n hedeflerine ulaﬂmas›na yard›mc› olmak üzere hangi belirli e¤itim,
ö¤renim deneyimi ve performans destekleme ölçütleri (online ö¤renim dahil) kullan›labilir? Her maddenin
yan›na hedef say›s›n› da yaz›n.

Hedef #

E¤itim türü /
Ö¤renim / Destek

Ne zaman

Tahmini Maliyet

‹htiyaç Duyulan Destek
Çal›ﬂan›n hedeflerini elde etmesi için hangi ek deste¤e ihtiyaç bulunuyor (koçluk alma, izleme vb.)? Bu destek
nas›l sa¤lanacak?

‹lerleyiﬂi ‹zlemek
Çal›ﬂan›n ilerleyiﬂiyle ilgili geribildirimleri kim sa¤layacak ve ne s›kl›kla? Kimin dahil olaca¤› ve ilerlemenin ne
s›kl›kla de¤erlendirilece¤i konusunda mümkün olabildi¤i kadar aç›k olun.

Zaman Aral›¤›
Plan›n baﬂlama
tarihi:

Öngörülen tamamlama
tarihi:

Anlaﬂma—Aﬂa¤›daki imzalar›n da gösterdi¤i gibi bu planda anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Plan Kat›l›mc›s›

Tarih

Yönetici

Tarih
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Destekleyici Belge Özet Formu
Bu formu, belirli bir çal›ﬂana dair de¤erlendirmenizi haz›rlamak için toplam›ﬂ oldu¤unuz destekleyici belgelerin içindeki kilit enformasyonun özetini yapmak için kullan›n.
Çal›ﬂan›n ad›:

Unvan›:

De¤erlendirme görüﬂmesinin tarihi:

Departman:

Talimatlar:
1. Aﬂa¤›da bulunan 1. sütuna, bu çal›ﬂana dair de¤erlendirmenizi haz›rlamak için toplam›ﬂ oldu¤unuz belgelerin listesini yap›n. (Örnekler aras›nda müﬂteri referanslar›, 360 derecelik de¤erlendirmeler ve sat›ﬂ
kay›tlar› ya da üretim raporlar› gibi çal›ﬂan›n›z›n performans›n›n belirli yönleriyle ilgili raporlar bulunabilir.)
2. 2. sütuna söz konusu belgelerden ç›karm›ﬂ oldu¤unuz kilit noktalar›n ve örneklerin listesini yap›n.
Her sütun için bir örnek sunulmuﬂtur.

1. Sütun
Toplanan belgenin türü
Örnek:
360 derecelik de¤erlendirme

2. Sütun
Kilit noktalar
Örnek:
Cora’n›n proje ekibine üye olan arkadaﬂlar›,
aksilikler esnas›nda olumlu kalmak konusunda uzmanlaﬂt›¤›n› rapor ettiler. Anlaﬂm›ﬂ
olduklar› önemli iyileﬂme alanlar› aras›nda
Cora’n›n, yeni Enformasyon Teknolojisi sistemine yatk›nl›¤›n› güçlendirme ihtiyac›
bulunuyor.

