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   İÇİNDEKİLER

1. DEĞERLENDİRMEYE NASIL BAŞLANIR?

2. KİMİ DEĞERLENDİRECEĞİNİZİ NEREDE GÖRECEKSİNİZ?

3. SORULAR NASIL CEVAPLANIR?

4. SORULARINIZ NASIL KAYDEDİLİR?          

5. SORULARA YORUM NASIL EKLENİR?

6. DEĞERLENDİRMEMİ NASIL TAMAMLARIM?

7. BİLGİLENDİRME

8. İLETİŞİM
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   1-DEĞERLENDİRMEYE NASIL BAŞLANIR?

• Değerlendirme başladığında, değerlendirme için giriş yapacağınız 

bağlantı linki ile kullanıcı adı ve şifrenizi içeren e-mail, mail adresinize 

gönderilecektir.

• Mailde yer alan linke tıklayarak bilgilerinizle giriş yapınız.

• Açılan ekranda(Resim1), tarafınıza gönderilen değerlendirmeler 

listelenir.

• Tablodan Değerlendirilen kişi üzerine tıklayarak değerlendirmeye 

başlayabilirsiniz.

Resim1
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   2-KİMİ DEĞERLENDİRECEĞİNİZİ NEREDE 
      GÖRECEKSİNİZ?

Değerlendireceğiniz kişi sayısı birden fazla olabilir, değerlendirme 

ekranın sol kısmında(Resim2) ‘Değerlendirilen’ başlıkllı bölümden 

kimi değerlendireceğinizi görebilirsiniz. Bu bölümden değerlendirmek 

istediğiniz kişiyi seçerek soruları cevaplamaya başlayabilirsiniz.

Resim2

   3-SORULAR NASIL CEVAPLANIR?

Her soru için seçenekler bulunur, cevaplamak istediğiniz şık üzerine 
tıklayarak cevabınızı verebilirsiniz. 
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   4-SORULARINIZ NASIL KAYDEDİLİR?

Cevaba tıkladığınız anda yanıtlarınız otomatik olarak kaydedilir.

   5-SORULARA YORUM NASIL EKLENİR?

Yorum yazabilmek için önce soruya bir yanıt vermeniz beklenir. 
Yanıtınız sonrası yorum kutusu aktif hale gelir. Yorumunuz yazdıktan 
sonra otomatik olarak kaydedilir.



   6-DEĞERLENDİRMEMİ NASIL TAMAMLARIM?

Değerlendirme formunun sol kısmında cevaplanan ve boş kalan 
sorular listelenmektedir. Soru numaralarına tıklayarak ilgili sorulara 
gidebilirsiniz. Değerlendirmeyi tamamlamak için tüm sorulara yanıt 
vermelisiniz.

Tüm soruları yanıtlamışsanız, sayfanın en alt kısmında bulunan 
‘Değerlendirmeyi Bitir‘ butonuna basarak değerlendirmenizi bitire-
bilirsiniz. 
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   7-BİLGİLENDİRME

Gerek bireysel gerekse örgütsel etkinliği ve verimliliği arttırmak, 
kurumumuz içerisinde çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin eğitimi 
ve gelişimini planlamak için değerlendirme formunuzdan aldığımız 
geri bildirimler çok önemlidir. Değerlendirmede yanıtlarınızın kimse 
tarafından görülmeyeceğini ve gizli tutulacağını bilmenizi isteriz. 
Değerlendirme formunuzda değerlendirilecek kişi alanında değer-
lendireceğiniz kişi ya da kişileri seçerek yanıtlarınızı verebilirsiniz. 
Ayrıca yorum alanına görüşlerinizi de yazabilirsiniz. Tüm soruları  
yanıtladığınızda değerlendirmeyi bitirebilirsiniz.

   8-İLETİŞİM

Değerlendirme sırasında bir sorun yaşamanız durumunda, mailinize 
gönderdiğimiz yönetici bilgileri aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. 

Bu doküman telif hakkı olabilecek bilgiler içerir, kurumunuz dışında çoğaltılması ve başkalarıyla pay-
laşılması kesinlikle yasaktır.


