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PERFORMANS YÖNETÝMÝ ve EMEKÇÝLERE ETKÝLERÝ

Kapitalizmin geliþim tarihine baktýðýmýzda, varlýðýný
tehdit eden çeliþkilerle baþ edebilmek ve içinde
bulunduðu bunalýmý aþabilmek için, bir yandan
sürekli yeni üretim biçimleri geliþtirirken, diðer
taraftan yeni araçlar ile emeði denetlemeye ve kendi
çýkarlarý çerçevesinde yönlendirmeye çalýþtýðý görülür.
Günümüz kapitalizminin son dönemde benimsemiþ
olduðu araçlarýn (yönetiþim, toplam kalite yönetimi,
performans deðerlendirme vb) amacý, öncekilerde
olduðu gibi, emekçilerin kazanýlmýþ haklarýný elinden
almak, onlarý sürekli denetim altýnda tutarak, emeðin
sermayeye olan baðýmlýlýðýný daha da arttýrmaktýr.
Sermayenin içinde bulunduðu krizden, emekçilerin
üzerine basarak çýkmak isteðini, kapitalist geliþme
sürecinin her aþamasýnda görmek mümkündür. Bu
anlayýþýn günümüzdeki görünümü, esnek çalýþma,
insan kaynaklarý yönetimi, toplam kalite yönetimi,
performans esaslý yönetim gibi; emeði ve emekçileri
sermaye ile koþulsuz uzlaþmaya davet eden yönetim
modelleri þeklinde ortaya çýkmaktadýr. Bu modeller,
teorisyenleri ve savunucularý tarafýndan bugünün
kapitalizmine yeni ufuklar açan çaðdaþ modeller
olarak ileri sürülmektedir. Ne var ki, dünya çapýnda
yaþanan örneklere ve uygulama sonuçlarýna
bakýldýðýnda ayný modellerin, emekçiler açýsýndan
hep daha fazla sömürü, daha fazla baský, daha fazla
iþsizlik ve kendilerini savunma araçlarýndan yoksun
býrakýlma anlamýna geldiðini görmek mümkündür.

Performans Deðerlendirme
Uygulamasýnýn Amacý
Performans deðerlendirme, iþ sürecindeki baþarý
düzeyinin belirlenmesi amacýyla gerçekleþtirilen ve
çoðunlukla çalýþanlara önceden belirlenmiþ ve
tanýmlanmýþ birtakým kriterlere göre pek iyi, iyi,
orta, zayýf gibi sýfatlar ya da rakamsal puanlar
verilerek yapýlan iþlemler bütünü olarak tanýmlanýr.
3

PERFORMANS YÖNETÝMÝ ve EMEKÇÝLERE ETKÝLERÝ

Özellikle ücret belirlemelerinde uygulanan yöntem,
son yýllarda çalýþma iliþkilerinin her alanýnda
uygulanmaya baþlamýþtýr.
Performansa göre ücret, rekabeti esas alýr. Rekabetin
yaþamýn her alanýnda etkin olduðu, iþletmelerde
emekçilerin rekabete koþullandýðý ve haklarýný
kaybetme noktasýna geldikleri bir politikadýr.
Performans deðerlendirme, ISOnun en etkili bir
prosedürü olarak her iþletme, makine, kýsým, alan,
alet, iþçi, kamu emekçisi, þef, müdür ya da kurumun
saatlik, günlük, haftalýk, aylýk verimlilik ölçüm
istatistikleri ile yapýlmaktadýr. Bu ölçümlerin kriterleri
ISO kriterleri olarak belirlenir. Ölçümler, fiziki olduðu
kadar, duygu ve düþünce gibi biyolojik olarak da
yapýlabilmektedir.

Ücretin en genel anlamýyla kiþinin emeði karþýlýðýnda
ödenen bedel olduðu düþünülürse, bu bedelin hangi
kriterlere göre belirlenmesi gerektiði sorusuyla karþý
karþýya kalýnýr. Yaptýðý iþe yýllarýný verenlerin mi,
çalýþma hayatýnda yeni olmasýna raðmen daha hýzlý
ve yoðun çalýþan ve bu çalýþmasý sonucunda
amirlerinin takdirini kazananlarýn mý emeði daha
deðerlidir?
4
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Günümüzde
sermayenin,
emekçilerin iþi yapýþ
yöntemleri, çalýþma
hýzlarý, becerileri ve
bilgilerini kullanma
biçimi üzerinde
saðladýðý denetim,
iþin yoðunluðunu
arttýrmayý ve emeðin
verimlilik oranýný
yükseltmeyi
hedeflemektedir.
Ýþin yapýlýþ biçiminin
ayrýntýlý kurallara
baðlanmasý, mal ya da hizmet üretimi sürekli
arttýrýlarak iþ yoðunlaþmasý garanti altýna alýnmaktadýr.
Performans deðerlendirme uygulamalarý ile çalýþma
hýzý ve verim artýþýnýn gözlenebilir olmasýna çalýþýlýr.
Ne kadar çalýþýrsan o kadar karþýlýðýný alýrsýn ilkesine
dayandýrýlan bu sistemde amaç, çalýþanlara emeðinin
karþýlýðýný alacaðýný hissettirmek ve böylece
motivasyonlarýný arttýrmaktýr. Kamuda uygulanan
eþit iþe eþit ücret ilkesi ile çeliþen bu uygulama, ayný
deðerde iþi yapanlarýn, farklý ücretlendirilmesi gibi
tehlikeli bir durumu da beraberinde getirecektir.
Performans deðerlendirme sistemi genellikle
performans ücreti olarak bilinmesine karþýn, çok
daha kapsamlýdýr. Performans deðerlendirmesi, fabrika
sistemi içinde yoðun olarak kullanýlan ve iþçiler
arasýnda acýmasýz bir rekabet yaratýlmasýnda etkili
olan bu sistem, kamuda da uygulamaya baþlamýþtýr.

Kamuda Performans Esaslý Yönetim Modeli
Kamuda performans esaslý yönetim modeli, ABye
uyum yasalarý ve IMF ile yapýlan Anlaþmalar
çerçevesinde AKP tarafýndan dayatýlan, Kamu
Re fo r m u  ç a l ý þ m a l a r ý i l e y a s a l ze m i n e
5
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kavuþturulmuþtur. 24/12/2003 tarih ve 25326 sayýlý
Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe konulan,
5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
uygulamaya konulmasý suretiyle mali yönetim ve
kontrol sistemi bütünüyle deðiþtirilmiþ bulunmaktadýr.
Bu tarihten sonra 2005 yýlýnda 5345 sayýlý Kanunla
kurulan,Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, 2006 yýlýnda kurulan
5502 sayýlý Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý gibi
kurumlarýn, teþkilat kanunlarýnda performans esaslý
yönetim modeline göre çalýþma yürütülmesi
düzenlenmiþtir. Yine IMFye sunulan 27 Kasým 2006
tarih ve 60422 referans numaralý Ýyi Niyet Mektubu,
liyakat ve performans ödemesine esas olacak
performans bazlý kriterlerin belirlenmesi sözü
verilmiþtir. 1 Temmuz 2006 tarih ve 26215 Mükerrer
Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Dokuzuncu
Kalkýnma Planýnda ise, Personel Deðerlendirme
sisteminin gözden geçirilmesi, personel performansýný
ölçmeyi saðlayacak standartlarýn geliþtirilmesi ve
uygulanmasý hedeflenmiþtir.
Ka m u d a p e k ç o k k u r u m d a p e r fo r m a n s
deðerlendirmesi uygulamalarýna baþlanmýþ,
bazýlarýnda ise henüz uygulanmaya konulmadýysa da,
kýsa vadede tüm kamu kurumlarýnda (okul, hastane,
büro, vergi dairesi, SGK, Adliye vb) uygulanacaðý
bilinmektedir. Nitekim þu anki personel sisteminin
yeniden yapýlandýrýlmasýnda en önemli nokta,
çalýþma koþullarýnýn iþyerinde uygulanacak
performans kriterlerine göre belirlenmesidir. Büro
iþkolunda, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, Sosyal Güvenlik
Kurumu, Müsteþarlýklar baþta olmak üzere, pek çok
Bakanlýk ve Kurumda Performans Esaslý Yönetim
Modeline iliþkin çalýþmalar baþlatýlmýþ, bazý Vergi
D a i re l e r i n d e i s e p e r fo r m a n s ö l ç ü m v e
deðerlendirmeleri yapýlmaktadýr. SGK Baþkanlýðýna
baðlý bazý birimlerde ise henüz ölçüm ve
deðerlendirme kriterleri belirlenmediði halde
idarecilerin keyfi belirlemeleriyle performans
ödemesi yapýlmaktadýr.
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Bireysel Performans Deðerlendirme
Sistemi Sendikasýzlaþtýrmadýr.
Türkiyede kamu personel yönetiminde önemli bir
yeri olan liyakat ilkesi, performans deðerlendirme
sistemi ile çeliþmektedir. Nitekim, Aðustos 2006 tarihli
Devlet Memurlarý Kanunu Tasarýsýnda liyakat ilkesine
yer verilmemiþtir. Bunun anlamý, týpký genel çalýþma
koþullarýnda olduðu gibi, göreve baþlama ve görevde
yükselmelerde de yeterlilik ve nitelikten çok hiçbir
objektif ve bilimsel nitelik taþýmayan, subjektif
kriterlere göre belirlenmiþ performansýn etkili
olacaðýdýr.
Performans deðerlendirmesi uygulanýrken;
 Ýþletme ya da kurum hedeflerine ulaþabilmek için
bireysel çalýþma ve giriþimlerin önemi vurgulanýr.
 Emekçilerin gönüllü olarak daha fazla çalýþmasý
için kiþisel motivasyonlarýný arttýrmalarý hedeflenir.
 Çalýþanlarýn kurumdaki varlýklarý ve geliþimleri
bireysel motivasyon uygulamalarý ile iliþkilendirilir.
 Her bir emekçinin yaratýldýðý iddia edilen örgütsel
demokrasi içinde kendini ifade edebileceði ve
kurumun teknik-sosyal örgütlenmesine
katýlabileceði yanýlsamasý yaratýlýr.
 Tüm bunlara baðlý olarak, iþçi-iþveren iliþkileri toplu
davranýþ iliþkilerinden (örneðin toplu pazarlýk
hakkýnýn kullanýlmasý) uzaklaþtýrýlarak, grup içinde
bireyin önemi ön plana çýkarýlýr. Böylece iþçi ile
iþveren arasýnda örgütsel iliþki kurulmasýný ortadan
kaldýrarak taraflar arasýnda doðrudan ve kiþisel iliþki
kurulmasý saðlanýr ve sendikalar devre dýþý býrakýlýr.

7
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Biz Emekçiler Onay Vermez ve
Gönüllü Olarak Katýlmazsak,
Performans Esaslý Yönetim
Modelinin Baþarý Þansý Yoktur
Günümüzde geliþtirilen yeni yönetim stratejilerinin
esas amacý; iþyerlerinde performansý ve verimliliði
daha çok arttýrmayý, iþletme ya da kurum içi
dayanýþma; ayný kurumdaki kiþi ya da gruplar arasýnda
rekabeti saðlamaktýr. Ýnsan kaynaðýný geliþtirme,
performans yükseltilmesi vb yöntemler ile
emekçilerin daha fazla sorumluluk üstlenmeleri,
dolayýsýyla çalýþýlan kurumun almasý gereken
sorumluluðun o iþyerinde çalýþan emekçilerin sýrtýna
bir þekilde yüklenmesi söz konusudur. Böylece mal
ya da hizmet üretiminde bir sorun ortaya çýktýðýnda
bundan öncelikle o iþi yapanlar sorumlu tutulacak,
kurumun ya da yöneticinin sorumluluðu böylece
azaltýlmýþ olacaktýr.

Müþteri memnuniyetini temel alan kalite ve verimlilik
anlayýþý, deðiþim, deðiþim ve sürekli geliþim
8
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düþüncesini, iþyerinin performans anlayýþýnýn
yerleþtirilmesi üzerine kurulmuþtur. Bu sistemin
uygulanmasý, uygulanacak alanda çalýþanlarýn
onayýna, gönüllü katýlýmlarýna baðlýdýr. Eðer iþyerinde
çalýþanlar uygulamaya rýza göstermezler ise baþarý
þansý hemen hemen hiç yoktur.

Performans ölçüm ve denetimlerinde geri bildirim
düzeninin saðlýklý olarak iþleti lmesi çok
önemsenmektedir. Özellikle uygulamanýn baþarýsýný
belirleyecek rekabet edebilirlik, müþteri
memnuniyeti ile ilgili performanslarýn iþyerinde
çalýþanlara ayrýntýlý olarak açýklanmasý istenmektedir.
Performans ölçümleri bu aþamada iþyerinde
performansýn geliþtirilmesinde önemli bir
motivasyon iþlevi görecektir. Bu nedenle ölçüm
sistemleri, bireysel-toplu, parasal-parasal olmayan
özendirici sistemlerle desteklenmektedir.
Ç o ð u e m e kç i n i n k a fa s ý n d a p e r fo r m a n s
deðerlendirmesi ile çok çalýþanýn daha çok kazanacaðý
gibi bir yanýlsama vardýr. Aslýnda bu yanýlsamanýn
olmasý bile yürütülen propagandanýn ne kadar
baþarýyla yapýldýðýný göstermektedir. Performans
9
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deðerlendirmesinin temel amacý çok çalýþanýn daha
çok ücret almasý deðil, aþýrý ve yoðun çalýþmanýn
getirilmesidir. Performansý düþük olanýn elendiði ve
sürekli performans geliþimin hedeflendiði bir
sistemde çok kazanmak tuzaðýna düþmek, sömürü
çarkýnýn diþlileri arasýna takýlýp kalmaktan baþka bir
anlam taþýmayacaktýr.
Performans deðerlendirmesinde kullanýlan ölçüm
tekniklerine gelince; hiçbir ölçüm sisteminde tek bir
tekniðe ya da birkaç göstergeye baðlý kalýnmamakta.
Performans ölçüm sistemleri nesnel-öznel, nitel-nicel,
kapsamlý-dar, esnek-katý, fiziki-sosyal özelliklerinden
herhangi birini taþýyabilmektedir. Önemli olan nihai
amaçtýr ve iþyerinde çalýþanlarýn kendi istekleriyle
bu uygulamayý kabul etmelerini saðlamaktýr.

Dünyada Ýlk Uygulandýðý Ülke Olan
Japonyadaki Sonuçlarý:
Aþýrý Çalýþma ve Ýþ Stresi Nedeniyle
Kalp Krizi ve Ani Ölümler
TKY ve performans uygulamalarýnýn emek sürecinde
göz len en en ö ne ml i etki si , yaþanan iþ
yoðunlaþmasýdýr. Ücret baþta olmak üzere hemen
her þeyin gösterilecek performansa göre yapýlmasý
ilk olarak iþ yoðunlaþmasýný getirmiþtir. Japonyadaki
uygulamalar sonucunda, artan iþ yoðunluðu ile iþçilerin
iþ istasyonlarý arasýnda koþar gibi gidip gelmelerine
bakýlarak, sürekli hýzlanan çalýþma temposunun
iþçiler açýsýndan tam bir cehennem yarattýðý
görülmüþtür. Yalýn üretim yapýlan, Toyota fabrikasýnda
bir iþçi 8 dakika 26 saniyelik bir üretim çevriminde 35
tane farklý iþ yapmakta ve bu süreç içinde gün boyunca
6 mil (11 km) yol kat etmektedir. Geleneksel Fordist
fabrikalardaki emek sürecinde iþçiler dakikada yaklaþýk
10
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45 saniye üretken faaliyette bulunurken, yalýn üretim
uygulamasýnda bu süre 57 saniyeye çýkmaktadýr. Bu,
normal bir çalýþma haftasýnda bir iþçinin bir iþ günü
kadar daha fazla emek sarf etmesi anlamýna
gelmektedir.

Performans deðerlendirmesi uygulamasýnda emekçiler
yüksek performans sergileyerek daha iyi ücret
alacaðýný düþünürken, diðer taraftan uygulama bireysel
deðerlendirmeye dayandýðýndan herkesin birbirinin
rakibi olduðu düþüncesi kendiliðinden geliþecektir.
Emekçiler arasýnda yaratýlmak istenen rekabet,
Japonyada Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarýnda
satei olarak adlandýrýlan kiþisel rekabettir. Satei
sadece geçmiþ performansý deðil, öncelikle ve özellikle
çalýþanýn iþi yapma istekliliði, ekip içerisindeki tutumu
ve performansýný arttýrma kapasitesi gibi büyük oranda
kiþiliðiyle ilgili özelliklerini de deðerlendirir.
Uygulamada satei, emekçilerin derecesine göre
maaþýnýn hesaplanmasýnda bir not olarak yönetim
tarafýndan verilmektedir. Bu da çalýþanlarýn notu
yükseltmek için kýyasýya rekabet etmelerini
11
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beraberinde getirecektir. Bu yönüyle satei, emekçilerin
sadece çalýþma süreleri ve çalýþma koþullarýný deðil,
ayný zamanda tüm yaþamlarýný olumsuz etkileyen,
hatta onlarý saðlýklarýndan eden bir yöntemdir.
Performans deðerlendirmesi ile birlikte artan iþ
yoðunlaþmasýnýn en önemli etkilerinden biri, Japon
Ýþçileri Ýnsan Haklarý Komitesinin açtýðý davalarla
da ortaya çýkmýþtýr. Buna göre kalite çemberlerinde
birbiriyle rekabet eden bireylerde, aþýrý çalýþma ve
stresin yol açtýðý kalp ve diðer hastalýklar sonucu
oluþan ani ölümlerin (karoshi) giderek yaygýnlaþtýðý
görülmüþtür. Bu nedenle 4.152 ölüm olayý hakkýnda
dava açýldýðý belirtilmiþtir. Japonyada Sendikalar
Federasyonunun yapmýþ olduðu bir anketi
cevaplayan iþçilerin %54.1i en çok kaygýlandýklarý
þeyin ne olduðu sorusuna saðlýðým yanýtýný
vermiþtir. Karoshi hastalýðýndan yaþanan ölümler
Birleþmiþ Milletler ve Dünya Saðlýk Örgütünün
raporlarýna da yansýmýþtýr. Þubat 1992de Birleþmiþ
Milletler Ýnsan Haklarý Komisyonuna Japonyada
senede 10 bin dolayýnda insanýn çok çalýþmaya baðlý
olarak öldüðü rapor edilmiþtir.

Büro Ýþkolunda Performans
Deðerlendirmesi Örneði
2007 yýlýnýn Mart ayýnda
Ankara Vergi Dairesi
Baþkanlýðýna baðlý Vergi
Dairesi Müdürlüklerinde
Performans Esaslý
Yö n e t i m M o d e l i 
uygulamasýna iliþkin ilk
çalýþmalara baþlanmýþtýr.
Bu uygulama ile Vergi
Daireleri içinden adalet
12

PERFORMANS YÖNETÝMÝ ve EMEKÇÝLERE ETKÝLERÝ

ve tarafsýzlýk, az maliyet, gönüllü uyum, yüksek
kalitede hizmet, saydamlýk, hesap verebilirlik,
katýlýmcýlýk, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklýlýk
temel ilkelerine göre ayýn vergi dairesi seçimi
yapýlmasý hedeflenmiþtir. Ayrýca bu modelle Vergi
Daireleri arasýnda geliþme saðlanmasýna yönelik
rekabet ortamý yaratýlmasý amaçlanmaktadýr.
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn 2007-2009 Dönemi Stratejik
Planýnda, çalýþanlarýn en yüksek standartta hizmet
verecek þekilde geliþtirilmelerinin hedeflendiði, bu
amaçla modern eðitim yöntemleri kullanýlacaðý, tüm
personele yönelik olarak yöneticilerin ve çalýþanlarýn
verimliliðini ve iþ sonuçlarýný tam olarak
belirleyebilmesi, çalýþanlarýn katkýlarýný adil, sistemli
ve ölçülebilir bir yöntemle deðerlendirebilmeleri için
gerekli prosedürlerin belirlendiði, her fonksiyonun ve
her seviyedeki çalýþanýn görev ve sorumluluk tanýmlarý
ile iþ tanýmlarýnýn açýk olarak yapýldýðý performans
ölçme ve deðerlendirme sistemi oluþturulacaðý
öngörülmüþ bulunmaktadýr.
2007 yýlý Mart ayýnda, Ankara Vergi Dairesi
Baþkanlýðýna baðlý tam otomasyona geçmiþ vergi
dairesi müdürlüklerinde ayýn vergi dairesi seçimini
yaparak, vergi daireleri arasýnda rekabet ortamý
yaratmayý amaçlayan Performans Esaslý Yönetim
Modeli adýyla bir proje baþlatýlmýþ ve 2007 yýlý Mayýs
ayý itibariyle Projenin test çalýþmalarýna baþlanmýþtýr.
Performans Esaslý Yönetim Modeli çerçevesinde vergi
daireleri için 34 adet ölçülebilir performans kriteri
belirlenmiþ ve bu kriterler 100 üzerinden
puanlanmýþtýr.
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Bu kriterler ve kriterlere verilen puanlar aþaðýdaki
gibidir:
(1)

Fonksiyonel Gelen Evrak Sayýsý

(2 puan)

(2)

Sonuçlanan Yoklama Fiþi Sayýsý

(3 puan)

(3)

Teblið Edilen Ýhbarname Sayýsý

(3 puan)

(4)

Ýþe Baþlamasý Tesis Edilen Mükellef
Sayýsý

(5)

Ýþi Terki Verilen Mükellef Sayýsý

(1 puan)

(6)

Gelen Beyanname Sayýsý

(1 puan)

(7)

Tahakkuk Eden Vergi ve Cezanýn
Fonksiyonel Daðýlýmý

(1 puan)

(8)

Mükellef Sayýlarýnýn Fonksiyonel Daðýlýmý (3 puan)

(9)

Revizyona Tabi Tutulan Beyanname
Sayýlarý

(1,5 puan)

(3 puan)

(10) Gayri Faal Mükellef Revizyon Ýþlemleri (2,5 puan)
(11) Mükellef Ýþlem Tablosu

(2 puan)

(12) Zamanaþýmý Ýþleminde Takdire Sevk Edilen
Beyanname Ýþlem Tablosu
(5 puan)
(13) Ödeme Emrinin Fonksiyonel
Daðýlýmý ve Teblið Ýþlemi

(3 puan)

(14) Teblið Edilen Ödeme Emrinin
Fonksiyonel Daðýlýmý

(3 puan)

(15) Teblið Edilemeyen Ödeme Emrinin
Fonksiyonel Daðýlýmý

(4,5 puan)

(16) Haciz Varakasýnýn Fonksiyonel Daðýlýmý (3 puan)
(17) Teblið Edilmemiþ Ýhbarnamenin
Fonksiyonel Daðýlýmý
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(18) Tahakkuku Verilmemiþ Ýhbarnamenin
Dönemsel Seyri
(4,5 puan)
(19) Ýdari Ýþlemlere Karþý Açýlan Dava ve
Sonuçlarý

(3 puan)

(20) Kaybedilen Dava Fonksiyonel Daðýlýmý (3 puan)
(21) Tahakkuk- Tahsilat Oraný

(3 puan)

(22) Tahsilatýn Fonksiyonel Daðýlýmý

(2 puan)

(23) Maliyet Kaleminin Tahsilat ile
Karþýlaþtýrýlmasý

(4 puan)

(24) Emanet Tutarlarýnýn Yýllar
Ýtibariyle Seyri

(3 puan)

(25) Ýncelemenin Fonksiyonel Daðýlýmý ve
Ýþ Hacmi

(4 puan)

(26) Ýdari Ýþlemlere Karþý Mükellefçe
Kullanýlan Haklarýn Daðýlýmý

(3 puan)

(27) Zimmetlenen Haciz Varakasýnýn
Ýþlem Görme Seyri

(3 puan)

(28) Mal bildirimi ve Mal Varlýðý Araþtýrmasýnýn
Etkenliðinin Tespiti ve Tahsilat
Üzerinde Etkisi
(3 puan)
(29) Ýcra Memuru Faaliyetinin Tahsilata Etkisi (3 puan)
(30) Ayýn sorunu (SPS) ve getirilen çözüm
önerisi

(1 puan)

(31) Karþýlaþýlan Sorunun Servis Bazýnda
Daðýlýmý ve Çözüm Oraný

(2 puan)

(32) Ýnsan Kaynaklarýný Güçlendirme Çabalarý(2 puan)
(33) Yüz yüze Görüþme ve Cezai Yaptýrýmlarýn
Etkenliði Çalýþmalarý
(3 puan)
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(34) Hizmet Kalitesini Ýyileþtirme ve Yeni Hizmet
Seçenekleri Getirme ve Vergiye Gönüllü
Uyum Faaliyetleri
(4 puan)
Genel Deðerlendirme

(5 puan)

Bu kriterler etkenlik (doðru yapýlan iþlem /
toplam yapýlan iþlem), verimlilik (yapýlan iþlem /
yapýlmasý gereken iþlem), iþ gücü performansý, kalite,
yenilik, ekonomiklik þeklinde temel ölçümler
kullanýlarak puanlamaya tabi tutulmaktadýr.
Performans Deðerlendirme Komisyonu tarafýndan,
vergi dairesi müdürlüklerinin nihai puanlarý ve ayýn
vergi dairesi belirlenerek, vergi dairesi karnesi
düzenlenmektedir. Ayýn vergi dairesinin taltif ve takdir
edilmesinde ve son üç sýrayý alan vergi daireleri
hakkýnda gerekli tedbirlerin alýnmasý aþamasýnda
devreye Vergi Daireleri Performans Esaslý Yönetim
Modeli Ödül ve Yaptýrým Yönergesi girmektedir.
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Bireysel Performans Deðerlendirme
Sistemi Güvencesizliktir.
En geç 2013 yýlýna kadar tüm kamu kurumlarýnda
bireysel performans ölçümlerine baþlanmasý
hükümetin
kamu personeline yönelik
stratejik planlarý
arasýnda yer
almaktadýr.
B i r e y s e l
performans
deðerlendirme
sistemi içinde
çalýþan her
kamu emekçisi,
kurum içindeki
pozisyonunun düþürülmesi ya da yetersiz
performansý nedeniyle iþine son verilmesi tehdidi
altýnda çalýþacaktýr. Çalýþtýðý kurumda zayýf halka
olmamak için daha yoðun ve fazla çalýþacak,
performansý bireysel ölçüleceði için diðer mesai
arkadaþlarý ile sürekli rekabet halinde olacaktýr.
Hatta bu sýrada ücretsiz fazla mesai yapmak için
gönüllü bile olmasý kaçýnýlmazdýr.
Tüm insani deðerler, müþteri memnuniyeti adý
altýnda kapitalist ticari ahlaka göre yeniden
þekillendirilirken, paradan ve bireysel çýkardan baþka
bir þey düþünmeyen bir toplum yaratma çabalarý TKY
ve performans deðerlendirmesi uygulamalarý ile yeni
bir boyut kazanmýþtýr. Ýç müþteri fikri ile emekçiler
arasýnda, dýþ müþteri fikri ile de üretim iliþkileri içinde
olan kurumlar arasýndaki tüm iliþkiler, paraya ve çýkara
dayalý rekabete dayanmaktadýr. Mükellef odaklý
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hizmet söylemi adý altýnda, vatandaþý müþteri,
kamu kurumunu üretim yapan bir þirket, kamu
emekçisini tedarikçi ve yöneticilerini de tahsildar
olarak gören giriþimci anlayýþýn sonucu kamu
kurumlarý, kamu hizmeti sunulan kurumlar olmaktan
çýkmýþ, kar ve rekabete dayalý piyasa iliþkileri içine
çekilmek istenmektedir.
Sonuç olarak, Çalýþanlarýn birbirini denetlemesi
ve birbiriyle rekabet etmesi üzerine inþa edilen
Performans Esaslý Yönetim modeli, hem iþ yükünü
arttýrmakta, hem de çalýþma süresini gönüllü
biçimde uzatmaktadýr. Ýþ yoðunluðu artýþýna paralel
olarak, psikolojik ve fiziksel rahatsýzlýklar artmaktadýr.
PEYMnin baþarýyla uygulanabilmesi için emekçilerin
desteðinin alýnmasý gerekir. Bu nedenle, emekçileri
ikna etmek için kulaða hoþ gelen; motivasyon, þeffaflýk,
yönetime katýlým, kararlarýn birlikte alýnmasý,
sorunlarýn birlikte tespit edilmesi ve çözülmesi,
katýlýmcýlýk gibi söylemlerle ve kapsamlý eðitimlerle
emekçiler ikna edilmeye çalýþýlmaktadýr. Bugüne kadar
emredileni yapan pozisyonda istihdam edilmek
istenen emekçiler için, kimi zaman bu durum cazip
geliyor ve zamanla, kalite çemberleri içinde birbiriyle
yarýþmaya be hatta birlerini denetlemeye baþlýyorlar.
Oysa çalýþanlarýn, sistematik olarak benliklerini
yitirdikleri bir ortamda, demokratik bir hak olan
katýlýmdan söz etmek olanaklý deðildir.
Emekçilerin bilinçlerini karartmaya, sendikalarýný
iþlevsizleþtirmeye yönelik TKY ve performans
deðerlendirmelerine onay veren, iþbirliði yapan sarý
sendikalar da mevcuttur. 2008 yýlý Toplu Görüþme
Tutanaðýnda; Türk Kamu Sen ve Memur Sen
tarafýndan ödüllendirme ve performans
deðerlendirmesi uygulamalarýna imza atýlmýþtýr. Bu
durum, bu sendikalara üye kamu emekçileri
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tarafýndan sorgulanacaktýr. Kaldý ki, her iki
konfederasyona baðlý sendikalar, emekçilerin
kazanýlmýþ haklarýnýn gaspedilmesine yönelik SSGSS,
Kamu Yönetimi Reformu, Personel Rejimi Reformu
gibi yýkým yasalarý karþýnda da emekçilerin haklarýný
savunmak ve mücadele etmek bir yana, siyasi iktidarýn
politikalarýnýn gerçekleþmesine hizmet etmektedirler.
Emekçilerin kazanýlmýþ haklarýný ve geleceklerini
ilgilendiren yasal ve fiili hak gasplarýna karþý mücadele
etmek, emekçiler arasýnda dayanýþmayý geliþtirmek
sendikalarýn temel görevidir. Emekçileri birbirleriyle
rekabete sürükleyen, birbirini denetlemeye yol açan
politikalara ortak olan yapýlar, sendika ve dayanýþma
örgütü olamayacaklarý gibi, tarih karþýsýnda da sorumlu
olacaklardýr.
PEYM, esnek çalýþma
gibi uygulamalar;
kamuda reform,
kamunun yeniden
ya p ý l a n m a s ý ,
devleti küçültme
adý altýnda, IMF, DB,
AB, DTÖ gibi
uluslararasý sermaye
örgütlerinin dayattýðý
bütünlüklü bir
programýn parçalarýdýr. Esas amacý, emekçilerin
kazanýlmýþ haklarýný ortadan kaldýrmak, mücadele
ve dayanýþma örgütlerini iþlevsizleþtirerek emekçileri
örgütsüzleþtirmek ve sömürüyü arttýrmaktýr. Bu
nedenle, emekçilerin bilinçlerini teslim alan
argümanlar karþýsýnda emekçilerin kendi sýnýfsal
konumlarýna denk düþen politikalar üretmek ve
kararlýlýkla savunmak zorunludur.
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Taleplerimizi
Gerçekleþtirmek Ýçin
Mücadeleyi Örgütleyelim.
Sendikal hak ve özgürlükler güvence altýna
alýnmalýdýr. Kamu emekçilerinin toplu sözleþmeli,
grevli sendikal hak ve özgürlüklerinin önündeki
engeller kaldýrýlmalýdýr.
Tek yanlý düzenlemeler deðil, toplu sözleþme ve grev
hakký!
Kamu emekçilerinin baþta ücretleri olmak üzere bütün
çalýþma koþullarý, toplu sözleþmelerin konusu haline
getirilmeli, özgür toplu pazarlýk sistemini yok sayan
yasal ve fiili engeller kaldýrýlmalýdýr.
Ýstihdamýn esnekleþtirilmesi deðil, yasal güvenceler
geniþletilmelidir. Kamu Emekçilerinin baþta iþ
güvencesi olmak üzere, kazanýlmýþ haklar korunmalý,
kamuda baþlatýlan, TKY, performans deðerlendirmesi,
kýsmi çalýþtýrma, zorunlu fazla mesai ve nöbet,
taahhütname, kesintisiz çalýþma gibi her türlü esnek
çalýþtýrma biçimlerine ve kamu personel rejimi reformu
çalýþmalarýna son verilmelidir.
Kamu Hizmetlerinin niteliði ve yaygýnlýðý
arttýrýlmalýdýr. Daha nitelikli ve daha yaygýn kamu
hizmeti için altyapý ve istihdam eksiklikleri derhal
giderilmeli, kamu hizmetleri için ayrýlan pay arttýrýlmalý,
baþta eðitim, saðlýk, sosyal güvenlik hizmetleri olmak
üzere tüm kamu hizmetleri, ücretsiz ve toplumun
tüm kesimlerini kapsayacak þekilde geniþletilmelidir.
Kamu hizmetlerinde niteliðin artmasýnýn ön koþulu,
kamu emekçilerine insanca yaþama ve çalýþma
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koþullarýný saðlamaktýr. Verimlilikten, performanstan
kar ve rekabet ekseninde söz edenler, yoksulluk
sýnýrýnýn altýnda ücret alan ve olumsuz koþullarda
çalýþan emekçileri görmezden gelmektedir. Ýstenilen,
daha az sayýda kamu çalýþaný, daha uzun çalýþma
saatleri, daha fazla iþ yüküdür.
Sendikamýz; Sendikal-sýnýfsal dayanýþmanýn ve
mücadelenin yerine kar ve verimlilik hesaplarýyla sýnýf
bilincini körelten, sermayenin çýkarlarýný, iþyeri aidiyet
duygusunu yerleþtirmek amacýyla geliþtirilen, esneklik,
TKY, PEYM, Yönetiþim gibi yeni organizasyon
biçimlerine karþý açýk bir tutum sergilemektedir.
Çalýþma yaþamýnda emekçiler açýsýndan kuralsýzlýk
anlamýna gelecek, performans deðerlendirmesi,
kesintisiz çalýþtýrma, zorunlu nöbet, fazla çalýþma
taahhütname vb gibi her türden esnek ve kuralsýz
çalýþmaya karþý; bütün emekçileri tehdit eden yasal
ve fiili düzenlemeler karþýsýnda, iþyerlerinden
baþlayarak, etkin bir sendikal faaliyet yürütmek,
emekçilerin ortak ve birleþik mücadelesini örgütlemek
tarihi bir zorunluluktur.
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Örgütlü deðilsek yalnýz ve güçsüzüz!

Gücümüz Birliðimizdir.

Sendikamýzla
Güçlüyüz
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Asla Tek Baþýna Çalýþma!

Gelecek Ellerimizdedir
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YARIÞMA DEÐÝL
DAYANIÞMA
ÝNSANCA YAÞAM,
GÜVENCELÝ ÝSTÝHDAM
ESNEK, KURALSIZ
ÇALIÞMAYA HAYIR
YETERLÝ ÝSTÝHDAM,
NÝTELÝKLÝ KAMU
HÝZMETÝ
TOPLU SÖZLEÞME VE
GREV HAKKI
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