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Bu doküman SuccessFactors Performans Yönetim Sistemi’nin kullanımı hakkında
bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
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1. SİSTEM GİRİŞİ
SuccessFactors Performans Yönetim Sistemi’ne HR Portal “Formlar ve Süreçler” ekranından veya
e-postanıza gelen sistem maillerindeki linkten sisteme erişim sağlayabilirsiniz.
Sistem girişi KU uzantılı mail adresi ve novell şifresi ile gerçekleştirilir. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi
girdikten sonra karşınıza gelen ikinci ekrana e-posta adresinizi yazarak sisteme giriş yapabilirsiniz.
Tüm web tarayıcılarından ve PC, tablet, mobil gibi farklı cihazlardan sisteme erişim
sağlanabilmektedir.

“E-posta” alanına KU uzantılı
mail adresinizi,
“Şifre” alanına ise novell
şifresini yazarak giriş
yapmanızın ardından ikinci
ekran görüntülenir. Bu ekrana
da mail adresinizi yazarak
sisteme giriş yapabilirsiniz.

2. PERFORMANS YÖNETİMİ SÜREÇ AKIŞI (YOL HARİTASI)
Sistemde süreç akışı aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir. Bu süreç adımları ile ilgili bilgiler
dokümanda açıklanmaktadır.

Hedef Belirleme Dönemi

Ara Dönem

Değerlendirme

Kalibrasyon – Bildirim
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Yukarıda yer alan yol haritası kartınızda yer almaktadır. Sisteme girişinizde ana sayfada bulunan
“Formları Gözden Geçir”e tıkladığınızda açılan ekranda, “Hedef Belirleme - Çalışan” linkine de
tıklayarak size atanan kartı görüntüleyebilirsiniz. Kartınızın üst kısmında yer alan “Yol Haritası”
alanından süreç akışını, ilgili dönemin bitiş tarihini (vade sonu) ve süreçte işlem yapması beklenen
kişi bilgisini görebilirsiniz.

“Yol Haritası”alanından süreç akışını, ilgili dönemin bitiş
tarihini ve süreçte işlem yapması beklenen kişi bilgisini
görüntüleyebilirsiniz.

3. HEDEF BELİRLEME DÖNEMİ - ÇALIŞAN
Kişi (performans değerlendirici veya çalışan) kendisine ait hedef kartını oluştururken Hedef
Belirleme-Çalışan süreç adımında işlem yapmaktadır.
Hedef ve yetkinlik kartları hedef (%60), yetkinlik (%30) ve takdir (%10) olmak üzere 3 bölümden
oluşur. Hedef girişi sırasında hedef sayınızın en az 3, en fazla 10 olması önerilmektedir. 3’ten az
hedef girişi yaptığınızda sistem uyarı vermektedir. Hedeflere girdiğiniz toplam hedef ağırlığının %100
olması gerekmektedir. Kartların yetkinlikleri içeren bölümü hedef belirleme döneminde
görüntülenmemektedir.
Hedef girişi “Hedef Yönetimi” ve “Formları Gözden Geçir” ekranlarından iki farklı yöntem ile
yapılabilmektedir.
3.1. “Hedef Yönetimi” ile Hedef Girişi
Sisteme giriş yaptığınızda ekranın sol üst köşesindeki “Ana Sayfa” menüsüne tıklayarak açılan
listeden “Hedef Yönetimi”ni seçimi ile size atanan kartı görüntüleyebilirsiniz.

Ana sayfada yer alan “Hedef Yönetimi”ni seçerek
kartınızı görüntüleyebilirsiniz.

“Hedef Yönetimi” ekranında hedef ekleyebilir, hedeflerinizi görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Bu ekranda “Yeni Hedef Oluştur” üzerine tıkladığınızda açılan listede “Hedef Sihirbazı”nı
seçerseniz SMART
hedef
oluşturmanızda
size
yönlendirme sağlayacak
ekranı
görüntüleyebilirsiniz. “Yeni Hedef Oluştur”a tıklarsanız hedef girişi ekranına yönlendirileceksiniz.
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3.1.1. Hedef Sihirbazı
“Hedef Sihirbazı” ekranındaki aşağıdaki yönlendirmeler ile SMART hedefler belirleyebilirsiniz.

Hedefle ilgili detay bilgiler bu alana tıklandığında
açılan “Hedef Ekle” ekranından eklenebilir.

“Hedef Sihirbazı” ile girdiğiniz hedefler kartınızda görüntülenir. Yeni hedef eklemek için “Yeni Hedef
Oluştur” alanına tıklamalısınız.
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“Hedef Sihirbazı” veya “Yeni Hedef Oluştur” ile yaptığınız hedef girişi “Hedef Yönetimi” ekranında
görüntülenmektedir. Bu ekranda hedefin yanında yer alan “Düzenle”ye tıklarsanız hedefinizi tekrar
düzenleyebilirsiniz.

Yeni hedef eklemek için “Yeni Hedef
Oluştur” butonuna tıklamalısınız.

Mevcut hedefler üzerinde değişiklik yapmak
istediğinizde hedeflerin yanındaki “Düzenle”ye
tıklayarak hedefinizi tekrar düzenleyebilirsiniz.

3.2. “Formları Gözden Geçir” ile Hedef Girişi
Hedef girişinde 2. yöntem ise “Formları Gözden Geçir” ile hedef girişi yapmaktır. Sisteme girişinizde
ana sayfada bulunan “Formları Gözden Geçir”e tıkladığınızda açılan ekranda, “Hedef Belirleme Çalışan” linkine de tıklayarak size atanan kartı görüntüleyebilirsiniz.

Ana sayfada “Formları Gözden Geçir”e
tıkladığınızda açılan ekranda yer alan
linke de tıklayarak kartınızı
görüntüleyebilirsiniz.

Bildirimlerden de “Formları
Gözden Geçir” alanını
görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca “Ana Sayfa” menüsünden “Değerlendirmelerim”e tıkladığınızda açılan ekrandan “Koç
Üniversitesi (Yıl) – Hedef ve Yetkinlik Kartı” linkine tıklayarak da kartınıza ulaşabilirsiniz.

Listeden “Değerlendirmelerim” seçildiğinde açılan ekrandan “Tüm
Formlar”a tıklarsanız kartınızın linkini “Koç Üniversitesi (Yıl) Hedef ve Yetkinlik Kartı” görüntüleyebilirsiniz.
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“Hedef Belirleme – Çalışan” linkine tıkladığınızda açılan ekranının sağ tarafında kalan “Hedef
Ekle”ye tıklayarak hedef giriş ekranını görüntüleyebilirsiniz. “Hedef Ekle” ekranında birim ve
değerlendirme skalası ile ilgili bilgilendirici içerikler mavi yazı ile bulunmaktadır.

Hedef tanımının sağ tarafında yer alan
çöp kutusu ikonu ile hedefinizi silinebilir
veya kalem ikonu ile güncelleyebilirsiniz.

“Hedef Ekle” alanına tıkladığınızda
açılan ekrandan hedef girişi
yapabilirsiniz.

İsterseniz yorum alanına hedefle
ilgili yorum yazılabilirsiniz.

Hedef ekle ekranında * ile işaretli alanlar zorunlu alanlardır, bu alanları doldurmadan kaydetmek
isterseniz sistem uyarı verecektir.

“İş hedefi Tanımı”na SMART hedef tanımlanmalıdır.

“Metrik” alanı zorunlu değildir. İsteğe bağlı olarak
hedefin nasıl ölçümleneceği bu alana yazılabilir. Bu
açıklama metrik yerine istenirse “İş Hedefi Tanımı”na
da yazılabilir.
“Birim” alanına tıklandığında açılan aşağıdaki listeden
hedefin ilişkili olduğu birim seçilmelidir.
Adam/Saat, Adet, Ay, Endeks, Euro, Gün, Hafta, Puan,
Saat, Sayı, Sözel (Birimsiz), TRY, USD, Yüzde
Hedef için belirlenen “Hedeflenen Değer” bu alana
girilmelidir.
“Durum” alanına tıklandığında açılan aşağıdaki listeden
hedefin durumu seçilmelidir.
Başlamadı, Devam Ediyor, Hedefin Gerisinde,
Tamamlandı, İptal edildi
“Bir Önceki Yıl Gerçekleşen Değer” zorunlu alan
değildir. Fakat hedefin izlenebilirliği açısından girilmesi
tavsiye edilir.
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Alt ve üst limit değerlerini tanımlamak için “Değerledirme Skalası Ekle”ye tıklanması gerekmektedir.
Hedeflenen seviye tablosu “Değerlendirme Ölçeği” (Pozitif/Negatif) seçiminize göre otomatik
doldurulmaktadır. “Alt Limit” ve “Üst Limit” değerleri güncellenebilmektedir.
“Hedeflenen Değer” alanını güncellemeniz durumunda tekrar “Değerlendirme Ölçeği”ni
(Pozitif/Negatif) seçmeniz gerekmektedir. Bu seçim yapılmadığında sistem hatalı hesaplama
yapacaktır.
Tüm alanları doldurduktan sonra ekranın sağ alt köşesinde yer alan “Kaydet”e tıklayarak hedefinizi
kaydedebilirsiniz.

“Hedeflenen Değer” ile
“Hedeflenen Seviye” tablosundaki
değerin aynı olmasına dikkat
etmelisiniz. “Alt Limit” ve “Üst
Limit” değerleri
güncellenebilmektedir.

Karta girilen tüm hedeflerin
hedef ağırlığı toplamı %100
olmalıdır.
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3.3. Hedef Yönlendirme İşlemleri
Bu işlem ile size direkt bağlı çalışanlara hedef yönlendirebilirsiniz.
Yönlendirilecek hedefi seçtikten sonra “Hedef Yönetimi” ekranının sağ üst köşesinde yer alan
işlemler listesinden “Hedef Yönlendirme” ile “Alıcıları Seçin” listesine ulaşabilir ve hedefi
yönlendireceğiniz kişi/kişileri seçebilirsiniz.

1.Adım: Yönlendirilmek istenilen
hedefin seçmelisiniz.

2.Adım: “İşlemler” listesinden “Hedef
Yönlendirme” seçilmelidir. Açılan
ekrandan hedefi yönlendireceğiniz
kişi/kişileri seçebilirsiniz.

“Alıcıları Seçin” ekranından kişileri seçip “ileri”ye tıkladığınızda yönlendireceğiniz hedef detayı
görüntülenecektir. İsterseniz yönlendirilecek hedef üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. Ekranın sağ
alt köşesinde yer alan “Yönlendir” ile işlemi tamamlayabilirsiniz. Yönlendirilen hedef, kişinin
kartında ilgili hedefin altında “Uyarı -Performans değerlendiricinin adı- tarafından yönlendirildi”
olarak görüntülenir.

Hedefte düzenleme yaptıktan sonra
“Yönlendir”e tıkladığınızda hedefi
yönlendirdiğinize dair bilgi ekranını
görüntülersiniz.
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3.3.1. Yönlendirilen Hedefi Görüntüleme
Performans değerlendiriciniz tarafından size yönlendirilen hedefleri kartınızda “Uyarı: -Performans
Değerlendiricinizin adı- tarafından yönlendirildi” uyarısı ile görüntüleyebilirsiniz. İhtiyaç durumunda
“Düzenle”ye tıklayarak hedefi güncelleyebilirsiniz.

Yönlendirilen hedefler “Uyarı: -Performans Değerlendiricinizin adı- tarafından
yönlendirildi” olarak görüntülenir. İhtiyaç durumunda “Düzenle”ye tıklayarak
hedefi güncelleyebilirsiniz.

3.4. Hedef Kartı ile İlgili Diğer İşlemler
3.4.1. Kartı PDF olarak İndirme ve Yazdırma
“Hedef Yönetimi” ekranındaki “İşlemler” listesinden “HTML ya da PDF olarak yazdır”a tıkladığınızda
hedeflerinizi bilgisayarınıza pdf formatında indirebilir ya da yazdırabilirsiniz.

“İşlemler” listesinden “HTML ya da PDF
olarak yazdır”a tıkladığınızda kartınızı
indirilebilir ya da çıktısı alabilirsiniz.

Ayrıca “Değerlendirmelerim” ile görüntülediğiniz kartınızın sağ üst köşesinde yer alan ikonları da
kullanarak kartınız ile ilgili bilgi ekranını görüntüleyebilir, bilgilerinizi kaydedebilir, kartınızı pdf
formatında bilgisayarınıza indirebilir ve yazdırabilirsiniz.

Bu ikon ile kartta eksik kalan
alanları görüntüleyebilirsiniz.
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3.4.2. Çalışanınızın Kartını PDF olarak İndirme ve Yazdırma
Çalışanınızın hedeflerini isterseniz “Hedef Yönetimi” ekranından da görüntüleyebilirsiniz.
“Ana Sayfa” menüsünden giriş yaptığınız “Hedef Yönetimi” ekranında isminizin üzerine tıkladığınızda
size bağlı ekip listesi açılır. Bu listeden ilgili çalışanınızı seçerek hedeflerini görüntüleyebilirsiniz.
3.4.1 maddesinde anlatılan işlem ile çalışanınızın da kartını bilgisayarınıza pdf formatında indirebilir
ya da yazdırabilirsiniz.

“Hedef Yönetimi” ekranı üzerinde isminizin
yazılı olduğu yere tıklarsanız size bağlı ekibin
listesini görebilirsiniz. Bu listeden ilgili
çalışanınızı seçerek hedeflerini
görüntüleyebilirsiniz.

3.4.3. Hedef Ayrıntısını Görüntüleme
“Hedef Yönetimi” ekranında hedeflerinizin sağ tarafında yer alan ikona ( ) tıkladığınızda açılan
listeden “Hedef Ayrıntısını Görüntüle” seçimi yaparsanız hedefinizde tarih bazında yaptığınız
revizyonları görüntüleyebilirsiniz.
Hedefin sağ tarafında yer alan ikona
tıkladığınızda açılan listeden “Hedef
Ayrıntısını Görüntüle” seçimini yaparsanız
“Hedefin Ayrıntılı Görünümü” sayfasını
açabilirsiniz.

“Yapılan Değişikliği Göster”e tıklarsanız
hedefinizde tarih bazında yaptığınız
değişiklikleri sarı ile işaretli olarak
görebilirsiniz.

3.4.4. Çalışanınızın Hedef Ayrıntısını Görüntüleme
3.4.2 maddesinde anlatıldığı gibi çalışanınızın hedeflerini görüntüledikten sonra 3.4.3
maddesindeki işlemi uyguladığınızda çalışanınızın hedef ayrıntısını görüntüleyebilirsiniz.
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3.4.5. Mevcut Hedefi Kopyalama
İsterseniz mevcut hedefinizi kopyalayarak yeni hedef oluşturabilirsiniz.
Hedefinizin yanında yer alan “Düzenle”ye tıklayarak açtığınız ekranın altında yer alan “Hedefi
Kopyala” ile hedefi kopyalarak içeriğini düzenleyebilirsiniz.

“Hedefi Kopyala” ile mevcut
hedefi kopyalayarak yeni
hedef oluşturabilirsiniz.

3.4.6. Hedef Silme
“Hedef Yönetimi” ekranında hedeflerinizin sağ tarafında yer alan ikona ( ) tıkladığınızda açılan
listeden “Hedefi Sil” ile hedefinizi silebilirsiniz.
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3.5. Hedef Belirleme Görüşmesi Değerlendirme
Hedef girişi tamamlandıktan sonra kartın en altında yer alan “Hedef Belirleme Görüşmesi” sorusu
için performans değerlendiriciniz ile yaptığınız görüşmeyi düşünerek değerlendirme yapmanız
gerekmektedir. İsterseniz yorum alanına görüşlerinizi de yazabilirsiniz. Yaptığınız değerlendirme ve
yorum sistem üzerinden performans değerlendiriciniz tarafından görüntülenebilmektedir.
Bu değerlendirmeyi de tamamladıktan sonra sağ alt köşede yer alan “Formu Onaya Gönder”e
tıklamalısınız.
“Seçiniz”e tıklayarak “Hedef
Belirleme Görüşmesi”
değerlendirmenizi
yapabilirsiniz. Bu alan
zorunlu alandır.
İsterseniz yorum alanına da
görüşlerinizi yazabilirsiniz.

“Formu Onaya Gönder” tıklandığında aşağıdaki
e-posta ekranı karşınıza gelecektir.
“Kaydet ve Kapat” derseniz kartınız kaydedilir,
performans değerlendiricinize iletilmez.
“İptal”e tıklarsanız ise kartınıza girdiğiniz bilgiler
kaydedilmeden kapatılır.

Üst ekranda “Formu Onaya Gönder”e tıkladığınızda aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir. Bu alana
isterseniz performans değerlendiriciniz ile paylaşmak istediğiniz bilgileri yazabilirsiniz. Bu bilgiler
gönderilecek e-posta içerisinde iletilecektir. Bu alan zorunlu değildir.
Sağ alt köşede yer alan “Formu Onaya Gönder”e tıklayarak kartınızı performans değerlendiricinize
iletebilirsiniz. Bu işlemden sonra kartınızı görüntüleyebilir fakat kartınız üzerinde işlem
yapamazsınız.

İsterseniz performans değerlendiricinize yorum
yazabilirsiniz. Yazdığınız yorum e-posta
içerisinde görüntülenir. “Formu Onaya Gönder”e
tıkladığınızda kartınız performans
değerlendicinize iletilir.
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4. HEDEF BELİRLEME DÖNEMİ – PERFORMANS DEĞERLENDİRİCİ
4.1. Çalışanınızın Kartını Görüntüleme ve Onaylama
Çalışan tarafından onayınıza gönderilen karta, sistemden gönderilen e-posta içerisindeki linkten
veya sisteme giriş yapıp ana sayfada bulunan “Formları Gözden Geçir”e tıklayarak
ulaşılabilirsiniz.

Çalışanınız tarafından yönlendirilen forma, ana sayfada
bulunan “Formları Gözden Geçir” alanından ulaşılabilirsiniz.

“Formları Gözden Geçir” ekranından ilgili çalışanınızın
linkine tıklayarak kartını görüntüleyebilirsiniz.

Açılan ekranda hedef detaylarını görüntülemek için kalem ikonu ile giriş yapabilirsiniz. Hedefe
ilişkin notlarınızı yorum alanına yazabilirsiniz.
Görüntülenen hedefte değişiklik yapamazsınız, revizyon talebiniz varsa yorum alanına yazarak
kartı çalışanınıza geri gönderebilirsiniz.

Kalem ikonuna tıklayarak hedefin ayrıntısını
görütüleyebilirsiniz. Hedefte değişiklik
yapamazsınız, revizyon talebiniz varsa yorum
alanına yazarak kartı çalışanınıza geri
gönderebilirsiniz.

Çalışanınızın yazdığı
yorum varsa bu alandan
görüntüleyebilirsiniz.

4.2. Destekleyici Doküman Ekleme
Çalışanınızın hedefiyle veya yetkinliği ile ilgili ek dokümanları kartın sağ üst köşesinde yer alan
“Destekleyici Dokümanlar” alanından ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz dokümanı yine bu alandan
görüntüleyebilirsiniz.
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Bu alandan doküman ekleyebilir ve
görüntüleyebilirsiniz. Açılan ekrandan “Ekler”e
tıklayarak doküman ekleyebilirsiniz.

4.3. Hedef Belirleme Görüşmesi Değerlendirme
Çalışanın hedefleri ile ilgili yorumlarınızı tamamladıktan sonra kartın en altında yer alan “Hedef
Belirleme Görüşmesi” sorusu için çalışanınız ile yaptığınız görüşmeyi düşünerek değerlendirme
yapmanız gerekmektedir. İsterseniz yorum alanına görüşlerinizi de yazabilirsiniz. Yaptığınız
değerlendirme ve yorum sistem üzerinden çalışanınız tarafından görüntülenebilmektedir. Çalışanın
yapmış olduğu değerlendirmeyi de bu alanda görüntüleyebilirsiniz.
Bu değerlendirmeyi de tamamladıktan sonra sağ alt köşede yer alan “Formu Onayla”ya tıklamanız
gerekmektedir.
Eğer kartta bir değişiklik talebiniz varsa “Formu Çalışana Geri Gönder” butonuna tıklayarak
çalışanınızın ilgili alanda değişiklik yapmasını isteyebilirsiniz.

Değerlendirme listesinden seçim
yaparak değerlendirmenizi
tamamlayabilir, isterseniz yorum
alanına da yorumlarınızı
ekleyebilirsiniz. Çalışanın yaptığı
değerlendirmeyi de bu alandan
görüntüleyebilirsiniz.

“Formu Onayla” dediğinizde kart çalışana
iletilir. Bu işlemden sonra kart üzerinde
işlem yapamazsınız. Eğer kartta herhangi
bir değişiklik talebiniz varsa “Formu
Çalışana Geri Gönder” butonuna
tıklayarak çalışanın ilgili alanda değişiklik
yapmasını istenebilirsiniz. “Kaydet ve
Kapat” derseniz kart kaydedilir, çalışana
iletilmez.
“İptal”e tıklarsanız ise karta girdiğiniz
bilgiler kaydedilmeden kapatılır.

Üst ekranda “Formu Onayla”ya tıkladığınızda aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir. Bu alana
isterseniz çalışanınız ile paylaşmak istediğiniz bilgileri yazabilirsiniz. Bu bilgiler gönderilecek eposta içerisinde iletilecektir. Bu alan zorunlu değildir.
Sağ alt sağ köşede yer alan “Formu Onayla”ya tıklayarak kartı bir sonraki dönem için çalışanınıza
iletebilirsiniz. Bu işlemden sonra kartı görüntüleyebilir fakat kart üzerinde işlem yapamazsınız.

İsterseniz çalışana yorum yazabilirsiniz.
Yazdığınız yorum e-posta içerisinde görüntülenir.
“Formu Onayla”ya tıkladığınızda kartınız bir
sonraki dönem için çalışana iletilir.
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5. ARA DÖNEM – ÇALIŞAN
5.1. Ara Dönem İşlemleri
Ana sayfada bulunan “Formları Gözden Geçir” alanına tıklayarak kartınızı görüntüleyebilirsiniz.
Ara dönemde hedef kartınızda yer alan hedefinizi düzenleyebilir, yeni hedef ekleyebilir veya mevcut
hedefi silerek yerine başka bir hedef ekleyebilirsiniz.
Hedefin yanında yer alan kalem ikonu ile hedef düzenle ekranını görüntüleyerek hedefte değişiklik
yapabilir veya çöp kutusu ikonuyla hedefi silerek “Hedef Ekle”den yeni hedef ekleyebilirsiniz.
Kalem ikonuyla hedef düzenle ekranını
görüntüleyerek hedefte değişiklik yapılabilir
veya çöp kutusu ikonuyla hedefi silerek
“Hedek Ekle”den yeni hedef ekleyebilirsiniz.

“Hedefi Düzenle” ekranında “Ara Dönem Gerçekleşen Değer” alanını doldurabilirsiniz.
Ayrıca hedefin izlenebilirliği için “Durum” alanının (Başlamadı / Devam ediyor / Hedefin gerisinde /
Tamamlandı / İptal edildi) güncellenmesi önemlidir.

“Hedeflenen Değer”
güncellenecekse mutlaka
“Değerlendirme Ölçeği” de
tekrar seçilmelidir.

Hedefin izlenebilirliği
açısından “Durum” alanı
güncellenmelidir.

Bu dönemde “Ara Dönem
Gerçekleşen Değer” alanı
doldurulabilir.

İsterseniz mevcut hedefi
kopyalayarak yeni hedef
oluşturabilirsiniz.
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5.2. Yetkinlik Değerlendirme Girişi
Ara dönemde yetkinliklerinizi değerlendirebilirsiniz. Bu alanı doldurmak bu dönemde zorunlu
değildir, bu değerlendirme sene sonundaki nihai performans puanına etki etmez.
Yetkinlik kartı olan çalışanlar “Ara Dönem Yetkinlik Değerlendirme” ile sistemde işlem yapmaya
başlayacaklardır.

“Seçiniz”e tıkladığınızda açılan
listeden yetkinlik değerlendirmesini
gerçekleştirebilirsiniz.

5.3. Ara Dönem Gözden Geçirme Görüşmesi Değerlendirme
Hedef girişi tamamlandıktan sonra kartın en altında yer alan “Ara Dönem Gözden Geçirme
Görüşmesi” sorusu için performans değerlendiriciniz ile yaptığınız görüşmeyi düşünerek
değerlendirme yapmanız gerekmektedir. İsterseniz yorum alanına görüşlerinizi de yazabilirsiniz.
Yaptığınız değerlendirme ve yorum sistem üzerinden performans değerlendiriciniz tarafından
görüntülenebilmektedir.
Bu değerlendirmeyi de tamamladıktan sonra alt sağ köşede yer alan “Formu Onaya Gönder”e
tıklamanız gerekmektedir.

“Seçiniz”e tıklayarak
değerlendirmenizi
yapabilirsiniz. Bu alan
zorunlu alandır.
İsterseniz yorum alanına da
görüşlerinizi yazabilirsiniz.

“Formu Onaya Gönder” tıklandığında kartınız
performans değerlediricinize iletilir. Bu işlemden
sonra kartınız üzerinde işlem yapamazsınız.
“Kaydet ve Kapat” derseniz kartınız kaydedilir,
performans değerlendiricinize iletilmez.
“İptal”e tıklarsanız ise kartınıza girdiğiniz bilgiler
kaydedilmeden kapatılır.

Üst ekranda “Formu Onaya Gönder”e tıkladığınızda aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir. Bu alana
isterseniz performans değerlendiriciniz ile paylaşmak istediğiniz bilgileri yazabilirsiniz. Bu bilgiler
gönderilecek e-posta içerisinde iletilecektir. Bu alan zorunlu değildir.
Sağ alt köşede yer alan “Formu Onaya Gönder”e tıklayarak kartınızı performans değerlendiricinize
iletebilirsiniz. Bu işlemden sonra kartınızı görüntüleyebilir fakat kartınız üzerinde işlem
yapamazsınız.

İsterseniz performans değerlendiricinize yorum
yazabilirsiniz. Yazdığınız yorum e-posta
içerisinde görüntülenir. “Formu Onaya Gönder”e
tıkladığınızda kartınız performans
değerlendicinize iletilir.
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6. ARA DÖNEM – PERFORMANS DEĞERLENDİRİCİ
6.1. Çalışanınızın Kartını Görüntüleme ve Onaylama
Ana sayfada bulunan “Formları Gözden Geçir” alanına tıklayarak çalışanınızın kartını
görüntüleyebilirsiniz.
Ara dönemde çalışanınızın hedeflerinin yanında bulunan kalem ikonuna tıklayarak hedeflerin
ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda yorum alanına hedefler ile ilgili yorum
yazabilirsiniz. Yorum alanında bir önceki dönem yazdığınız yorumları görüntüleyip güncelleyebilir
veya değiştirebilirsiniz.
Kalem ikonuna tıklayarak hedefin ayrıntısını
görütüleyebilirsiniz. Hedefte değişiklik
yapamazsınız, revizyon talebiniz varsa yorum
alanına yazarak kartı çalışana geri
gönderebilirsiniz.

Çalışanın yorum alanına yazdığı
yorumlar bu alanda görüntülenir.

6.2. Yetkinlik Değerlendirme Girişi
Ara dönemde çalışanınızın yetkinliklerini değerlendirebilirsiniz. Bu alanı doldurmak bu dönemde
zorunlu değildir, bu değerlendirme sene sonundaki nihai performans puanına etki etmez.

“Seçiniz”e tıkladığınızda açılan listeden
yetkinlik değerlendirmesini
gerçekleştirebilirsiniz.
Çalışan tarafından yapılan
değerlendirmeyi ve yorumları bu
alandan görüntüleyebilirsiniz.

6.3. Ara Dönem Gözden Geçirme Görüşmesi Değerlendirme
Değerlendirmenizi tamamladıktan sonra kartın en altında yer alan “Ara Dönem Gözden Geçirme
Görüşmesi” sorusu için çalışanınız ile yaptığınız görüşmeyi düşünerek değerlendirme yapmanız
gerekmektedir. İsterseniz yorum alanına görüşlerinizi de yazabilirsiniz. Yaptığınız değerlendirme ve
yorum sistem üzerinden çalışanınız tarafından görüntülenebilmektedir. Çalışanın yapmış olduğu
değerlendirmeyi de bu alanda görüntüleyebilirsiniz.
Bu değerlendirmeyi de tamamladıktan sonra sağ alt köşede yer alan “Formu Onayla”ya tıklamanız
gerekmektedir.
Eğer kartta bir değişiklik talebiniz varsa “Formu Çalışana Geri Gönder” butonuna tıklayarak
çalışanınızın ilgili alanda değişiklik yapmasını isteyebilirsiniz.
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Değerlendirme listesinden seçim
yaparak değerlendirmenizi
tamamlayabilir, isterseniz yorum
alanına da yorumlarınızı
ekleyebilirsiniz. Çalışanın yaptığı
değerlendirmeyi de bu alandan
görüntüleyebilirsiniz.

“Formu Onayla” dediğinizde kart çalışana
iletilir. Bu işlemden sonra kart üzerinde
işlem yapamazsınız. Eğer kartta herhangi
bir değişiklik talebiniz varsa “Formu
Çalışana Geri Gönder” butonuna
tıklayarak çalışanın ilgili alanda değişiklik
yapmasını istenebilirsiniz. “Kaydet ve
Kapat” derseniz kart kaydedilir, çalışana
iletilmez.
“İptal”e tıklarsanız ise karta girdiğiniz
bilgiler kaydedilmeden kapatılır.

Üst ekranda “Formu Onaya Gönder”e tıkladığınızda aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir. Bu alana
isterseniz çalışanınız ile paylaşmak istediğiniz bilgileri yazabilirsiniz. Bu bilgiler gönderilecek e-posta
içerisinde iletilecektir. Bu alan zorunlu değildir.
Sağ alt sağ köşede yer alan “Formu Onayla”ya tıklayarak kartı bir sonraki dönem için çalışanınıza
iletebilirsiniz. Bu işlemden sonra kartı görüntüleyebilir fakat kart üzerinde işlem yapamazsınız.

İsterseniz çalışana yorum yazabilirsiniz.
Yazdığınız yorum e-posta içerisinde görüntülenir.
“Formu Onayla”ya tıkladığınızda kartınız bir
sonraki dönem için çalışana iletilir.

6.4. Diğer İşlemler
Değerlendirmede 13. maddede anlatılan geri bildirim isteme, kişi sıralayıcı ve fark analizi
özelliklerini kullanabilirsiniz.
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7. PERFORMANS DEĞERLENDİRME – ÇALIŞAN
7.1. Hedef Gerçekleşmesi Girişi
Ana sayfada bulunan “Formları Gözden Geçir” alanına tıklayarak kartınızı görüntüleyebilirsiniz.
Hedeflerinizin yanında bulunan kalem ikonuna tıkladığınızda açılan “Hedef Düzenle” ekranında
“Gerçekleşen Değer” alanı zorunlu alandır, kartınızın hesaplanabilmesi için bu alanı doldurmanız
gerekmektedir. Hedef durumunun izlenebilmesi için “Durum” alanı da güncellenmelidir.

Hedeflerin izlenebilirliği için
“Durum” alanı güncellenmelidir.

Bu dönemde “Gerçekleşen
Değer” zorunlu alandır.
Kartınızın hesaplanabilmesi için
bu alan doldurulmalıdır.

“Gerçekleşen Değer” alanının doldurulmasının ardından ilgili hedeften alınan puan, hedef
tanımının altında “Hedefin Gerçekleşme Puanı” olarak görüntülenir.
İlgili hedeften alınan puan, hedef tanımının
altında “Hedefin Gerçekleşme Puanı” olarak
görüntülenir.
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7.2. Yetkinlik Değerlendirme Girişi
Ara dönemde yaptığınız yetkinlik değerlendirme aynı şekilde görüntülenir. İsterseniz “Çalışan
Değerlendirmesi” listesinden seçim yaparak değerlendirmenizi güncelleyebilirsiniz.

“Çalışan Değerlendirmesi” listesinden seçim
yaparak yetkinliğinizi değerlendirebilirsiniz.

Yaptığınız değerlendirmeyi bu alandan da
görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca performans
değerlendiriciniz tarafından yapılan yorumlar
da bu alandan görüntülenmektedir.

Performans değerlendirme döneminde görüşme değerlendirme, performans değerlendiricinizin
kartınızı onaylamasının ardından gerçekleştirilir. Sağ alt sağ köşede yer alan “Formu Onayla”ya
tıklayarak kartınızı performans değerlendiricinize iletebilirsiniz. Bu işlemden sonra kartı
görüntüleyebilir fakat kart üzerinde işlem yapamazsınız.
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8. PERFORMANS DEĞERLENDİRME – PERFORMANS DEĞERLENDİRİCİ
8.1. Çalışanınızın Kartını Görüntüleme ve Onaylama
Ana sayfada bulunan “Formları Gözden Geçir” alanına tıklayarak çalışanınızın kartını
görüntüleyebilirsiniz.
Ara dönemde çalışanınızın hedeflerin yanında bulunan kalem ikonuna tıklayarak hedeflerin
ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda yorum alanına hedefler ile ilgili yorum
yazabilirsiniz.
Kalem ikonuna tıklayarak hedefin ayrıntısını
görütüleyebilirsiniz. Hedefte değişiklik
yapamazsınız, revizyon talebiniz varsa
yorum alanına yazarak kartı çalışana geri
gönderebilirsiniz.
Çalışanın yazdığı yorum varsa
bu alandan görüntüleyebilirsiniz.

8.2. Yetkinlik Değerlendirme Girişi
Ara dönemde yaptığınız yetkinlik değerlendirme aynı şekilde görütülenir. İsterseniz her bir
yetkinliğin altında yer alan “Nihai Puan” alanından seçim yaparak çalışanınızın yetkinliklerini tekrar
değerlendirebilirsiniz. Performans değerlendirme döneminde bu alan zorunlu alandır.

“Seçiniz”e tıkladığınızda açılan listeden
yetkinlik değerlendirmesini
gerçekleştirebilirsiniz.

Çalışan tarafından yapılan
değerlendirmeyi ve yorumları bu
alandan görüntüleyebilirsiniz

8.3. Performans Değerlendirme Görüşmesi Değerlendirme
Kartın en altında yer alan “Performans Değerlendirme Görüşmesi” sorusu için çalışanınız ile
yaptığınız görüşmeyi düşünerek listeden seçim yapmalısınız. İsterseniz yorum alanına görüşlerinizi
de yazabilirsiniz.
Değerlendirme listesinden seçim
yaparak değerlendirmenizi
tamamlayabilir, isterseniz yorum
alanına da yorumlarınızı
ekleyebilirsiniz.
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8.4. Değerlendirmeyi Tamamlama
Değerlendirmenizi tamamladıktan sonra kartın altında yer alan “Özet” ekrandan yaptığınız
değerlendirmenin özet tablosunu görüntüleyebilirsiniz. Yaptığınız değerlendirmenin sonucunu
ekranın sağ üst köşesinde görebilirsiniz. Eğer değerlendirmenizi değiştirmeyecekseniz ekranın sağ
alt köşesinde yer alan “Formu Onayla”ya tıklamanız gerekmektedir.
Yaptığınız değerlendirmenin sonucunu
bu alandan görüntüleyebilirsiniz.

Üst ekranda “Formu Onayla”ya tıkladığınızda aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir. Bu alana
isterseniz çalışanınız ile paylaşmak istediğiniz bilgileri yazabilirsiniz. Bu bilgiler gönderilecek e-posta
içerisinde iletilecektir. Bu alan zorunlu değildir.
Sağ alt sağ köşede yer alan “Formu Onayla”ya tıklayarak kartı bir sonraki adım için çalışanınıza
iletebilirsiniz. Bu işlemden sonra kartı görüntüleyebilir fakat kart üzerinde işlem yapamazsınız.
İsterseniz çalışana yorum yazabilirsiniz.
Yazdığınız yorum e-posta içerisinde görüntülenir.
“Formu Onayla”ya tıkladığınızda kartınız bir
sonraki adım için çalışana iletilir.

8.5. Diğer İşlemler
Değerlendirmede 13. maddede anlatılan geri bildirim isteme, kişi sıralayıcı ve fark analizi
özelliklerini kullanabilirsiniz.

Kullanıcı Dokümanı_V00
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9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMESİ - ÇALIŞAN
Performans değerlendiricinizin kartınızla ilgili değerlendirmesini tamamladıktan sonra kartınızın en
altında yer alan “Performans Değerlendirme Görüşmesi” sorusu için performans değerlendiriciniz ile
yaptığınız görüşmeyi düşünerek değerlendirme yapmanız gerekmektedir. İsterseniz yorum alanına
görüşlerinizi de yazabilirsiniz. Yaptığınız değerlendirme ve yorum sistem üzerinden performans
değerlendiriciniz tarafından görüntülenebilmektedir.
Bu değerlendirmeyi de tamamladıktan sonra sağ alt köşede yer alan “Formu Onaya Gönder”e
tıklamanız gerekmektedir.
“Seçiniz”e tıkladığınızda
açılan listeden görüşmeyi
değerlendirebilirsiniz. Bu alan
zorunlu alandır. İsterseniz
yorum alanına görüşlerinizi
yazabilirsiniz.

“Formu Onayla” dediğinizde kartınızın
değerlendirmesi tamamlanır.
“Kaydet ve Kapat” derseniz kartınız
kaydedilir,
“İptal”e tıklarsanız ise kartınıza girdiğiniz
bilgiler kaydedilmeden kapatılır.

Üst ekranda “Formu Onaya Gönder”e tıkladığınızda aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir. Sağ alt
köşede yer alan “Formu Onayla”ya tıklayarak kartınızın değerlendirmesini tamamlamış olursunuz.
Bu işlemden sonra kartınızı görüntüleyebilir fakat kartınız üzerinde işlem yapamazsınız.

“Formu Onayla”ya tıklayarak kartınızın
değerlendirmesini tamamlamış olursunuz. Bu
işlemden sonra kartınızı görüntüleyebilir fakat
kartınız üzerinde işlem yapamazsınız.

10. BİLDİRİM GÖRÜŞMESİ - ÇALIŞAN
Kalibrasyon süreci sonrası nihai performans değerlendirme sonucunuz sisteme yüklenecektir.
Notunuzu sistemden görüntüleyebilmek için kartınızın en altında bulunan “Bildirim Görüşmesi”
sorusunu cevaplamanız gerekmektedir.
“Seçiniz”e tıkladığınızda
açılan listeden görüşmeyi
değerlendirebilirsiniz. Bu alan
zorunlu alandır. İsterseniz
yorum alanına görüşlerinizi
yazabilirsiniz.
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“Formu Tamamla” dediğinizde kartınızın
özet ekranını ve nihai performans
değerlendirme sonucunuzu
görütüleyebilirsiniz.
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11. NİHAİ PERFORMANS NOTU GÖRÜNTÜLEME - ÇALIŞAN
Bildirim görüşmesi sorusunu değerlendirdikten sonra “Değerlendirmelerim” ekranından
“Tamamlanan Formlar”a tıklarsanız, değerlendirmesi tamamlanmış olan kartınızın linkini
görebilirsiniz. Bu linke tıklayarak kartınızı görüntüleyebilirsiniz.

“Değerlendirmelerim” ekranından “Tamamlanan
Formlar”a tıklarsanız kartınızın linkini
görebilirsiniz. Bu link ile kartınızı
görüntüleyebilirsiniz.

Kartınızın en altında “Özet Tablo” yer almaktadır. Bu tablo ile kartınızın değerlendirmesini ve
tablonun sol üst köşesinden nihai performans değerlendirme sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz.

Bu alandan nihai performans
değerlendirme sonucunuzu görebilirsiniz.

Kullanıcı Dokümanı_V00

Bu alandan değerlendirme sonucunu
görüntüleyebilirsiniz.
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12. NİHAİ PERFORMANS NOTU GÖRÜNTÜLEME – PERFORMANS DEĞERLENDİRİCİ
“Değerlendirmelerim” ekranından “Tamamlanan Formlar”a tıklarsanız, çalışanınızın tamamlanan
kartının linkini görebilirsiniz. Bu linke tıklayarak çalışanınızın kartını görüntüleyebilirsiniz.

“Değerlendirmelerim” ekranından “Tamamlanan
Formlar”a tıklarsanız çalışanınızın tamamlanan kartının
linkini görebilirsiniz. Bu linke tıklayarak çalışanınızın
kartını görüntüleyebilirsiniz.

Çalışanınızın kartını açtığınızda kartın en altında özet tabloyu görüntüleyebilirsiniz. Tablonun sağ
üst köşesinde yaptığınız değerlendirmenin sonucunu, sol üst köşesinde ise kalibrasyon sonrası
sisteme yüklenen nihai performans değerlendirme sonucunu görebilirsiniz.

Bu alanda kalibrasyon sonrası nihai
performans değerlendirme sonucunu
görebilirsiniz.

Bu alandan ise sistemden yaptığınız
değerlendirmenin sonucunu
görüntüleyebilirsiniz.

Kullanıcı Dokümanı_V00
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13. DEĞERLENDİRMEDE KULLANILABİLECEK DİĞER İŞLEMLER
Performans değerlendiriciler ara dönemden itibaren yapacakları değerlendirme için sistemde yer
alan geri bildirim alma, kişi sıralama ve fark analizi özelliklerini kullanabilirler.
13.1. Geri Bildirimi Alma – 1. Yöntem
Değerlendirmenizi tamamlamadan önce başka bir kişiden de çalışanınız hakkında geri bildirim
isteyebilirsiniz. Kartın sağ alt köşesinde bulanan “Geri Bildirim Al”a tıkladığınızda açılan ekrandan
geri bildirim almak istediğiniz kişiyi ada göre arama ile seçebilirsiniz.
Yorum alanına geri bildirim istediğiniz kişi için açıklamalar yazdıktan sonra “Gönder”e tıkladığınızda
çalışanınızn kartı ilgili kişiye iletilir.

“Geri Bildirim Al”a tıkladığınızda açılan
ekrandan kişi adından arama yaparak geri
bildirim almak istediğiniz kişiyi
seçebilirsiniz.

Yorum alanına açıklamanızı da yazdıktan
sonra “Gönder”e tıkladığınızda çalışanın
kartı ilgili kişiye iletilir.

Geri bildirim istenilen kişi kendisine gelen maildeki linke veya “Formları Gözden Geçir” ekranındaki
“Değerlendirme Geri Bildirimi” linkine tıklayarak çalışanınızın kartındaki tüm bilgileri
görüntüleyebilir. Çalışanınızın kartındaki bilgiler görüntülenecek fakat değiştirilemeyecektir. Geri
bildirim alınan kişi sadece yorum alanlarına görüşlerini yazabilir. Bu yorumları çalışanınız
performans değerlendirme döneminde veya kartı çalışanınıza geri göndermeniz durumunda
görüntüleyebilir.
Geri bildirim istediğiniz kişinin yorumlarını yorum kutularının sağ tarafında yer alan “Yorumlar”
alanından görüntüleyebilirsiniz.

Geri bildirim istediğiniz kişinin yorumunu
bu alandan görebilirsiniz.
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13.2. Geri Bildirim Alma – 2. Yöntem
“Değerlendirmelerim” ekranının sol üst köşesinde yer alan “Ekibin Genel Görünümü”ne tıklayarak
size bağlı ekibin süreç adımlarını tek ekran üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

“Değerlendirmelerim” ekrandaki “Ekibin
Genel Görünümü”ne tıklayarak size bağlı
ekibin süreç adımlarını tek ekran üzerinden
görüntüleyebilirsiniz.

“Ekibin Genel Görünümü” ekranından “Geri Bildirim İsteme”ye tıkladığınızda açılan ekrandan geri
bildirim almak istediğiniz kişileri seçebilir ve göndereceğiniz mesaj içeriğini revize edebilirsiniz. Bu
özellik ile geri bildirim almak istediğiniz kişiye e-posta gönderilecektir. Kişi gelen bu e-postaya “reply
all” yaparak geri bildirimini yazabilir.

Geri bildirimini almak
istediğiniz kişileri listeden
seçebilir veya e-posta
adresini yazarak
ekleyebilirsiniz.

Mesaj alanını
revize edebilirsiniz.

“Geri Bildirim İste”ye
tıkladığınızda ilgili kişileri
seçebileceğiniz ve
mesajınızı yazabileceğiniz
ekranı görüntüleyebilirsiniz

Geri bildirim aldığınız kişinin e-posta ile yazdığı yorumlar çalışanınızın kartında “Destekleyici
Dokümanlar” alanının altında görüntülenmektedir.

Kullanıcı Dokümanı_V00
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13.3. Kişi Sıralayıcı
“Değerlendirmelerim” ekranının sol üst köşesinde yer alan “Ekibin Genel Görünümü”ne tıklayarak
size bağlı ekibin süreç adımlarını tek ekran üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

“Değerlendirmelerim” ekrandaki “Ekibin
Genel Görünümü”ne tıklayarak size bağlı
ekibin süreç adımlarını tek ekran üzerinden
görüntüleyebilirsiniz.

“Ekibin Genel Görünümü” ekranının sağ üst köşesinde yer alan “Kişi Sıralayıcı” özelliğine
tıkladığınızda kartları aynı dönemde olan çalışanlarınızı karşılıklı olarak tek bir ekran üzerinden
değerlendirebilirsiniz. Bu özelliği kulanmak için çalışanlarınızın kartlarının aynı dönemde olması
önemlidir.
“Ekibin Genel Görünümü”
ekranda yer alan “Kişi
Sıralayıcı” özelliğine
tıkladığınızda kartları aynı
dönemde olan
çalışanlarınızı karşılıklı
olarak tek bir ekran
üzerinden
değerlendirebilirsiniz. Bu
özelliği kulanmak için
çalışanlarınızın kartlarının
aynı dönemde olması
önemlidir.

Kullanıcı Dokümanı_V00

29 / 36

SuccessFactors Performans Yönetim Sistemi
Kullanıcı Dokümanı
“Kişi Sıralayıcı” özelliğine tıklandığınızda kartı aynı dönemde olan çalışanlarınızın aşağıdaki ekran
üzerinden hem yetkinliklerini hem de takdir puanını değerlendirebilirsiniz.

Bu alandan yetkinlik/takdir
tercihi yaparak
değerlendirmenizi
gerçekleştirebilirsiniz.

Bu alanlardan
çalışanlarınızı karşılıklı
değerlendirebilirsiniz.

13.4. Fark Analizi
Bu özellik ile çalışanınız ile hangi yetkinliklerde farklı değerlendirme yaptığınızı
görüntüleyebilirsiniz. Kartın sağ üst köşesinde yer alan “Fark Analizi” alanına tıkladığınızda açılan
ekrandan çalışanınızın sizden farklı değerlendirdiği yetkinlikleri görebilirsiniz.

“Fark Analizi” alanına tıkladığınızda
açılan ekrandan çalışanınız ile sizin
farklılaşan değerlendirmelerinizi
görebilirsiniz.
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14. GÖSTERGE PANOLARI
Ana sayfa ekranında süreç ile ilgili gösterge panolarını görüntüleyebilirsiniz.

Gösterge panoları ana sayfada bu
alandan görüntülenmektedir.

14.1. Performans Kartları Statüleri
Ekibinizin performans kartlarının hangi adımda beklediği ile ilgili genel bilgiye bu alandan
ulaşabiliriz. Grafikteki alanların üzerine tıkladığınızda açılan tablodan hangi dönemde hangi
çalışanınızın kartı oduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Bu alana tıkladığınızda yan tarafta yer
alan ekran karşınıza gelir.
Bilgileri sağ alt köşede
“Dışa Aktar”a tıklayarak
indirebilirsiniz.

Bu ekranda grafiğin üzerine
tıkladığınızda ilgili dönemde hangi
çalışanınızın kartı olduğunu altta açılan
tablodan görüntüleyebillirsiniz.

14.2. Hedef Statüleri
Hedef statüleri gösterge panosundan ekibinizin hedef durumları ile ilgili bilgiye erişebiliriz. Grafikteki
alanların üzerine tıkladığınızda çalışanlarınızın hedefleri ile ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ana sayfada bu alana tıklayarak
raporu görüntüleyebilirsiniz.
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Bu ekranda grafiğin üzerine tıkladığınızda ilgili dönemde
hangi çalışanınızın kartı olduğunu altta açılan tablodan
görüntüleyebillirsiniz.
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14.3. Kalibrasyon Sonrası Not Dağılımı
Ekibinizin kalibrasyon sonrası not dağılımını gösterge panosundan görüntüleyebilirsiniz. Grafiğin
üzerindeki noktalara tıkladığınızda altta açılan tablodan ilgili performans notunda hangi
çalışanlarınızın olduğunu görüntüleyebillirsiniz.

Ana sayfada bu alana tıklayarak
raporu görüntüleyebilirsiniz.

Bu ekranda grafiğin üzerindeki noktalara
tıkladığınızda altta açılan tablodan ilgili
performans notunda hangi çalışanların
olduğunu görüntüleyebillirsiniz.

14.4. Temel Yetkinlik Ortalaması
Ekibinizin yetkinlik ortalamalarını gösterge panosundan görüntüleyebilirsiniz. Grafiğin üzerindeki
noktalara tıkladığınızda altta açılan tablodan ilgili yetkinlik için ekibinizin nasıl değerlendirildiğini
görebilirsiniz.

Ana sayfada bu alana tıklayarak
raporu görüntüleyebilirsiniz.
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Bu ekranda grafiğin üzerindeki noktalara
tıkladığınızda altta açılan tablodan ilgili
yetkinlik için ekibinizin nasıl değerlendirildiğini
görebilirsiniz.
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15. PROJE EKİP DEĞERLENDİRME FORMU – PERFORMANS DEĞERLENDİRİCİ
15.1. Form Oluşturma
Ekip çalışmasının 360 derece davranışsal yetkinlik değerlendirmesi için, ekipte yer alan kurum içi
ve kurum dışı kişilerden sistem üzerinden değerlendirme isteyebilirsiniz. Çalışanınızın kendi
değerlendirmesini de aynı form üzerinden talep edilebilirsiniz.
“Değerlendirmelerim” ekranındaki “Yeni Form Oluştur”a tıkladığınızda açılan ekranda “Koç
Üniversitesi-Proje Ekip Değerlendirme Formu” linki ile formu görüntüleyebilirsiniz.
“Yeni Form Oluştur”a tıkladığınızda açılan
ekrandan “Koç Üniversitesi-Proje Ekip
Değerlendirme Formu” linki ile formu
görüntüleyebilirsiniz.

Linke tıkladığınızda açılan listeden ekibinizden hangi kişi için form oluşturacağınızı seçebilirsiniz.
Kişiyi seçtikten sonra “Formu Aç” butonuna tıklayarak formu oluşturabilirsiniz.

Ekibinizden kimin için form oluşturacağınızı
seçtikten sonra açılan ekrandan “Formu Aç”a
tıklayarak formu oluşturabilirsiniz.

Form oluşturduktan sonra ilk önce ilgili projenin adını yazmalısınız, ardından da “Değerlendiricileri
Düzenle”ye tıklayarak formu değerlendirecek kişiler seçmelisiniz.

Bu alana projenin adı yazılmalıdır. Ardından da
“Değerlendiricileri Düzenle”ye tıklayarak formu
değerlendirecek kişileri seçmelisiniz.

Kullanıcı Dokümanı_V00
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İlgili kişileri “Kullanıcı Bul” alanında arama yaparak listeye ekleyebilirsiniz. “Seçili Katılımcılar”
alanından eklenen kişiler için kategori bilgisi girmelisiniz. Kurum dışı birinden de değerlendirme
istenebilirsiniz. Bunun için “Harici Katılımcı Ekle” alanına ilgili kişilerin e-posta adresini yazarak
listeye ekleyebilirsiniz. Değerlendirilecek kişiyi de kendisini değerlendirmesi için listeye
ekleyebilirsiniz. Değerlendiricilere bilgilendirme sistemden gönderilen otomatik e-posta ile yapılır.
“Kullanıcı Bul”dan kişileri aratarak “Seçili
Katılımcılar” listesine ekleyebilirsiniz. Kurum dışı
birinden de değerlendirme istenebilirsiniz.
Bunun için “Harici Katılımcı Ekle” alanına ilgili
kişilerin e-posta adresini yazarak listeye
ekleyebilirsiniz.

Seçilen kişiler için “Kategori” listesinden seçim
yapmalısınız. Değerlendirilecek kişiyi de kendisini
değerlendirmesi için listeye ekleyebilirsiniz.

15.2. Değerlendirme
Seçilen kişilerin e-posta adreslerine sistemden otomatik olarak “Kişi Adı için Proje Ekip
Değerlendirme Formu” başlığında bir mail gider. Bu maildeki doküman linkine tıklandığında
soruların altında yer alan “Değerlendirme” listesinden seçim ile değerlendirme yapılır.
Kişi isterse “Katılmayı Reddet” butonu ile
değerlendirme yapmayı reddedebilir.

Her soru için bu alandan seçim ile
değerlendirme yapılır. Yorumlar alanına da
görüşlerini yazabilir.

Kullanıcı Dokümanı_V00

34 / 36

SuccessFactors Performans Yönetim Sistemi
Kullanıcı Dokümanı
Kişi tüm değerlendirmesini tamamladıktan sonra “Kaydet”e tıkladığında yaptığı değerlendirmenin
“Genel Değerlendirme Sonucu”nu görüntüleyebilir. Altta yer alan “Tamamlanmış Formu Gönder”e
tıklayarak formu performans değerlendiriciye iletebilir.
Formun altında sağ köşede yer alan “Kaydet”e
tıklandığında “Genel Değerlendirme Sonucu”
görüntülenebilir.

“Tamamlanmış Formu Gönder”e tıklanınca
değerlendirme sonucu performans
değerlendiriciye iletilir.

15.3. Rapor Görüntüleme
Değerlendirme tamamlandığında “Değerlendirmelerim” ekranından “Tamamlanan Formlar”a
tıklayarak formun linkini görüntüleyebilirsiniz.

“Tamamlanan Formlar”dan ilgili forma
tıklandığında değerlendirme raporu
görüntülenebilir.

Değerlendirme raporu ekranında değerlendiricilerin yaptığı değerlendirme sonuçları görüntülenir.
İsterseniz ekranın sağ tarafında yer alan “Detaylı Rapor”a tıklayarak raporun detaylarını
görüntüleyebilirsiniz.

“Detaylı Rapor” linkinden raporun
ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.

“Hesaplama için” olan alandan seçim yaparak
sadece seçilen kişilerin değerlendirmeyi nasıl
etkileyeceğini görüntüleyebilirsiniz.
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Detaylı raporda genel ve soru bazında değerlendirme sonuçları görüntülenir. “Lejant” alanından
seçim yaparak farklı seçimlerin sonucu nasıl etkilediğine bakabilirsiniz. Ekranın üst kısmında yer
alan butonlarla farklı görünümlerle de rapor görüntülenebilirsiniz.

Bu ekrandan hem genel hem de
soru bazında raporun detaylarını
görüntüleyebilirsiniz.

Bu alandan seçim yaparak raporu
farklı görünümlerle de
inceleyebilirsiniz.

“Legent” alanından seçim yaparak
farklı seçimlerin raporu nasıl
etkilediği görüntüleyebilirsiniz.
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