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Performans yönetimi işçileri iş dışında da yönetir. Performans
yönetimi akıl sağlığını tehdit eder. Performans yönetimi
hayatta kalma sendromuna yol açar. Performans yönetiminin
hedefi bireyin amaçlarını şirketinkilere uydurmaktır. Performans
yönetimi işçi ile patronun çıkarlarının ortak görülmesine yol açar.
Ölçüm her zaman adalet getirmez, ölçülemez işinizi gizler.
Performans yönetiminde rakamlar tarafsız değildir. Performans
değerlendirme objektiflik getirmez, adaletsizliği gizler.
Performans yönetimi ödüllendirme değil cezalandırma
mekanizması olmuştur. Birey çoklu yapıya sahip şirketin karlılığından
tek başına sorumlu tutulamaz. Performans yönetimi işyerinde
ayrımcılığı şık kelimelerle gizler. Süreç değil hedef odaklı olan
performans yönetimi işçinin ruh ve beden sağlığını tehdit eder.
Performans yönetimi ayrımcılığı kaldırmaz, gizler. Performans
yönetimi daralmalarda işten kimin atılacağına karar verir.
Performans yönetiminde çan eğrisi ile 100 üzerinden 90 alıp
başarısız olabilirsiniz. Performans yönetimi “kullan at”
istihdam modelini mümkün kılar. Performans yönetimi işin
yoğunlaştırılması için vardır. Performans yönetimiyle işçinin
daha az şey ile daha çok şey yapması beklenir. Performans yönetimi
kişiye özel baskı yöntemidir. Sayılar performans yönetimini
bilimsel yapmaz. Performans yönetimi çalışanları damgalar.
Performans yönetimi işçiyi kısa yoldan işten atma yoludur.
Performans yönetimi gerçekleştirilemez hedeflerle çalışır.
Performans yönetimi işçilerin sırtındaki değnektir. Performans
yönetimi tazminatsız işten atmayı sağlar. Performans yönetimi
sürekli yetersizlik hissine yol açar. Performans yönetimi en
altta kalmakla korkutulan işçinin daha fazla çalışmasını bekler.

#performans
yönetimine

hayır!



İskoç Sendikalar Kurultayı'nın (STUC) 2009 yılında Perth'te
gerçekleştirilen Yıllık Konferansı'nda, İletişim İşçileri Sendikası tarafından
sunulan ve Birlik Sendikası (Finans Sektörü) tarafından desteklenen
Performans Yönetimi önergesi oybirliğiyle kabul edildi. Bu kitapçık, bu
önerge için iletişim ve finans sektörü çalışanları arasında gerçekleştirilen
mülakatlara dayanan bir araştırmanın raporunun yönetici özetidir.
Araştırma, rapor ve elinizde bulunan özet, Strathclyde Üniversitesi İş ve
İstihdam Çalışmaları bölümünde Profesör ve İşletme Fakültesi Uluslararası
Dekan yardımcısı Phil Taylor'a aittir.

Bu metin, Plaza Eylem Platformu katılımcıları tarafından kolektif olarak
dilimize kazandırılmıştır.

Plaza Eylem Platformu (PEP), beyaz yakalıların kendi aralarında
dayanışma ilişkileri geliştirmek; örgütlenme, hak üretimi ve savunusu
konusunda beceri edinmek ve emek cephesinin bir parçası olarak varlık
göstermek için oluşturduğu bağımsız bir zemin ve bir dayanışma ağıdır.

PEP, beyaz yakalı alanında yer alan bir emek örgütü olarak daha önce
de performans konusunu gündemine almıştır. Çeşitli konular üzerine
çalışanların deneyimlerini paylaştığı ve mücadele için kavramlar geliştirmeyi
mümkün kılan 'Deneyim Paylaşımı Atölyeleri'nden biri performans
hakkında olmuştur. PEP'in diğer faaliyetleri hakkında bilgilerin yanı sıra
Deneyim Paylaşımı Atölyelerinin raporlarına da PEP'in internet sitesinden
(plazaeylem.org) erişebilirsiniz.

Çizimler için Seda Mit'e, son okuma için Melis Oflas'a teşekkür
ederiz.

Plaza Eylem Platformu, 2015



Temel, Amaç ve Bilgi Kaynakları

Performans Yönetiminin (PY) emek cephesi üzerindeki
etkisini anlamak için daha çok finans ve telekom sektörüne
odaklanan araştırma sendikaların insiyatifiyle
gerçekleştirildi.

PY’nin yeni formlarının birçok çalışan üzerindeki
dayanılmaz baskısı ve bazı işçilerin işleri dışında da
yönetilmesi, PY ile ruh sağlığı arasındaki ilişkinin endişe
yaratmasına yol açtı.
Bu rapor Performans Yönetiminin (PY) emek cephesi üzerindeki etkisini

göstermesi açısından yeni bir zemin oluşturmaktadır. Daha çok finans ve
telekom sektörüne odaklanan ilk geniş çalışma, 20102012 arasında
yürütüldü.

Bu çalışmaya, İskoç Sendika Kurultayı'nda Telekom Çalışanları
Sendikası (CWU), Sendikaları Birleştir (Unite the Union) Finans Sektörü
tarafından oy birliğiyle karar verildi. Ardından sendika temsilcileri ve üyeleri
tarafından PY’nin yeni formlarının birçok çalışan üzerindeki dayanılmaz
baskısından ve bazı işçilerin işleri dışında da yönetilmesinden bahseden
raporlar sunuldu. PY ve ruh sağlığı arasındaki ilişki hakkında endişeler
dile getirildi.

Strathclyde Üniversitesi’nden Prof. Phil Taylor, sendika tarafından PY
yönetimi hakkında masa başı araştırması ile görevlendirildi. Fakat İnsan
Kaynakları Yönetimi kitaplarından yapılan ön hazırlık okuması, çalışanlar
üzerindeki etkiler konusunda elde çok az şey olduğunu gösterdi. Sonuç
olarak, çalışma yaşamı ve istihdamın değişen bağlamı ve bunun çalışanlar
üzerindeki etkisini anlamak için daha geniş bir kaynakçaya bakmak
gerekliydi. Bu bağlam işin yoğunlaşması, yalın çalışma, hastalık nedeniyle
işte bulunmama ve İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) konularını içeriyordu.

Bu çalışma, iş hayatında fazlalık olarak görülmek
istemeyenlerin “hayatta kalma sendromu” hakkında bir
rapor olarak düşünülebilir.
Esas olarak PY’nin etkisi üzerine araştırmaların yetersizliği daha geniş

bir araştırmayı gerekli kıldı. Araştırma kapsamında sendika
çalışanları ve işyeri temsilcileriyle 31 mülakat gerçekleştirildi.
Geniş işçi kitlesinin deneyimleri hakkında içgörü sağlayan bu katılımcılar,
üyeleri temsil etme ve yöneticilerle ilgili endişelerini dile getirme durumları
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dikkate alındığında kilit role sahiptiler. Bu çalışma, iş hayatında
fazlalık olarak görülmek istemeyenlerin “hayatta kalma
sendromu” hakkında bir rapor olarak düşünülebilir. Katılımcıların
çoğu finans ve telekom sektöründendi. Diğer katılımcılar ise sendikanın
kadın komitesi üyeleri, İstihdam Öneri Merkezi Direktörü ve bir telekom
firmasının eski insan kaynakları yöneticisiydi.

Ayrıca 21 sendika konferans ve toplantısında PY üzerine
yapılan tartışmalar da bu araştırmada kaynak olarak kullanıldı.
Bu kaynaklar sendika temsilcilerinin ve çalışanların doğrudan anlatımları
olduğu için bu konuda derinleşme imkanı vermiştir ve kaynaklar özellikle bu
açıdan değerli olmuştur. Ek olarak, “işçinin el kitabı, kılavuzu” şeklinde
adlandırılan metinler ve PY üzerine dökümanlar da kaynak olarak
kullanılmıştır.

Performans Yönetimi Üzerine Ana Akım İnsan
Kaynakları Yönetimi Bakışı

Bu yaklaşımın altında yatan felsefe, işçi ve patronun
çıkarlarının karşılıklılığıdır.
Ana akım insan kaynakları yönetimi metinlerinde PY, organizasyonel

verimliliğin sistematik olarak, ekiplerin ve her bir çalışanın performansının
geliştirilmesiyle artırılması üzerinedir. Amaç bireyi organizasyonun
amaçları ile uyumlu hale getirmektir.

Bu yaklaşıma göre, uyum tepeden ve buyurgan bir şekilde
dayatılmamalıdır. Bu yaklaşımın altında yatan felsefe, işçi ve patronun
çıkarlarının karşılıklılığıdır. Bu karşılıklılık, üzerinde hemfikir olunmuş
amaçlar, destek, gelişim ve başarı konusunu içermektedir. Anahtar
kelimeler içinde “diyalog”, “ortak anlayış”, “uzlaşma” ve “karşılıklı sadakat”
yer almaktadır. Bu tarz varsayımlar şirket dökümanlarının söylemine de
yansımaktadır.

PY sürecinin altında performans döngüsü yer almaktadır. Bu döngü,
birbiriyle ilişkilendirilmiş ve birbirini besleyen 3 aşama içerir: performans
planlama, performans destekleme ve performans gözden
geçirme. Hedeflere ulaşmak için çalışanların girdisi istenir, hatta gerekli
görülür. Bölüm yöneticileri eğitim ihtiyaçlarını belirleme ve çalışanın
gelişimi için kaynak sağlama görevleriyle destek aşamasının kilit
aktörleridirler. Çalışandan gelen geri bildirim, başarılması mümkün
olmayan hedeflerin aşağıya çekilmesi yönünde bir değişime yol açsa bile
önemlidir.

Artık 6 aylık ya da 3 aylık olanları daha yaygın olsa da, eskiden
çoğunlukla yılda bir yapılan “performans gözden geçirme” her zaman
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performans değerlendirmeleriyle ilişkilendirilmektedir. Değerlendirmeler
yönetici personelden teknik personele, uzmana, idari personele ve mavi
yakalı işçiye doğru yayılarak bugün daha geniş grupları kapsamaktadır.

Performans değerlendirmenin kapsamı ve yöntemi, temel olarak sayısal
ya da niteliksel şekilde değişmektedir. Değerlendirme kriteri olarak ne
kullanılırsa kullanılsın çıktıları her zaman benzerdir: birey olarak işçinin
performansı derecelendirilir.

Derecelendirmenin formel olması puanların adil
görülmesine yol açar.
Derecelendirme için çeşitli rasyonel açıklamalar kullanılır. Süreci bu

şekilde formelleştirmek, değerlendirmelerin yanlılığı konusunda çözüm
olur ve verilen puanların adil kabul edilmesine yol açar. Diğer türlü
performansa dayalı ücret sistemi işleyemezdi. Ayrıca bu puanlar çalışanların
motivasyonunda anahtar role sahiptir.

Derecelendirme cetveli değişebilmektedir. Puanlama alfabetik,
numaralı ya da kısaltmalar şeklinde olabilmektedir. En çok kullanılan
yöntem 5’li kategoridir, bu yöntemin genel olarak kullanımı oldukça
artmıştır. Tipik olarak kategori tanımları belli bir dereceyi ifade eder. Mesela
“üstün performans” şu anlama gelebilir: “Beklentilerin üstündedir ve
düzenli olarak rolünün sınırlarını genişletmekte, işe olağanüstü katkıda
bulunmaktadır.” “Kabul edilemez performans” ise şu anlama gelebilir:
“Rolünün amaç ve gerekliliklerini yerine getirmede başarısız, performans
görüşmesi öncesi üzerinde konuşulan beceride eksiklik.”

“Kurumsal karne”, “360 derece değerlendirme” (kendi kendini
değerlendirmeyi de içerir) gibi yöntemler puanlandırmada yanlılığı,
göreceliliği en aza indirmek için uygulanmaktadır.

1990’lardan beri dikkat çekici sayıda çalışan ücretlerinin
bir kısmını performansa dayalı ücretlendirmeyle
almaktadır
Ödemede düşüşe dair kanıtlar olmakla beraber, 1990’lardan beri

dikkat çekici sayıda çalışan ücretlerinin bir kısmını performansa
dayalı ücretlendirmeyle almaktadır. Performansa dayalı
ücretlendirmenin kurumsal gelişime katkısı sorgulanagelmiştir.

Aklıselim bir yaklaşım olarak düşük performanslıların yönetimi,
devamlı geri bildirimler temelinde olumlu bir süreç olmalıdır. Üzerinde
durulması gereken şey, belirlenmiş hedefler için bireylerin performansının,
yöneticilerin sağlayacağı danışmanlık, eğitim, kılavuzluk, deneyim ve
imkanlarla nasıl yükseltileceği olmalıdır.

Yazarlar, performans değerlendirmesinin daha önceleri, sıklıkla yıllık
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olarak yapılan, kurumun sınırlı etkisiyle formalite icabı tamamlanan bir
ritüel olduğuna dikkat çekmiştir. Bugün ise bulgular, performans
değerlendirmenin giderek daha fazla PY programlarının parçası haline
geldiğini göstermektedir.

İnsan Kaynakları literatürü, “katı yönetim tekniği”
iddiasını “kötü uygulama” olarak değerlendirmektedir.
Kapsamı genişletilmiş olan PY artık birey, bölüm ve kurum

düzeyinde amaçları birbirine bağlamıştır. İşe alım, işe giriş, eğitim,
ödüllendirme, yetenek gelişimi prosedürleri ve işten ayrılma süreçleri gibi
temel İK konularını da içermektedir. Bir görüşe göre PY, geniş kurum
hedefleri ve Anahtar Performans Göstergelerine (Key Performance Indicator
KPI) bağlı olarak günbegün gerçekleştirilen yönetim etkinliklerinin
bütününün diğer adıdır. Bir görüşe göre ise, sürekli gelişim beklentisi daha
katı yönetim tekniklerine yol açmıştır. Ancak İK üzerine yazılanlar bu tarz
bir gelişmeyi olumsuz olarak değerlendirilmekte, bu durum bugün gerçek
PY ve İK’nın iyi uygulamalarının yanlış yorumlanması olarak görülmektedir.

Somut kanıtlar olmamasına rağmen çalışanlar açısından PY’nin yararlı
olduğu, bir zarara yol açmadığı varsayılmaktadır. Standartları sağlamayan
çalışanların adil bir şekilde yönetileceği, gelişimleri için gerekli desteğin
verileceği fikri kabul görmektedir.

Performans Yönetimi Üzerine Akademik
Eleştirel Yorum
İnsan kaynakları literatürünün gelişim konusundaki sıkı kural koyucu

eğilimine karşın, performans yönetiminin değerlendirme göstergeleri ve
hedefleri baz almasını eleştiren kimi akademik çalışmalar ve uzman
çalışmaları da mevcuttur. Bu çalışmalarda, performans değerlendirme ile
yöneticiliğin iç içe geçtiği ileri sürülmektedir. Burada yöneticinin
değerlendirmeci olarak oynadığı rol ile koç, danışman ve çalışanın dertlerini
dinleyen kimse olarak oynadığı rol arasındaki zıtlığa dikkat çekilmektedir.

Değerlendirmelerde önyargılar ve kişisel tercihler,
çalışanları karşılaştırma, son karşılaştırma etkisi ve
ortalama eğilim etkisi ortaya çıkabilmektedir. Bireyin tek
bir puanla ifade edilmesi sorunludur.
Ön yargıların değerlendirmeleri etkilediği katılımcılar tarafından ifade

edilmektedir. Yöneticilerin, çalışan performansı yaklaşımının sorunlu
yönlerini görmezden gelmesi sonucu (cinsiyet, etnisite, görünüş vs.
konularında) kişisel tercihler ve önyargılar değerlendirmelerde rol
oynamaktadır. Ayrıca görevin karmaşıklığının hesaba katılmaması
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“çalışanları karşılaştırma" sonucunu doğurmaktadır; ve
değerlendirmenin yöneticinin çalışanla son karşılaşması baz alınarak
yapılması “son karşılaşma etkisi”ne yol açmaktadır. Yöneticinin hem
çatışmadan kaçınmak hem de işini kolaylaştırmak için herkese yakın
dereceler verip dengeleri sarsmamak şeklindeki tavrının sonucu olarak da
“ortalama eğilim” etkisi ortaya çıkabilmektedir.

Daha asli bir problem ise öznelliktir. “Performans” kavramının kendisi
açık değilken, nesnel değerlendirmeye ulaşmak sorunludur. Bireyin
toplam katkısını tek bir puanla ifade etmeye çalışmak, performansı
etkileyen karmaşık faktör ve etkileri aşırı derecede basitleştirmek anlamına
gelmektedir.

Çalışanın davranışları, kişisel özellikleri ve tavırlarının sıralamaya tabi
olması söz konusu olduğunda, öznellik ve önyargı daha da
şiddetlenebilmektedir. Davranışsal oylama ölçümleri ve davranışsal gözlem
ölçümlerine itibar edilmiyor gibi görünse de, öznellik ve önyargının ortaya
çıkmaya devam ettiğine dair kanıtlar mevcuttur.

Öznellik problemleri, yöneticilerin karşılaştırmalı puanlarını ayarlama
ve düzenleme ile tutarlı hale getirme çabalarına rağmen sürmektedir.
Normalleştirme ve standartlaştırma pratiklerinin faydası sorgulanabilir.
Eğer belli kategorilere paylaştırılan işgücü oranları performansa dayalı
ödeme için ayrılan para miktarına göre önceden belirleniyorsa, yukarıdan
aşağı dağılım gerçek performansı yansıtmıyor demektir.

Yöneticiler, çalışanları gerçek performanslarına göre
değil, önceden belirlenmiş yüzdelere göre ayırmak
durumunda bırakılmaktadırlar.
Performans sınıflandırmalarında şirketler normal dağılımı

kullanmaktadır. Q puanlamasına dayalı çan eğrisine başvurulmaktadır.
Tipik bir dağılımda, çalışanların %10’u “performansının altında çalışıyor”,
%15’i “beklentileri karşılamakta başarısız”, %50’si “beklentileri karşılıyor”,
%15’i “beklentilerin üstünde” ve %10’u “mükemmel performansa sahip”
olarak tasnif edilmektedir.

Bu dağılımın temel problemi, onun istatistiksel bir pratiğe
dayanmasıdır. Yöneticiler, çalışanları gerçek performanslarına
göre değil, önceden belirlenmiş yüzdelere göre ayırmak
durumunda bırakılmaktadırlar. “Çan eğrisi” adaletsiz olmakla
suçlanabilir.

Literatüre göre çan eğrisi, İngiliz şirketlerinde seyrek olarak
kullanılırken, ABD’li şirketlerde daha yaygındır. Dikkat çeken “Yetenek
Savaşı” isimli kitapta, yazarlar, her yıl performans eğrisinin en altındaki
%10’un işine son verilmesi gerektiğini ve böylece tepedekilerin atalete
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kapılmasının ve motivasyon kaybına uğramasının önüne geçileceğini ileri
sürmüşlerdi. Ancak, bu tarz bir uygulamanın iş performansını artıracağına
yönelik hiçbir delil yoktur.

İş Organizasyonunun Değişen Bağlamı – İnsan
Kaynakları Yönetimi, Yönetim Kontrolü, İşin
Yoğunlaştırılması, Yalın Çalışma ve Hastalık
İzni Yönetimi

İnsan kaynakları yönetiminin kullanıldığı, yeniden
yapılandırma, işin yoğunlaşması, hastalık izni yönetimi ve
mesleki sağlık ve güvenlik konularının önem kazandığı bir
dönemde performans yönetimi ortaya çıkmıştır. Daha sıkı
yönetimsel kontrol stres, duygusal tükenmişlik ve kas
iskelet rahatsızlıkları gibi sonuçlar doğurmaktadır.
Performans yönetiminin performans iyileştirmesiyle genel olarak eş

anlamlı olmasından; tamamen entegre ve bütünü kapsayan bir biçime
evrilme süreci politikekonomik ya da organizasyonel bir boşlukta
gerçekleşmemiştir. Bu süreçte insan kaynakları yönetimi, yalın
üretim, işin yoğunlaşması, hastalık izni yönetimi ve mesleki
sağlık ve güvenlik konularının belirleyici olduğu görülmektedir.

İngiltere’de etkili hale gelen insan kaynakları yönetim modelinin odağı,
yetenek gelişiminin rekabet avantajı sağladığı bir ortamda, bağlılık ve bir
değer olarak çalışanlardı. Fakat güvenin, işbirliğinin, güçlenmenin önemini
vurgulayan bu “soft” (yumuşak) insan kaynakları yönetimi aslında
hesaplamaya dayalı; “üretim faktörü” yönünden “katı” bir insan kaynakları
yönetimi modelinin idealize edilmiş, bu katı yönünün görünmesini
engelleyen haliydi. Yüksek bağlılık söyleminin arkasında maliyet
minimizasyonu, emek pazarı esnekleştirmesi ve küçültülmesi
gibi pazarın zorunlulukları yer almaya devam ediyordu.

Organizasyonel yeniden yapılandırmayı üreten ve iş organizasyonuna
önemli değişiklikler getiren geniş çaptaki ekonomik dönüşümler ve
pazardaki büyüyen rekabet ise insan kaynakları yönetiminin naif
versiyonlarında gözden kaçan noktalardı.

Yalın çalışma biçimleri genellikle yeniden yapılandırmalarda merkezi
rol oynamıştır. Yalın çalışmanın çalışanların güçlendirilmesi ve yeni
yetenekler kazanması sonucunu doğuracağını iddia eden iyimser iddialara
rağmen, üretim çevrelerinde yapılan çalışmalar daha sıkı yönetimsel
kontrolün yanısıra ağır görev yükleme, stres, duygusal
tükenmişlik ve kasiskelet rahatsızlıkları gibi sonuçlar
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doğurduğuna dair pek çok kanıt ortaya koymaktadır.

İş yerinde yalın çalışma, sık sık çağrı merkezi örneğiyle
ilişkilendirilmektedir. Yoğunluk, baskı, stres ve kasiskelet rahatsızlıklarının
sonuçlarını ortaya çıkarmak adına bazı çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan bir
tanesi kısaca, “çağrı merkezi ne kadar yalınsa çalışma ortamı o kadar katı
olacaktır” sonucuna varmıştır. Yalın çalışmanın beyaz yaka işleri üzerindeki
etkisi yaygın olarak katı mikroyönetim biçimleriyle ve bilgisayar
tabanlı kontrol sistemleriyle benzer sonuçlar getirmektedir. Son
çalışmalardan çıkan bulgular, yalın çalışma ve performans yönetiminin
birleştirilmesinin nedeninin beyaz yaka işinde daha yoğunlaştırılmış bir
işgücü düzenlemesi olduğunu göstermektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimine ve yalın çalışma biçimlerine eleştirel
kaynaklardan bakıldığında, işin yoğunlaşmasının en önemli konu olarak
ortaya çıktığı görülmektedir. Ciddi akademik çalışmalar, çalışmaya harcanan
enerjinin son 20 yılda belirgin biçimde arttığını öne sürüyor.

Anahtar Performans Göstergelerinin (KPI) kademeli olarak iş
organizasyonlarına yansıtılması, orta derece müdürlerin takım liderlerine
daha spesifik ölçekler, onların da bireylere spesifik hedefler belirlediği bir
süreç şeklinde gerçekleşmektedir. Hedeflere erişmek, işin
yoğunlaştırılmasının en önemli boyutu haline gelmiştir.

İşten atılmalar sürecinde işine devam edenlerden “daha az
şey ile daha çok şey yapması” beklendiğinden “survivor /
hayatta kalan” sendromu yaşanmaktadır.
Çalışmanın yoğunlaştırılması üzerine yapılmış birçok araştırma,

bulgularını büyük krizden önceki yıllara bakarak elde ediyor. İşin
yoğunlaştırılması ve işi zorlama süreçleri piyasadaki kapsamlı değişimlerden
bizzat etkilenen daha uzun bir teknolojik ve organizasyonel değişim
sürecinin sonucuysa, bunun etkileri çalışanlar için 20078 sonrası ekonomik
koşullarda daha derin olacaktır. İşte bu yüzden işten atılmalar sürecinde
olumsuz etkilenmeyip işine devam edenlerden şu anda “daha az şey ile daha
çok şey yapması” beklendiğinden, sendika temsilcileri bu kapsamda bir
“survivor / hayatta kalan” sendromundan bahsediyorlar.

Yeni ortaya çıkan bulgular, katı izin kontrolünün çalışan maliyetini
azaltma stratejilerinin bir parçası olarak birçok iş organizasyonuna
yerleştirildiğini gösteriyor. İşverenlerin işte olmama hallerini kural dışı
değilse bile hoş karşılanmayan ve azaltılması gereken bir maliyet olarak
görmesi yüzünden hastalık izni ve devamsızlık arasındaki önceden var olan
ayrımlar aşınıyor.

Dahası, hastalık izni politikaları ve uygulamaları çalışanın iyiliği için
olmaktan çıkmış ve disiplin meselesi haline gelmiştir. Somut durumda ise
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hastalık izni uygulamalarının çalışanların hastalık halinin devamına yol
açtığı ve gündelik yaşamlarına olumsuz etkide bulunduğu
gözlemlenmektedir. Çalışanlar artan bir şekilde hastalık hali
bitmeden işe geri dönmeye zorlanmaktadır. Bu da çalışan sağlığının
bozulmasını körüklemektedir.

Resmi istatistikler, iş kaynaklı hastalıklar ve sağlığın bozulma durumu
ile ilgili sorunun büyüklüğünü ortaya koyuyor. 20102011 yılındaki 1.2
milyon vakadan 508.000’i kasiskelet rahatsızlığı ve 400.000’i
stres, depresyon ve kaygıdan kaynaklanmaktaydı. Bu dönemde
211.000 kadar birey iş kaynaklı bu problemlerin farkına vardı.

Çalışanların sağlık problemleri ve çalışma koşulları arasındaki ilişkiyi
anlamak için daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmalar
raporda bahsi kısaca geçen faktörlerin (katı insan kaynakları yönetimi, yalın
çalışma, çalışmanın yoğunlaştırılması ve sıkı devamsızlık yönetimi) yanısıra
başka noktaları da içermelidir.

İş organizasyonu ve insan yönetiminin değiştiği bağlamda katı İK
yönetim stratejisinin parçası olarak gelişen performans yönetimi yalın
çalışma formlarını ve katı devamsızlık yönetimini içermiş, bu da çalışanlar
için zararlı sonuçlar doğurmuştur.

Performans Yönetimi–“Ön Cephe”den
Bulgular

Performans Yönetiminin Ortaya Çıkması

Bireyselleştirilmiş ödeme sistemlerine dayalı firmalar ve
fiyatlandırmada en düşük olma yarışı cezalandırıcı
performans yönetimi ile yönetildi. Yani cezalandırıcı
performans yönetimi krize özel bir durum değildi.
Görüşülen bireyler performans yönetiminin 90’lı yıllardan beri

uygulandığını ve değerlendirmelerin ve bireyselleştirilmiş ödeme
sistemlerinin ilk girişimlerde daha belirgin olduğunu belirtmektedirler.
Finans sektöründe ilk dalga pazardaki yoğun rekabet ortamında ortaya çıktı.
Telekom sektöründe ise işgücü maliyeti üzerindeki baskıları artıran
cezalandırıcı bir performans yönetimi, “fiyatlandırmada en
düşük olma yarışı”nı takip etti.

Dot.com patlamasının çöküşü bu eğilimi güçlendirdi. Bu araştırmaya
katılanlar 2000’li yılların başlarındaki sert performans yönetiminden
bahsederken, katılımcılardan biri 20045 yıllarında “yelkenler fora edilerek
kendini hiçbir şekilde frenlemeden satış ve hedeflere odaklanıldığı"ndan
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bahsetmektedir. Bulgular göstermektedir ki, katı disipline edici
sonuçları olan performans yönetimi 20078 krizi öncesinde
başlamıştır. Yine de kriz, kurumların işi yoğunlaştırmaları ve en ufak
ölçekte bile yönetim ve disiplin yöntemlerini kullanmaları için bahane
bulacakları ortamı sağlamıştır.

Telekom ve finans sektöründe çalışanların belirttiğine göre, teknolojik
mekanizmalarla kontrole bağlı yeni performans yönetimi biçimleri ilk olarak
çağrı merkezlerinde geliştirilmiş ve daha sonra kurumların diğer
kısımlarında da yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Performans Değerlendirmeden Performans
Yönetimine
Katılımcılar, yıllık değerlendirmeden sıkı bir biçimde kontrol edilen

neredeyse kesintisiz bir puanlama ve değerlendirmeyi içeren bir sürece geçiş
olduğunu belirtiyorlar. Çalışanlar giderek kantitatif (ölçülebilir) ve
kalitatif (değerlendirilebilir) kriterlerden oluşan beş kategori
kapsamında değerlendiriliyorlar.

Performans yönetimi gereğinden fazla hedef anlamına gelen geniş
kapsamlı istatistiksel ölçütlerin çıktısıyla desteklenmektedir.

Çalışanların tutumlarının değerlendirilmesindeki
görecelilik adaletsizlik duygusuna yol açmaktadır.
Performans yönetimi giderek bir cezalandırma
mekanizması halini almaktadır.
Çalışanların tutum ve davranışlarının değerlendirilmesine

gittikçe daha büyük önem atfedilmektedir. Firma dokümantasyonu;
firmanın üzerinde psikolojik ve sosyolojik olarak mühendislik yapmak
istediği idealize edilmiş profilin istenen “davranışlarının” sığlığını ortaya
koymaktadır.

Bu davranışların değerlendirilmesi sürecinde birçok problem vardır. Bir
kere verimli performans için ihtiyaç duyulan davranışlar iyi
davranış olarak adlandırılanlarla çelişebilir. Örneğin, birinin sadece
kendi işlerine yoğunlaşması sıkça kötü puanlanan bir tutum olsa da, çağrı
almak söz konusu olduğunda bu gayet olumlu bir özellik olabilir. İlişkili olan
çok sayıda kriter olması sebebiyle bir takım liderinin doğru bir şekilde her
çalışanı, her bir faktörü dikkate alarak tam bir keskinlikle değerlendirmesi
mümkün değildir.

Katılımcılar, bu muğlak, öznel ve hatta keyfi değerlendirmeyi
eleştirmişlerdir. Bir çalışan bir telekom saha mühendisinin nasıl olup da
‘ilham almış’ olmak ile yargılanabileceğini eleştirmiş, ayrıca, örneğin
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‘kalpten çalışma’ derken ne kastedildiğini sorgulamıştır. Görüşülenler bu
şekildeki ‘soft’ hedeflerin işçiyi kötü şekilde damgalamak için gerekli zemini
oluşturduğuna inanmaktadırlar. Dahası, çalışanlar, göreceliliği
nedeniyle adaletsiz bulunan davranışsal puanlamaları sorgulamakta
ciddi zorluk yaşamışlardır.

Finans sektöründeki firmalarda performans yönetimindeki denge, son
yıllarda sayısal ölçümden müşteri memnuniyeti ve davranışların
değerlendirilmesi gibi daha niteliksel bir yöne kayıyor. Katılımcılar,
çalışan performansının tüm açılardan izlenmesinin ön cephedeki yönetim
üzerinde de ne kadar büyük bir zaman ve kaynak yükü yarattığını
belirtmektedirler.

Performans İyileştirme
Performans yönetiminde asıl darbe, performans iyileştirme programları

ve çıktılarından (düzeltici aksiyonlar, disiplin ve kötü performanslıların
işten çıkarılması) gelmektedir. Bir sendika memurunun raporuna göre; bir
bankada, yeni ‘Performans İyileştirme Prosedürü’ (PİP) kötü
performanslılar hakkında yönetsel aksiyon alınmasına yönelik değişiklikler
içermektedir. Birini ‘göndermek’ önceden 18 ay sürerken şimdi ‘baştan sona
6 ay’ sürmektedir. Performans İyileştirmenin cezalandırıcı tarafı
gittikçe artan bir şekilde ödüllendirici tarafının önüne
geçmektedir.

Hedefler, Çalışmanın Yoğunlaştırılması ve
Yalınlaştırılması

Performans Yönetimi artık gerçekleştirilemez hedefler ve
işin yoğunlaştırılması ile ‘insanların sırtında bir değnek’
haline dönüşmüştür.
Görüşülen çalışanlar, yöneticilerin hedeflere giderken daha az

takdir gücüne sahip olduklarını ve daha çok ‘talimata dayalı’
çalıştırdıklarını söylemişlerdir. Bazıları bu sıkı kontrollerin, yöneticiler
kendi hedeflerini gerçekleştirmek zorunda kaldıkça ‘anlamsız davranışlara’
hatta ‘zorbalıklara’ neden olduğuna işaret etmişlerdir.

Katılımcılar, yalın çalışmayla bağlantılı olarak, işyerinde ciddi bir kültür
değişikliğine ve muazzam derecede yoğunlaştırılmış bir çalışmaya da
tanıklık etmişlerdir. Bazı firmalarda yalın çalışma, müzakere edilmeksizin
‘arka kapının gösterilmesi’ şeklinde bile tanıtılmıştır.

Yalın üretim, işte yoğunlaştırma ve en azından bir bankada
olduğu gibi düşük performanslı bulunanların adlarının ilan
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tahtasına yazılması yoluyla aşağılanma gibi uygulamaları
getirmiştir. Bir yetkili, yalınlaştırmanın ‘işyerinde boş alan yaratmak
demek olduğunu, böylece firmanın çalışanlardan daha aza daha fazlasını
alacağını” belirtmiştir. Çalışan sayısını azaltmak tıpkı sürekli
iyileştirme gibi önemlidir ve kullanılan lisan hep ‘çalışanları
yöneticilerin kendi oyunlarına’ çekmeye yöneliktir.

Gerçekleştirilemez hedefler, “insanların zorluklarla
karşılaşması, hata yapmaları ve disipline edilmeleri” sonucunu
doğurur. Telekom’da, bir bölge çalışanına göre, firma “çalışma saatleri
içindeki en küçük boşluğu bile çalışma saatine dahil etmek için uğraştıkça,
çalışma saati üzerindeki boyunduruk gittikçe sıkılaştırılmaktadır”.
Performans Yönetimi artık ‘insanların sırtında bir değnek’ haline
dönüşmüştür.

Çan Eğrisi ve Baskıcı Dağıtım
Üst yönetim sürekli olarak çan eğrisinin kendi organizasyonlarında yer

aldığını inkar eder. Bazı ender durumlarda ise bunun göstergesel olarak ve
disipline yönelik olmayan amaçlarla kullanıldığını kabul ederler. Ancak iki
bankadan alınan firma dokümantasyonu net bir şekilde göstermektedir ki,
söz konusu organizasyonlarda bu yöntem kullanılmış ve katılımcı ifadeleri
bunun yaygın olarak kullanıldığını onaylamıştır.

Görüşülen çalışanlar, çan eğrisinin Performans Yönetiminin
ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmiştir. Bunun işgücü üzerinde
kontrol kurarak verimliliği artırmak ve maliyeti azaltmak amacıyla tesis
edildiği belirtilmiştir. Bazıları için daha az aşikar olan amaç da, yöneticilerin
üzerindeki kontrollerin sıkılaştırılmasıyla birlikte astlarının performansları
hakkında ‘daha fazla hesap verebilir’ konuma getirilmeleridir.

Görüşülen katılımcılar, neredeyse tamamen “kötü performanslıların”
aleyhinde kullanılan lisanı ve konuşma tonunu tariflemişlerdir. Örneğin,
‘beceremiyorsun, düşük performanslısın’ gibi ifadeler kullanılmaktadır.
İnsanlar marjinalize edilmiş, takımı ve firmayı aşağı çekmekle
eleştirilmişlerdir.

Performans iyileştirme programlarından etkilenenlerin sayısı artmış
görünmektedir. Bir yetkili, çalışanların tek bir kriterde düşük puan
almaları durumunda, diğer kritelerde mükemmel bile olsalar,
düşük performanslı olarak değerlendirildiklerini bildirmiştir.

Katılımcılar ‘düzenleme’ ve ‘seviyelendirme’ prosedürlerini, takım
yöneticilerinin üst yönetimle puanları değerlendirmek için görüşmeleri
şeklinde tanımlamışlardır. Katılımcılar sözüm ona, tutarlılık ve eşitliği
sağlamak için tasarlanan yapının amacının bol puan vermeyi engellemek
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olduğunu düşünmektedir. B bankasındaki memura göre, ‘yuvarlak masa’
uygulaması ‘başka bir inceleme ve kontrol katmanı’ da getirmiştir.
Diğerleri ise, ‘seviyelendirme’ işleminin çalışan sayısını azaltmak
üzere hazırlık çalışması olarak yeterli sayıda ‘düşük
performanslı’nın belirlenmesi için tasarlandığına inanmaktadır.

Kötü Performanslılar ve İşten Çıkarma
Yönetimi

Performans işten kolay çıkarmanın, kötü referans korkusu
ile masrafsız işten çıkarmanın ya da düşük ücreti kabul
ettirmenin bir aracı mı?
Sendika memurları ve temsilciler, düşük performanslıların firma

dışına sürülmek üzere hedef alındığına inanmaktadırlar. 2009
yılında, A bankasından 700 kişi ‘gönderilmiştir’. C bankasından bir işyeri
temsilcisi, anlaşmanın imzalanmasından ‘gönderilmeye’ kadar olan
sürenin 12 haftaya kadar düşebileceğine işaret etmiştir.

Katılımcılar, taviz anlaşmaları (bir temsilcinin deyimiyle ‘şok edici
gelişme’) ile düşük performanslıların Performans İyileştirme Prosedürüne
veya muadili bir uygulamaya sokulduklarını ve sonuçta düşük ücreti kabul
etmek için zorlandıklarını belirtmişlerdir.

‘İşten Çıkartma Yönetimi’nin artık genel bir uygulama olduğuna
işaret edilmektedir. Bir işyeri temsilcisi, birçok çalışana sunulan tatsız
öneriyi şöyle tanımlamıştır: ‘Ya şimdi sessizce verdiğimiz meblağ ile çıkarsın
ya da daha sonra hiçbir şey almadan ve kötü bir referans ile…’

Bir telekom şirketinin eski İK yöneticisiyle yapılan mülakat, şirket
pratiklerinin içyüzüne dair dikkat çekici bilgiler sağlıyor. “Bize, para
ödemek durumunda kalmadan insanlardan kurtulmak için
yollar bulmamız söylendi. Eğer bulamazsak, uydurmak zorunda
kalacaktık. Benim 80 kişilik bölümümde, 9 kişi performans nedeniyle
şirketten gönderildi. Şirketin web sitesinde Performans Yönetimi (PY),
koçluk yapmak, insanları geliştirmek ve performanslarını iyileştirmek
olarak tanımlanıyor. Ama pratikte, eski iş arkadaşlarım zamanlarının
%80’ini şu ya da bu şekilde performansı düşük olanlara karşı aksiyona
harcıyorlar. Sadece yılın son çeyreğinin Performans Yönetimi önemlidir.
Bir dönem içinde üstün performanstan ‘gelişime ihtiyacı var’a
geçebilirsiniz. Şirketin motivasyonu açık, seni çıkarmak için oradalar. Bu
insanlar için korkunç ve hiç de insancıl olmayan bir muamele.”

Aynı katılımcı, kötü yöntemin bir diğer kanıtı olarak rahatsız edici
‘otopark muhabbeti’ anekdotu anlattı: “Bir yöneticiden, düşük performans
alan bir çalışanı dışarı çıkarıp resmi olmayan bir konuşma yapması
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beklenir. Yönetici konuşmaya ‘Son puanlarını biliyorsun. Sonucun
nereye gittiği belli değil mi? Belki bir anlaşmaya varmayı
düşünebilirsin,’ diye başlar. Yöneticinin asla açıkça işçinin ayrılması
gerektiğine dair bir öneri yapmaması çok önemlidir. Bu konuşmaları nasıl
idare edeceğimizin eğitimlerini alıyorduk; İK yöneticileri olarak, bir
çalışanın gönüllü olarak anlaşma yapmayı önermesini sağlayacak en iyi
mekanizmaları öğrendiğimiz bir gün süren çalışan ilişkileri dersi
alıyoruz.”

Hastalık İzni Yönetimi
Mülakatlar, çalışanları hastayken çalışmaya ya da tam iyileşmeden işe

gelmeye zorlayan katı hastalık izni politikaları ve prosedürleri hakkında ek
bilgiler sağlamaktadır. Kıdemli bir temsilci, birçok katılımcının görüşünü şu
şekilde özetledi: “Hastalık izninde işverenin bütün o duyarlı tarafının
kaybolduğunu görüyorsun.” Bir telekom yetkilisi için bu, ‘insanları
korkutmak ve geri gelmeye hazır değilken zorla geri getirtmek’
demekti.

Performans Yönetimi – Çalışana Etkileri

İş yoğunluğu baskısı, düşük performanslı bulunanların
damgalanması, korku ve strese sürüklenme, işten
çıkartılma tehdidi, cezalandırma yöntemi olarak
kullanılan performansın sadece düşük performanslıyı
değil diğerlerini de etkilemesi, yetersizlik hissinin sürekli
kılınması performans yönetimi aracı ile kurumsal
sindirmenin sonuçları olarak görülmektedir.
Görüşülenler, özellikle yalın çalışmayla ilişkilendirdiklerinde

performans yönetiminin işçiler için negatif sonuçlarını anlattılar. Hiç
yavaşlamayan iş yoğunluğu, görülmemiş bir baskı oluşturmakta ve
insanları ‘çok kötü’ etkilemektedir.

Agresif bir kültür ve dilin içinde, düşük performanslılar, bir
temsilcinin dediği gibi ‘dipte sotelenenler’ olarak tanımlanıyor ve işleri için
yeterli olmadıkları hissiyle giderek bir umutsuzluğa sürükleniyorlar.

Çalışanların adaletsiz gördükleri değerlendirmelere, kişisel
durumlarının iyileşeceği umuduyla itiraz etmeme eğiliminde oldukları
görülmüştür. Bir banka çalışanı ‘eğer kafamı kaldırmazsam kimse beni
görmez’ diye düşünmekteydi.

İşten çıkartmanın yönetilmesi, sadece ayrılan çalışanı değil
diğerlerini de etkilemektedir. Daha geniş ölçekte ortaya çıkan problem,
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performans iyileştirme planlarıyla birlikte gelen derin güvensizlik hissi
olmuştur. Güvensizlik üzerinden gerçekleşen bu durum, ‘iyileşme’yi
teşvik etmektense, çalışanları yetersiz kılmakta, çalışamaz hale
getirmektedir.

Kurumsal sindirme, hastalığa sürükleyen yıpranmalara
yol açmaktadır. Katı hastalık izni yönetimi bu durumu
daha da kötüleştirmektedir.
CWU Bölge Temsilcisi’ne göre, sözde düşük performanslıların

cezai işlem tehditleri alması ve katı hastalık izni düzenlemeleri,
toplamda bir “kurumsal sindirme” haline gelmiştir. Görüşmeciler,
sürekli performans baskısından giderek daha fazla sayıda çalışanın
psikolojik olarak etkilendiğini anlattı. İşin gerektirdiklerinin giderek
artmasını içselleştirmek ve hastalık derecesinde yıpranmak bu
etkinin sonuçları.

Eski telekomünikasyon İK Yöneticisi’nin tanıklığı da yine etkileyici:
“Çoğu çalışan, yığının en altında kalmaktan korktuğu için
giderek daha çok çalışıyor. Yetersiz performans gösteren
olmaktan kaçınmanın baskısı insanları daha çok çalışmaya
itiyor ve ruh sağlığı sorunlarına yol açıyor, bazıları ise ciddi
düzeyde. Bir anda çöken ve ağlayan kadın iş arkadaşlarım ve karşımda
fenalık geçiren adamlar oldu.”

Cinsiyet Ayrımcılığı ve Dezavantajlar
Çoğu görüşmeci, PY ve eşliğindeki uygulamaların kadın işçileri daha

yüksek oranda dezavantajlı konuma düşürdüğünü anlattı. Örneğin,
performans kriterleriyle çatışabilen çocuk bakımı ve aile işleriyle daha çok
kadınlar uğraşmak zorunda kalmaktadır.

Bir CWU şube sekreteri, yarızamanlı çalışan kadınların çoğunlukla kısa
dönem gelişme planlarına konulduğunu ve bu yolun kolayca disiplin
cezası ve çıkış yoluna dönüşebildiğini anlattı.

Performans Yönetimine Sendika Yanıtları
Açıkça PY birçok kurumda, esas olarak endüstri ilişkileri meselesi

olarak ortaya çıkmıştır. CWU, Britanya Telekomu’nda yıllar içinde birtakım
müzakere girişimlerinde bulundu. CWU ulusal konferansında, şirketin ‘keyfi
ve acımasız’ PY uygulamalarına son vermemesi durumunda sendikanın
eyleme geçmesi yönünde bir öneri kabul edildi.

CWU üyeleri arasında yakın zamanda yapılan bir yoklama, üyelerin
sıkıntılarının çözülmediğini ortaya koyuyor. Üyelerin yaklaşık %38’i
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durumun kötüleştiğine inanıyor.

Finans sektöründe, PY ve hastalık izni yönetimi pazarlık için ulusal
düzeyde kilit maddelere dönüştü.

İşyeri düzeyinde temsilciler, adaletsiz değerlendirmeler için
yargıya başvurulabileceği konusunda farkındalığı yaymaya çalışıyorlar.
Temsilciler aynı zamanda daha proaktif olarak, ulaşılması imkansız
hedeflere, işçiler bu hedefleri yerine getirmekte başarısız olmadan ve
düşük performanslı olarak tanımlanmadan önce, karşı çıkıyorlar.

Görüşülenler, düşük performans nedeniyle işten çıkarılma
yönetimine maruz kalan işçilerin korunmasında bazı başarıların
elde edildiğini anlattılar. Konferans ve seminerlerde birkaç temsilci,
idarenin insanları çabucak çıkarmak için prosedürleri nasıl çiğnediğini
anlattı. Diğerleri Engelli Ayrımcılık yönetmeliğini iş arkadaşlarını korumak
için nasıl etkili bir biçimde kullandıklarından bahsettiler.

Mülakatlarda ve sendika toplantılarında ortaya çıkan temel bir konu
temsilci ve yetkililerin uğraşmak zorunda kaldıkları bireysel vakaların
yoğunluğuydu. Asıl soru, bu bireysel vakaların nasıl kolektif bir hale
getirebileceği oldu.

Bazıları açısından en işe yarayacak yöntem, bir örgütlenme perspektifi
ile temsilcilerle düzenli toplantı yapmak, vaka çalışmalarını koordine
etmek, işletme yönetimine kolektif olarak yaklaşmak ve organizasyon için
fırsatlar yaratmaktı.

Sendikasız İşyerleri ve Savunmasız Çalışanlar

Performans yönetiminin yol açtığı sorunlar örgütsüz
işyerlerinde daha şiddetlidir.
Sendikalı işyerlerinde bile çalışanlar performans yönetimi nedeniyle,

katılımcıların da belirttiği gibi olağanüstü bir baskı yaşıyorlarsa, o zaman
toplu sözleşme ya da temsilin olmadığı örgütsüz işyerlerinde işçiler bu
baskıya daha da açıktır.

İşçi Hakları Merkezi Yöneticisi’nin sağladığı bilgiye göre, çok sayıda
savunmasız çalışan hastalık izni ve performans yönetimi nedeniyle korkunç
muamelelerle karşı karşıya kalmaktadır.

Kapasite üzerinden işten çıkartılma giderek artan bir şekilde
yaygınlaşmaktadır.

Bu bulgulardan çıkartılacak sonuç, işçilerin en temel düzeyde
koruma ve temsiliyetten faydalanmaları için sendikanın
tanınmasının ne kadar önemli olduğudur.
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Sonuç

Ana akım insan kaynakları, çalışan ile firmanın
hedeflerini paralel tanımlar. Performans yönetimi,
ödüllendirme mekanizması olmaktan çıkmış,
cezalandırma mekanizması olmuştur.
Ana akım insan kaynakları yönetimi literatürü, performans yönetimini

örgütsel verimliliği artırmak için çalışanın firma hedeflerini
sahipleneceği uyum içinde bir süreç olarak tanımlamaktadır.

Performans yönetimi, asıl olarak maaşa yansıyan bir ödüllendirme
mekanizması olmaktan çıkarak daha sıkı, emredici, her şeyi
kapsayan bir uygulama ve insan kaynakları yönetiminin merkezi
olmaya evrildi. Performans yönetimi artık şirketlerin geniş hedefleri ve
Anahtar Performans Göstergeleriyle (KPI) belirlenmeye başladı.

Performans yönetiminin yeni formunun çalışanın sürekli
gelişmesine odaklanarak sert yönetim pratikleri içerdiği anlayışı
zaman zaman dile getirilse de, hakim görüş, performans yönetiminin rıza,
çalışan ve patronun hemfikir olduğu hedefler, karşılıklı anlaşma üzerine
kurulduğu ya da kurulması gerektiğidir. Her ne kadar gayet katı
versiyonlarının olduğu görülse de, bunlar “asıl” performans yönetiminden
sapmalar olarak kabul ediliyor.

İnsan kaynakları yönetimi alanından performans yönetimine yönelik
potansiyel yanlılığı nedeniyle çeşitli eleştiriler mevcut, ancak yaygın olarak,
alınacak tedbirlerin bunların üstesinden geleceğine inanılıyor.

Çoğu yönetici, önceden belirlenmiş sınıflandırma
nedeniyle belirli bir yüzdede işgücünü gerçek
performanslarına aldırmaksızın düşük performanslı
olarak tanımlamak zorunda bırakılmaktadır.
Performans yönetimi değerlendirmesinin özel bir biçimi de çan eğrisi

veya normal dağılım eğrisiyle değerlendirmedir. Bu değerlendirmenin
temel problemi, bu önceden belirlenmiş sınıflandırmalarla
çalışanların gerçek performanslarının (bu da sanki ölçülebilir bir
şeymiş gibi ele alınır) hiçbir ilgisinin olmadığı istatistiksel bir
yorum olmasıdır. Dikkat çekici bir şekilde çoğu yönetici, gerçek
performanslarına aldırmaksızın belirli bir yüzdede işgücünü düşük
performanslı olarak tanımlamak zorunda bırakılmaktadır.

Hiçbir kanıta dayanmayan kaba saba bir iddia da, Michaels ve
diğerlerinin yazdığı “Yetenek Savaşı” kitabında ortaya atılmıştır. Buna göre,
organizasyonel başarıyı zirveye taşımak için, her yıl çalışanların %10’u işten
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çıkarılmalıdır.

Sunulan bulgular, performans yönetiminin gelişmeci
insan kaynakları yönetimiyle değil, yukarıdan aşağıya
sıkı biçimde denetlenen hedefodaklı çalışmayla eş anlamlı
olduğunu gösteriyor. Performans yönetiminin disiplin
niyetiyle sıkı biçimde uygulanmaya başlaması 2007
2008’deki finansal krizin öncesine rastlasa da, kriz ve
durgunluk bu eğilimi hızlandırmıştır. Performans
yönetimi işten çıkarma yönetimi olarak kullanılmaktadır.
Britanya’daki egemen görüş, performans yönetiminin

çalışanların lehine olduğudur. Yaptığımız çalışma, bu görüşe
temelden karşı çıkmaktadır. Performans yönetimi, iş ve istihdamın
politik ekonomisinin büyük dönüşümü bağlamında sistematik ve entegre bir
sürece evrilmiştir.

İnsan kaynakları yönetiminin sert olduğu kadar soft yönleri de vardır
ancak bu yönler, yoğun pazar rekabeti şartlarında maliyetleri azaltma
kaygısıyla ve sonrasında kriz ve durgunlukla budanmış veya
önemsenmemiştir. Yalın üretimin gelişimi, yaratıcılığın
güçlenmesine değil yeniden yapılanmaya, mikroyönetime,
hızlanmaya ve işin yoğunlaşmasına yol açmıştır.

Sunulan bulgular, performans yönetiminin en azından finans
hizmetleri ve telekomda bugün aldığı biçimin şüpheye meydan
bırakmayacak ölçüde, gelişmeci insan kaynakları yönetimiyle değil,
yukarıdan aşağıya sıkı biçimde denetlenen hedefodaklı
çalışmayla eş anlamlı olduğunu gösteriyor. Performans
yönetiminin disiplin niyetiyle sıkı biçimde uygulanmaya
başlaması, 20072008’deki finansal krizin öncesine rastlasa da,
kriz ve durgunluk bu eğilimi hızlandırmıştır. Sonuca odaklı ölçümler
merkezi kalmaya devam ederken, bu ölçümlere tavır ve davranışların öznel
değerlendirmeleri de eklenmiştir.

Performans Yönetiminin esas darbesi performans gelişimi
prosedürlerinde yer almaktadır. Bu darbe iş konusunda yaygın bir
güvencesizliğe yol açmıştır. Gelgelelim, bu katı ve baskıcı sistemde
başrolü çan eğrisi ve zorlama performans sınıflandırma dağılımı
oynamakta; bunlar işgücünde belli bir yüzdenin, gerçek
performanstan bağımsız şekilde “düşük performanslı” olarak
nitelendirilmesine yol açmaktadır. Bu kategorizasyon ise pek çok
kişiyi “işten çıkartma yönetiminin” konusu haline gelmeye
sürüklemektedir.
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Eski İK yöneticisi, bir şirketin çalışanlarının işine son vermeyi nasıl
yönetebileceğinin en şaşırtıcı örneğini vermektedir. “Otopark muhabbeti”
çalışana kötü davranışın en uç örneğini oluşturmaktadır.

Performans yönetimi ve işle ilgili hastalıklar arasındaki bağlantıyı
kurmak bu çalışmanın sınırları dışındadır. Ancak kanıtlar bize yeni iş
rejiminin çalışanlar için ciddi bir strese yol açtığını açıkça
göstermektedir

Burada bir avuç sıradışı çalışanın deneyimleri anlatılmamaktadır.
Anlatmak istediğimiz, geniş çalışan yelpazesinin acımasız performans
baskısından ne derece kötü şekilde etkilenmekte olduğudur.

Son söz olarak, performans yönetimi pratiklerinin sadece refaha,
nezakete, onura ve sağlığa aykırı olmakla kalmadığı, yönetici
perspektifinden bakıldığında verimsiz de olduğu söylenebilir. Orta ve alt
düzey yöneticilerin müthiş sadakatini gerektiren bu yönetim,
sadece ve sadece büyük baskı altında çalışmaya zorlanan
işgücünde derin bir memnuniyetsizlik kuyusunun oluşmasına
hizmet etmektedir.

~ 0 ~
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Sonsöz : Rakipler ve yargıçlar arasında yalnız
Plaza Eylem Platformu'nun düzenlediği performans yönetimini konu

alan Deneyim Paylaşımı Atölyesi'nden öğrendiklerimiz bizi bu metni
çevirmeye itti. Dünyanın bir başka köşesinden performans değerlendirme
üzerine yapılan bu çalışmayı Türkçeye çevirirken gördük ki patronların da,
çalışanların da kendi içlerinde sınırları aşan ortaklığı var. Performans
değerlendirmenin nasıl işlediğine ve biz çalışanlar için ne anlama geldiğine
vurgu yapan bu metin bizim bulgularımızı zenginleştirecek bir araştırmaya
dayanıyor. İşte bizim çalışmamızdan bazı alıntılar:

“Daha önce ben bir X şirketinde çalışıyordum, onda da
müdürlük bazında performans yapıyorduk, 'Her
müdürlükten birisine performans puanı olarak 1
vereceksiniz, biz de onu çıkartacağız,' denildi. Toplu işten
çıkarma nedeni performans düşüklüğü olabiliyor,
performans ölçümleri bu anlamda bir araç oluyor.”

“Bizim performans sisteminde C, beklenen; B, biraz daha
üstü; A, insan. İşin abes kısmı biz gece 12'lere kadar, hafta
sonu laptopla evden çalışıyoruz mesaiye sayılmasın diye.
Ve bu A değil onlara göre. Bu C olarak değerlendiriliyor.”

“Her şey tanımlanmış olmuyor aslında. Mesela bizim
sektörde firmalar belli. Onun haricinde portföyüne yeni
bir şirket katamazsın. Ama bize portföyüne yeni şirketler
katmalısın denebiliyor.”

“3 yıl önce, öncelikle bizim bölümün yıllık olarak yaptığı
satışın miktarı şu kadar deniyordu. 3 yıl önce altı kişiyle
yapılan iş %50 arttı ama hala altı kişiyle yapılmaya
devam ediliyor. Bize böyle hedefler konuluyor, hedefler
yapılabilir olsa bile bunlar bizim daha fazla çalışmamızı
gerektiriyor. Geçen sene on saat çalışıyordum, artık hafta
sonları da çalışmaya başladım. Hedefler ölçülebiliyor.
Ama hedefleri satış rakamları üzerinden koyabiliyorlar.
Bizim ne kadar çalışmamız gerektiğine karar vermiyorlar
ama biz çalışıyoruz.”
İş hayatında bireylerin keyfiyetine kalmamış, düzenlenmiş ilişkilerin biz

çalışanlar için daha iyi olacağını düşünürüz. Yaptığımız işin tanınmasını
isteriz. Ancak işimizin kayıt altına alınamayacak kısmı da vardır ve her
zaman olacaktır. Kayıt altına alma kayıt altına alınamayan işin yok
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sayılmasına, işten çıkarmalarda performansın bahane olarak
kullanılmasına, ayrımcılıkların gizlenmesine, kriterlerin işverenin lehine ve
işin yoğunlaşmasına yönelik belirlenmesine yol açmaktadır. Objektiflik
iddiasına rağmen deneyimlerimizden biliyoruz ki işi kayıt altına alma araç
ve süreçleri kendiliğinden objektif olamaz.

Performansla ilgili hedefler ikili görüşmelerde belirleniyor gibi görünse
de aslında çalışan sadece kendisi dışında belirlenmiş hedeflere ulaşmaktan
sorumludur ve bu hedefin gerçekçiliği ise müzakere dışıdır. Performans bu
iş hacmini sınırsız bir şekilde artırmak için; sınırı belirlenemeyecek şekilde
artırmak için kurgulanmış araçtır. Performans değerlendirmesi, siz ne kadar
verimli olursanız olun, “işini yapan” değil “işini henüz tam olarak
yapmamış” kişi olarak tanımlanmaya yol açmaktadır.

Performans denetimi, diğer tüm denetim mekanizmaları gibi bir adillik
iddiası argümanı ile gelmekte, bu şekilde meşrulaştırılmaktadır.
Performans çalışmayanı ortaya çıkaracaktır. Yani denetim araçları
"kötü”leri bulmak ya da onların korkup kötü olmalarını engellemek içindir.
Ama burada yaratılan hayali "kötü", çalışana kötü çalışan olmadığını sürekli
ispat sorumluluğu vermektedir. Sürekli yetersizlik hissiyle baş başa
bırakılan çalışanlar “kötü” olmadıklarını kanıtlamak sorumluluğu
altındadırlar, ancak kanıtların ne olabileceği (hedeflergerçekleşenler)
yönetici/ patron/ pazar tarafından belirlenmiştir; üstelik sürekli
güncellenmekte, yenilenmektedir.

Çalışanları birbirine performans bağıyla bağlayarak, birbirlerine
yönettirerek yönetmek hem çalışanlar arası olası dayanışma imkânlarını
zayıflatmakta hem de etrafta rakipler ya da yargıçlar dışında
kimsenin kalmadığı bir çalışma hayatıyla çalışanı yalnız bırakmaktadır.
Bireysel değerlendirme bireyin yırtma çabasıyla sonuçlanırken kolektif
hakların kaybına yol açabilmekte ve bireye de zarar vermektedir.

İş yerindeki yönetim sistemleri (performans, takip/izleme, hiyerarşi,
prim sistemi, kalite sistemleri, mekansal düzenleme) üzerine düşünmek,
çalışma şartları üzerindeki kontrolümüzü elde etmek için mücadele ederken
“ne istiyoruz” sorusu üzerine de düşünmemizi sağlayacaktır. Bu çalışmanın
bizim kadar diğer emek örgütlerine ve sendikalara da yapılacaklar
konusunda ilham vereceğine inanıyoruz.

Bu çalışma, iş kaynaklı fiziksel ve duygusal tahribat
nedeniyle gülümsemesinden mahrum kalandan en ağır
acıyı yaşayana kadar, varlığının bir kısmını veya
tamamını "hadi hadi sisteminde" kaybedenlere
adanmıştır.

Plaza Eylem Platformu

20



plazaeylem.org

twitter.com/plazaeylem

facebook.com/plazaeylem

bilgi@plazaeylem.org

istenatildim.org




